
ขอมูลสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

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
สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม

และความปลอดภัย

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/ใบ

รับรอง 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/ใบ

รับรอง 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

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่

๒/๒๕๖๔

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. 

๒๕๖๖

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร คือ
T25582104103519 เมื่อวันที่ ๒๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่

๑/๒๕๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

อยูระหวางการรอ สกอ. รับทราบหลักสูตร อยูระหวางการพิจารณาหลักสูตร
สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอกสา
รเพิ่มเติม
(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่คว
ามปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได
จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจากค
ณะทํางานฯ)

มติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๔

สถาบันการศึกษาตองชี้แจงและจัดสงเอ
กสารเพิ่มเติม

(ยังไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชา

ชีพได
จนกวาหลักสูตรจะไดรับการเทียบเทาจ

ากคณะทํางานฯ)

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



ขอมูลสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู ชื่อหลักสูตร วัน เดือน ป ที่ สกอ. รับทราบหลักสูตร วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมฯ /คณะทํางานฯ
ใหการเทียบเทาหลักสูตร

สถานะการพิจารณาหลักสูตร รายชื่อบุคลากรในการติดตอประสานงาน

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 วิทยาเขตสุราษฎรธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 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
(ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได)

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



ขอมูลสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

ลําดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู ชื่อหลักสูตร วัน เดือน ป ที่ สกอ. รับทราบหลักสูตร วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมฯ /คณะทํางานฯ
ใหการเทียบเทาหลักสูตร

สถานะการพิจารณาหลักสูตร รายชื่อบุคลากรในการติดตอประสานงาน

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

เฉพาะสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภั
ย

ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO 

รหัสในการอางอิงเพื่อติดตามหลักสูตร
คือ25491731107149_2163_IP เมื่อวันที่ ๙

มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ตามมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่

๒/๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในป พ.ศ. 

๒๕๖๖
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

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
พยาบาล
 (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




