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อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ ์

รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 

10 ปี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น ด้วยภารกิจในการให้การศึกษาด้าน  

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขชุมชน ซึ่งได้ผ่านการรับทราบหลักสูตรจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสาธารณสุข โดยสภาการ

สาธารณสุขชุมชน และผ่านเกณฑ์การพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตาม

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. 2549 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่ ง เป็นมาตรฐาน รับรองเดียวกับอีกหลาย

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ประสบความส าเร็จในการสร้างบัณฑิตผู้จะก้าวไปเป็น

อนาคตของชาติจ านวนมาก ซึ่งล้วนแล้วมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพของตนเอง ตลอดจนมีการ

พัฒนา การเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นก าลังส าคัญใน

การพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ยังคงก้าวเดินตอ่ไปอยา่งมั่นคง เพ่ือคุณภาพการศึกษาและการรับรองมาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 

ดังนัน้ ในนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงมีความยนิดแีละหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ท่ี

จะได้โอกาสตอ้นรับนิสิตจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศกึษา เพื่อตอ่ยอดความรู้ ทักษะ

และใชช้วีติในร้ัวมหาวทิยาลัยเวสเทิร์น เพื่อประสบความส าเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ดว้ยความภาคภูมใิจ 
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ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาจารย์วรรณภา  เนาวราช 

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

 

 
 

มติคณะรัฐมนตรี - อังคารที่ 30 เมษายน 2562  

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หรือ
คณะบุคคล พ.ศ. …. 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานบุคลากร หรือคณะบุคคล 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอและให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได ้

กระทรวงแรงงาน เสนอว่าโดยที่พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 

ก า ร ท า ง า น  พ . ศ .  2554  
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออก

กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง บัญญัติให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือให้มีมาตรฐานการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หรือ
คณะบุคคล อันจะท าให้การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ

บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ 
 

 
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
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อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/cabt/2984751 
 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน” “บุคลากร” “คณะ
บุคคล” และ “หน่วยงานฝึกอบรม”

2. ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร และ
คณะบุคคลได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

3. ก าหนดหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม โดยรายละเอียดของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด

4. ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดฝึกอบรมส าหรับนายจ้างหรือหน่วยงานฝึกอบรม

5. ก าหนดคุณสมบัติวิทยากรผู้ท าการฝึกอบรม

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
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ไม้ขีดห้ามเล่น (Matches and Lighters are tools not toy)

เด็กๆ ทั้งหลายจงจ าไว้ว่าไม้ขีดและไฟแช็คเป็นเครื่องมือส าหรับผู้ใหญ่เด็กๆ ไม่ควร
น ามาเล่นเพราะอาจท าให้เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้ ถ้าพบเห็น
เด็กๆ เล่นไฟต้องรีบยุติโดยเร็ว มิฉะนั้น ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมาย

ใช้เป็นเครื่องไฟฟ้า (Use electricity safety)

ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากับเด็กๆ โดยเฉพาะอันตรายและ
ทุกคนต้องคอยระวัง สิ่งผิดปกติจาก เครื่องไฟฟ้า เช่น มีควันลอยออกมาหรือมีกลิ่น
ไหม้ ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วแจ้งผู้รู้ทันที ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้

เตรียมท่าไว้หนี (Know at least two ways out of every room)

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไปที่ใดให้มองทางหนีไว้อย่างน้อย 2 ทาง ดูให้แน่ใจว่าทางหนีใช้ได้
ปลอดภัย พร้อมทั้งดูอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ อุปกรณ์หนีไฟว่าอยู่ที่ไหน ใช้อย่างไร

ฝึกดีจึงปลอดภัย (Practice your escape plan with an exit drill every 
six months)

ต้องมีแผนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งที่บ้านและที่ท างาน แล้วจัดการฝึกซ้อมทุก 6 เดือน 
ในแผนควรมีขั้นตอน คือ
พบเหตุ – แจ้งเหตุ – ระงับเหตุ - หนีเหตุ

หนีไฟต้องตรวจสอบ (Test doors before opening them)

อยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จะเปิดประตูต้องระวัง เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ก่อนออกจาก ห้อง
ให้นั่งชันเข่าให้มั่นคงหลังประตู แล้วใช้หลังมือแตะที่ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง
อย่าเปิดโดยเด็ดขาด แต่หากไม่ร้อนผิดปกติให้ค่อยๆ เปิดออกช้าๆ โดยใช้ไหล่คอย
หนุน ประตูไว้ “อย่าลืมเอากุญแจห้องไปด้วย”

ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย 
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แหล่งที่มาข้อมูล: สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย)  

คลานหมอบใต้ควัน (Crawl low under smoke)

ควันมีพิษและอันตราย ให้หมอบคลานต่ าเมื่อพบหมอกควัน โดยก้มศีรษะสูงจาก
พ้ืน ไม่เกิน 1 ฟุต รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ หรือที่ปลอดภัยโดยเร็ว ควรเตรียมถุงใส
ครอบหัว Emergency Bag ไว้จะปลอดภัยกว่า เพราะการคลานต่ าจากชั้นบนลง
ชั้นล่าง ที่มีควันจะไม่สามารถท าได้

บอกกันให้ทั่ว (Alerts others by shouting “Fire! Everyone outside!” 
and leave immediately)

พบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกด้วยเสียงอันดัง “ไฟไหม้ๆ” บอกด้วย
ว่าไหม้ที่ไหนแล้วรีบหนี (ปล่อยให้ผู้ที่ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงมาแล้วเข้าระงับเหตุ) 
ห้ามตะโกนร้อง “ไฟไหม”้ เมื่อไม่มีเหตุจริงเป็นอันขาด

รวมตัวจุดหมาย (Decide on meeting place outside where everyone 
will gather after they escapes)

ต้องมีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ใกล้สถานที่พักอาศัยหรือท่ีท างาน เมื่อเกิดเหตุจะได้
ไปรวมตัวกันตามที่นัดหมายไว้ แล้วตรวจสอบจ านวนคน เพื่อหาผู้ที่ติดค้างใน
อาคาร

ดับไฟท่วมตัว (Stop Drop & Roll)

หยุด – ทรุด – แล้วกลิ้ง ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าหรือตัว อย่าว่ิง….ให้หยุด! แล้วทรุดกาย
ลงกลิ้งทับไฟ พร้อมเอามือปิดหน้า

อย่ากลัวเมื่อติดกับ (If you are trapped) ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟให้ปิด
ประตูให้สนิท หาผ้าอุดตามรูที่ควันจะเข้า เช่น

> ช่องใต้ประตู ถ้ามีน้ าให้ชุบน้ า
> เปิดหน้าต่างส่งสัญญาณด้วยผ้าโบกเรียกคนให้ช่วย
> ถ้ามีโทรศัพท์ให้เรียกคนใกล้ที่สุด
> ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น “รอกหนีไฟ” (Fire Escape Device) ให้น ามาใช้

โดยไม่ต้องรอ (ในกรณีอยู่อาคารสูง)
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แผนพัฒนาบุคลากร 

จัดสรรงบประมาณและ
ควบคุมตามแผน

ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

ปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้ดียิ่งข้ึน

วิชาการ 
ดร.นริศรา กุลประชานันท์  

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบ

และกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ประกอบด้วยระบบการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  โดยค านึงถึงคุณสมบัติอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรประดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ซึ่ งผู้ รั บ ผิ ดช อบ ห ลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ การ
พิจารณาจัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ส าเร็จการศึกษาระดับไม่
ต่ ากว่าปริญญาโท มีคุณวุฒิการศึกษาสาขา
อ าชี ว อ น ามั ย ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
สาธารณสุขชุมชน โดยมีประสบการณ์ในการท างานและ/หรือการสอนในสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี
การประเมินผลและติดตามการด าเนินงาน การพัฒนา ปรับปรุงผลที่เกิดข้ึนอย่างอย่างต่อเนื่อง 

น อ ก จ า ก นี้ ท า ง ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์ยังมีระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดย
มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล 
และได้จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับใช้
ในการพัฒนาอาจารย์  ทั้ งทางด้าน
วิชาการ (การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ) 
วิจัย บริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย  การด ารง
ต าแห น่ งวิ ช าก าร  ต าม ป ระมาณ
การงบประมาณพัฒนาบุคลากรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ

การงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยบุคลากรของคณะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดี
ยิ่งขึ้น 

แผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของหลักสูตร

ภาระงานอาจารย์ตาม
พันธกิจ/ Performance 

Agreement

ประเมินสมรรถนะ 

การด าเนินงานของ
อาจารย์ 

พัฒนา ปรับปรุง ผลท่ี
เกิดข้ึนจากประเมิน

สมรรถนะ การด าเนินงาน
ของอาจารย์ 
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รูปภาพการอบรมพัฒนาบุคลากร 
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บริการวิชาการ 
ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์และอาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ  

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

 
 

ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มีการจัดโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตรของประชาชนใน
ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในส่วนของโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ได้จัดขึ้นในวันที่ 15–16 มีนาคม 2562 ณ วัดหนอง
ยายทรัพย์ ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นที่ทราบกันว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่
มีอันตรายร้ายแรง เมื่อป่วยเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่
จะรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องเสียชีวิตทุก
คน ดังนั้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังในคนและสัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

จึงได้จัดโครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นมา เ พ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง
อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ รวมถึงเพ่ือให้ประชาชนมี
ความตระหนั กถึ ง อันตรายของโ รคพิษสุนั ขบ้ า 
การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันสุนัขกัด การปฏิบัติตน
หลังจากถูกสุนัขกัด นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ยังร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อปั้น ต าบลสระยายโสม 
ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สัตว์เลี้ยงในชุมชนอีกด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ
นอกจากจะเป็นการบริการวิชาการให้กับประชาชน
แล้ว ยังเป็นการให้นิสิตมีการบูรณาการทางความรู้ที่ได้
จากการเรียนในรายวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้น ไปฝึก
ปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในการท างานต่อไปในอนาคต  

 

โครงการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
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ในปี 6522 ซึ่งก าลังจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ทศวรรษที่ 4 ของงานสาธารณสุขมูลงาน (พ.ศ. 2552 -2562( 

อันเป็นทศวรรษแห่งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยการด าเนินการอบรมื้้นืูความรู้ อสม .โดยมุ่งหวังว่าหาก อสม  .ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นกลไกหลักส าหรับสร้างสังคมใหม่ที่มีคุณภาพ 

ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เห็น
ความส าคัญนี้จึงได้จัดท าโครงการสาธารณสุข
ชุมชนเข้มแข็งด้วยแกนน า อสม  .ระยะที่ 2  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหวาย 

อ า เภอคู เมือง จั งหวัดบุรี รัมย์  ซึ่ ง เป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีการบูรณาการให้นิสิต
ได้น าความรู้จากการเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

 

 
 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเร่งรัดบริการวิชาการอย่างมี

คุณภาพและตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2552 โดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาในองค์ประกอบที่ 3 “การบริการวิชาการ” ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด
เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
โดยมีเชื้อโรคและสารปนเป้้อนหลายชนิด 
ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หลักส าคัญในการเลือก
รับประทานอาหารนอกเหนือจากรสชาติ
อาหารแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงและพิจารณาควบคู่
ไปด้วยคือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ 
ความสะอาดและปราศจากสารปนเป้้อน การ

บริโภคอาหารเพ่ือให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการและปราศจากสารปนเป้้อนนั้น 
จ าเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ  

โครงการสาธารณสุขชุมชนเข้มแข็งด้วยแกนน า อสม. ระยะที่ 6

โครงการชุมชนบ้านยาง ใส่ใจอาหารปลอดภัย
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ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม 
อาจารยณ์ัฐพล พิมพ์พรมมาและอาจารย์วิชาญ บญุค ้า 

อาจารย์ประจ้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

 
 
 
 
1. เนื้อหาที่มาและความส าคัญของกิจกรรม 

กิจกรรมนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนิสิตที่ส้าคัญต่อการพัฒนานิสิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่นิสิตจะ
เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา ความคิด 
ทัศนคต ิ

กิจกรรมนิสิตเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ การ
ตัดสินใจ การท้างาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรู้จักการเป็นผู้น้าและผู้ตามท่ีดีในสังคมนิสิตนักศึกษาเอง 
กิจกรรมนิสิต ในบางสถาบันถือว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร จึงไม่มีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับหลักสูตรแต่
ประการใด ท้าให้บางสถาบันเข้าใจผิดไปว่า กิจกรรมนิสิตคือกิจกรรมของนิสิต เพ่ือนิสิต และโดยนิสิตเท่านั น 
ด้วยแหตุนี เองกิจกรรมนิสิต บางสถาบันจ้าต้องจัดให้มีกิจกรรมนิสิต เพราะถ้าไม่มีสถาบันนั นจะไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด ี

บางสถาบันถือว่ากิจกรรมนิสิต เป็นกิจกรรมรวมหลักสูตร ดังนั น การจัดกิจกรรมต่างๆ จึงพยายาม
ประสานระหว่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมที่มีขึ นในสถาบันชั น เรียนในด้าน
กิจกรรม เซฟเฟอร์ และมาติสัน กล่าวว่า มีแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั น ที่เน้นเรื่องชีวิตของนิสิตใน
ห้องเรียนเป็นอย่างยิง่ 
 
2. ประโยชน์ของกิจกรรม 

1) เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตที่ประกอบกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬา จะมีร่างกายที่
เข้มแข็งและแข็งแรง มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถวิ่งและเล่นกีฬาได้
ท่ามกลางสายฝนและแสงแดด  

2) เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ สอนให้รู้จัก
การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้อ่อนโยนมิใช่อ่อนแอ 
เป็นคนสุภาพเรียบร้อยทั งวาจา และกิริยาอาการ 
เป็นผู้มีเสน่ห์ในตนเอง สามารถเข้าสังคมได้ทุกสังคม 

3) เสริมสร้างภาวะผู้น า คณะกรรมการ
สโมสรนิสิตนับตั งแต่ต้าแหน่งนายกสโมสร จนกระทั่ง
กรรมชมรมต่างๆ เป็นผู้ที่นิสิตยกย่องให้เป็นผู้น้าใน
กิจกรรมของชมรมต่าง “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าค้า
สอน” และผู้น้านิสิตในวันนี  คือ “ผู้น้าสังคมและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต” 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม 
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4) การพัฒนาสติปัญญา ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีปัญหา ไม่มีการงานอันใดที่ไม่มี
ปัญหา ยิ่งการท้างานที่ยิ่งใหญ่และท้ากับคนจ้านวนมากปัญหายิ่งมากขึ น แต่ปัญหานั นเกิดขึ นมา “เพ่ือทดสอบ
ความสามารถของมวลมนุษย์”  

5) เสริมสร้างระเบียบวินัย สังคมใดที่ไร้ระเบียบวินัย สังคมนั นจะด้ารงอยู่ไม่ได้ กลายเป็นสังคมป่า
เถื่อน คณะกรรมการสโมสรนิสิตคือผู้น้าของนิสิตทั งมวล ผู้น้าที่ดีต้องมีระเบียบวินัย “เพราะระเบียบวินัยสร้าง
คนให้เหนือคน ท้าให้คนเป็นมนุษย์”  

6) ก่อให้เกิดความสามัคคี ก่อให้เกิดความเสียสละ คือ การให้ และการให้ไปคือการได้มา  คนที่ไม่
เสียสละอะไรเลย ก็จะไม่ได้อะไรเลย เพราะสโมสรนิสิตคือล้าเรือ  ที่นิสิตต้องสามัคคีกันภายในที่สุดเรือใหญ่ก็
จะถึงจุดหมายปลายทางท่ีก้าหนดไว้ได้ 
 

 
 

7) รักศิลปวัฒนธรรมไทย มีภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า “No culture, No nation”แปลว่า “ไม่มี
วัฒนธรรม ไม่มีชาติ” วัฒนธรรม คือสิ่งที่เป็นนิมิตรหมายแห่งความเป็นไทย“ไทย” แปลว่า “อิสระ” คือ “ไม่
เป็นทาสใคร”  

8)  เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย เป็นความจริงที่ว่ามนุษย์เราคิดและท้าอะไรตามใจชอบของ
ตนเอง แต่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นระบอบอัตตาธิปไตย เป็นระบบเผด็จการสมควรที่จะมีชีวิตในโลก
เพียงล้าพัง คณะกรรมการสโมสรนิสิตมาจากการเลือกตั ง เป็นตัวแทนของนิสิตทั งมวล มีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและการกระท้าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ ท้าให้นิสิตเป็นผู้กล้าท้ากล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็น ถึงแม้ความคิดจะแตกต่างกันบ้าง แต่เป็นการขัดแย้งเพ่ือหาข้อยุติเพ่ือหาสิ่งที่ดีที่สุด และในที่สุดก็ยุติลง
ด้วยมติที่ประชุมอันเป็นระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ร่วมท้า ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ 

9) เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต การศึกษาถ้าเรียนภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขาด
ภาคปฏิบัติ คนนั นจะท้างานไม่เป็น ถึงแม้จะเป็นแบบลองผิดลองถูก เป็นคนสมองโตแต่มือและเท้าพิการ
ท้างานอะไรไม่เป็น ไม่มีความอดทน ความเสียสละ ความสามัคคีและมนุษยสัมพันธ์ ไม่กล้าสู้กับชีวิต เมื่อ
ประสบปัญหามักเอาตัวไม่รอด เป็นรวยวิชาแต่จนเพื่อนและจนใจ กลายเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ 
 
 
 
 

  

จากคุณประโยชน์ของกิจกรรมทั้ง 9 ประการนี้ เป็นดัชนีบ่งช้ีชัดว่านี่คือบัณฑิตในอุดมคติไทยนี้ คือ 
“บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย” 
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3. วินัยนิสิต 

วินัยนิสิตและการลงโทษ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยนิสิต พ.ศ. 2547 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนิสิต เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

เป็นการส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีในการประพฤติตนร่วมกันของนิสิตกับเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในคราวประชุม เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ตราข้อบังคับเกี่ยวกับ
วินัยนิสิตไว้ดังต่อไปนี  

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2547” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี ให้มีผลบังคับใช้ตั งแต่จากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “นิสิต”   หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี  และให้มีอ้านาจในการออกประกาศค้าสั่งตามข้อบังคับนี  
 

หมวด 2 
วินัยนิสิต 

 
ข้อ 5 นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค้าสั่งของ

มหาวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั นกระท้าผิดวินัย 
ข้อ 7  นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน ไม่ปฏิบัติตนในทางที่อาจน้ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 8  นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม อันดีของ
สังคมไทย และไม่น้าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อ
วัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 
ข้อ 9 นิสิตต้องมีสัมมาคารวะ เชื่อฟังค้าสั่งสอน หรือค้าแนะน้าตักเตือนของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
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ข้อ 10 นิสิตต้องเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งวามสงบเรียบร้อย ไม่ก่อการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับ
นิสิตด้วยกันหรือผู้อ่ืน หรือกระท้าการใดๆอันเป็นการแตกสามัคคีในหมู่คณะ หรืออันเป็นการก่อกวน
ความเรียบร้อย 

ข้อ 11 นิสิตต้องไม่น้าสุรา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด หรือของ
มึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 นิสิตต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด รวมทั งไม่เข้าไปใน
บริเวณ หรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนันด้วย 

ข้อ 13 นิสิตต้องไม่ขโมย ยักยอก ท้าลาย หรือประสงค์
ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 นิสิตต้องไม่ท้าการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 15 นิสิตต้องไม่น้าสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธเข้ามาในบริเวณ
มหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมาย มีอาวุธในครบครอง 
ข้อ 16 นิสิตผู้ใดก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีถึงพนักงานฝ่าย
ปกครอง หรือต้ารวจต้องรีบรายงานพฤติการณ์นั นต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา หรือส้านักกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที 
 

หมวด 3 
บทลงโทษ 

 
ข้อ 17 นิสิตปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค้าสั่งโดยชอบธรรมของ

มหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท้าผิดวินัย ต้องได้รับโทษสถานใดไดสถานหนึ่งดังนี  
 17.1 ตักเตือนด้วยวาจา กรณีโทษไม่รุนแรง 
 17.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีโทษรุนแรง 

17.3 ท้าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งผู้ปกครองกรณีโทษรุนแรงหรือกระท้าผิดซ ้า 
17.4 ให้พักการศึกษา 
17.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
17.6 โทษอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 
 
 

แต่งกายถูกระเบียบให้เกียรติสถาบัน เสริมสง่าปัญญาชน 
ภาพลักษณ์สาธารณสุขศาสตร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนิสิต แบ่งเป็นดังนี้ 

1. เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ประกอบด้วย กางเกงขายาว
แบบสุภาพสีด้า เสื อเชิ ตแขนยาวสีขาวไม่รัดรูปเนื อผ้าไม่มี .ลวดลาย 
ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก เข็มขัดท้าด้วย
หนังสีด้า ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท้าด้วยโลหะสีทองรูป
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เน็คไทแบบของมหาวิทยาลัย รองเท้า
หนังคัทชูสีด้าหุ้มส้นแบบสุภาพ ถุงเท้าสีด้าหรือสีน ้าเงินเข้มเกลียง ไม่
มีลวดลาย 

2. เครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง ประกอบด้วยกระโปรง
แบบสุภาพสีด้าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า เสื อคอเชิ ตตัดด้วยผ้า
สีขาวเกลียงไม่มีลวดลาย เดินตะเข็บตามขอบปกคอให้ปรากฏตะเข็บ
นอกด้วย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย 4 เม็ด ท้าด้วยโลหะสีทอง ติดเข็มรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย ด้านหลังของตัวเสื อมีสาบหลังที่กลาง
ตัว ใต้สาบท้ากลีบชนิดครีบ กว้าง 3 เซนติเมตร 1 กลีบ เข็มขัดท้าด้วยหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัว
เข็มขัดท้าด้วยโลหะสีทอง กระดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยคาดทับรอยต่อทีประโปรงทับเสื อ รองเท้า
หนังคัทชูหุ้มส้นแบบสุภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายนิสิตชายและหญิง 
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4. หอพักนิสิต 
มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักส้าหรับนิสิตโดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกคนเข้าพักใน

หอพักของมหาลัยอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย หอแฝดและหอพักราชพฤกษ์ จ้านวน 5 หลัง และเพ่ือให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้ก้าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติส้าหรับนิสิตไว้ดังนี  
 
ข้อปฏิบัติส ำหรับนิสิตที่เข้ำพักในมหำวิทยำลัย 

เนื่องจากนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยมีเป็นจ้านวนมาก  จึงต้องมีกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติ
และห้ามปฏิบัติในหอพักเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในหอพัก หากมีการฝ่าฝืนข้อห้าม
ปฏิบัติจะถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยวินัยนิสิต  ข้อควรปฏิบัติของนิสิตในหอพัก
มหาวิทยาลัย  มีดังนี  

1. ห้ามเล่นการพนัน 
2. ห้ามดื่มสุรา 
3. ห้ามลักทรัพย์ 
4. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท 
5. ห้ามนิสิตชายเข้าหอพักหญิงและห้ามนิสิตหญิงเข้าหอพักชาย 
6. ห้ามน้าบุคคลภายนอกเข้าหอ 
7. ห้ามน้าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต 
8. ห้ามให้ผู้อื่นเข้าอยู่หอพักแทน 
9. ห้ามส่งเสียงดัง 
10. ห้ามเปิดไฟฟ้าทิ งไว้ในห้องพัก 
11. ห้ามท้าความสกปรก 
12. จอดรถทุกประเภทให้เรียบร้อย ห้ามจอดรถทุกประเภทในที่ห้ามจอด 
13. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมห้องพัก 
14. ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก 
15. ห้ามน้าสัตว์เลี ยงมาไว้ในห้องพัก 
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ประเพณีการไหว้ครู ถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพ

เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครู
จึงเป็นบุคคลที่มีความส้าคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยัง
ไม่มีแพร่หลาย ดังนั นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่ง
เราเรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ น หนังสือหรือสื่อ
การเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้ความส้าคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผล
ที่ว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ 
ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใด ๆ ได้ และที่ส้าคัญคน
ไทยยังคงให้ความส้าคัญกับครู จนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ เพราะศิษย์ที่ประสบความส้าเร็จได้ 
ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้ก้าเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญาชี ทางสว่างให้กับชีวิตนั่นเอง ประเพณี
การไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี  
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมพิธีเทียน เป็นอีกกิจกรรมเสริม "พลังใจ" ที่เราใช้กันในค่ายกิจกรรม โดยวิธีการอาจมีส่วน

คล้ายหรือต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ของแต่ละพื นที่ ซึ่งในที่นี ขอเล่าให้มิติมุมมอง พิธีเทียนที่เสริมใจและ
จริง ใหก้ันและกัน โดยจุดประสงค์ที่สร้างพิธีเทียนนี ขึ น ได้แก่ 

1. เสริมพลังทางใจให้ผู้เข้าค่ายมีความรัก ความเมตตา ต่อกันและกัน หรือ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือปลุกความคิดและจิตส้านึกรักษ์และความหวงแหนให้ออกมาจากตัวของผู้เข้าค่ายมากยิ่งขึ น 
3. เพ่ือเชื่อมโยงอารมณ์ประทับใจสู่กระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ  
 
สิ่งที่พิธีเทียนเน้น คือ กระบวนการทางใจ เป็นการหลอมรวมใจทุกคนเข้าด้วยกัน ด้วยจุดปนะสงค์

อย่างเดียวกัน โดยกระบวนการทางใจต้องเป็นไปในด้านบวก เพื่อเป็นแรงเสริมที่สร้างคุณค่าต่อใจของผู้เข้าร่วม
ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมอันดีงาม 
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เนื่องด้วยนิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อ
เข้าสู่ชั นปีที่ 3 รายวิชาที่ศึกษาจะ
มุง่เน้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น วิ ช า ชี พ ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์นิสิตจะมีการ
สวมเสื อวิชาชีพอันเป็นสัญลักษณ์
ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ดังนั นคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้

จัดพิธีรับเสื อวิชาชีพให้กับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั นปี 3 ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส้านึกของการเป็นนักคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพอันจะเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเป็นบัณฑิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ที่ค้านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตบริการที่จะท้างานบริการให้แก่คนทุกชน
ชั น เพ่ือประโยชน์ของสังคม 

 
เ พ่ือให้นิสิตได้ เรียนรู้การ

ปฏิบัติ งานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยว่ามีการปฏิบัติอย่างไร
บ้างในสถานประกอบการ  อีกทั งยัง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในว่าเรียนได้ ไม่ว่า
จะเป็นรายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการผลิตและอันตราย ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม นิสิตได้
เห็นการปฏิบัติติงานของพนักงาน 
SCG Paper โรงงานวังศาลา จังหวัด
กาญจนบุรีที่มีความปลดภัย ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน้าประสบการที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
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นายภัคศรันย์ นวสรณ์สิริ คณะกุลบุตรกุลธิดากาชาด 2561  
รว่มปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ในกิจกรรมออกร้านเหล่ากาชาด งานกาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ 
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นางสาวกัญญารัตน์ แสงนิล  
ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” นางนพมาศ ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ผลิต ชุดกีฬา Nike บริษัท ไฮเทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2011)  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
ได้รับเชิญจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ร่วมงาน  

19th China International Lubricants and Technology Exhibition  
พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน  

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 
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คณะสาธารสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
ร่วมโครงการ “ต้นแบบเยาวชนยุคใหม่ หัวใจจิตอาสา” 

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
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คณะสาธารสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

ณ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด ขอบคุณ จป.อ้อย ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัย กว่า 80 แห่งทั่วประเทศเข้าเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
จัดโครงการบริการวิชาการ “อาหารปลอดภัย “  

ทดสอบสารฟอกขาว เชื้อรา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน คลอรีน  
ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
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คณะสาธารสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
จัดโครงการ จป.น้อยร้อยเรียงความรู้สู่ชมชน 

เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) แก่งคอย 
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นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
นางสาวกัญญารัตน์ แสงนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

นางสาวปนัดดา และกะสิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
ในการประกวดภาพถ่าย การแต่งกาย ชุดไทย ชุดพื้นเมือง 
ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของเมืองบุรีรัมย์ 

ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ 
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ประกันคุณภาพ 
ดร.นริศรา กุลปรัชานันท ์

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

 

 

ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และ
วัฒนธรรม  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นยุทธวิธีในการท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และท าให้
ข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปยังภายนอกได้ง่ายขึ้น ผลกระทบที่
ส าคัญจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้ประเทศไทยมี
การรับรู้และตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก โดยมีความคาดหวังของ
สังคม และความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมาก คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงมีความ
มุ่งมั่นเพ่ือที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะให้มี
คุณภาพเพ่ือประโยชน์และความต้องการของประชาชน
ในสังคมเป็นส าคัญ 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการพัฒนาการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 
รายงานผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตร 
ประกอบด้วย  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมวิทยาเขต กาญจนบุรี และวิทยาเขต 
บุรีรัมย์  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาสาธารณสุขชุมชน (ทางไกล) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตได้

คะแนนประเมินในระดับด ี
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ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปี 2560 

 

 

 

 

   

บรรยากาศการประชุมร่วมกันเพื่อหารือเรื่องการท าประกันคุณภาพปี 2561 

     

ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการเสวนาร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ โดยการ
จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ ทุกหลักสูตรได้ทบทวนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้ใน
การประเมินตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะเพื่อให้ระบบประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
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“Imagination is more important than knowledge. 
Knowledge is limited. Imagination encircles the world” 

 
“จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้น้ันมีจ ากัด แต่จินตนาการมีอยู่

ทุกพื้นที่บนโลก” 
 

 

 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important 

thing is not to stop questioning” 

“เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันน้ี มีความหวังกับวันพรุ่งนี้ สิ่งส าคัญคืออย่าหยุด

ตั้งค าถาม” 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  
นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
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