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ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 



การศึกษา (Education): 

คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.บ. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2549 

วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2554 

 

ประวัติการท างาน (Working Experience) : 

ปี พ.ศ. ประวัติการท างาน 
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
พ.ศ.2561-2563 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พ.ศ.2558-2559 รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท โอสถสภา จ ากัด (หัวหมาก) 
พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด 

(กรุงเทพ) 
 

สาขางานวิจัยที่สนใจ (Research Interests): 

- การยศาสตร์ 
- อัคคีภัย  
- ประเมินความเสี่ยง  
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย : 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีที่ได้รบัทุน งบประมาณ 
รวม (บาท) 

สถานะ  
(% การ

รับผิดชอบ) 

จ านวน
นักวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน
ควบคุมและป้องกันอุบัติภัยทางจราจร
ในโรงเรียน (Participation to Create 
Standardization of Control and 
Protect in community) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

2563 350,000 80 4 

วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปญัหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม  และระบบนเิวศ 

วช. มุ่งเป้า 2562 1,100,000 10 11 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

วช. ท้าทายไทย 2561 3,320,000 15 8 

ประสิทธิผลของการออกแบบเครือ่งมือ
เพื่อลดความชุกอาการปวดเมื่อยกระดูก
และกลา้มเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา (Effectiveness of tools 
designed to reduce the 
Prevalence of Musculoskeletal 
symptoms among the Para-
Rubber Farmers) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

2561 425,000 80 3 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย  (ต่อ): 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีที่ได้รบัทุน งบประมาณ 
รวม (บาท) 

สถานะ  
(% การ

รับผิดชอบ) 

จ านวน
นักวิจัย 

การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร   
Health Effects from Computer 
Using of Personnel in Ubon 
Ratchathani Rajabhat 
University 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

2560 20,000 หัวหน้า
โครงการ 

 

1 

การจัดการด้านการยศาสตร์เพื่อ
แก้ไขปัญหาอาการปวดเมื่อยของ
กล้ามเนื้อส าหรับเกษตรกรผู้ปลกู
ยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี 
(Ergonomics Program 
Management for 
Musculoskeletal Pain of Para-
rubber Farmers in Ubon 
Ratchathani) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

2559 300,000 หัวหน้า
โครงการ 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานทางวิชาการ: 

เอกสาร/ต ารา  : 

รัชนี จูมจี และคณะ. (2563). มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิคส์.rb,rNครั้งท่ี 1. 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 
รัชนี  จูมจี. (2561). อาชีวอนามัย. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี.  
 
รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ : 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประเภท Poster Presentation หัวข้อ ผลการปรับเปลี่ยนตะขอ
ลากกระสอบยางพาราต่อความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของแรงงานในสหกรณ์สวนยางพารา การประชุมการประชุม
ระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ: 

รัชนี จูมจี, คมสันต์ ธงชัย, ญาณิฐา  แพงประโคน, จารุพร  ดวงศรี, ปรีชามูลทอง, จุราพร  ค ารัตน์. (2562). 
การศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรใน
ส านักงาน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2) (25-35).  

รัชนี จูมจี, อรอนงค์ บุรีเลิศ,  เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์, และสุวัสสา  ปั้นเหน่ง. (2562). ผลการปรับ 
 เปลี่ยนตะขอลากกระสอบ ยางพาราต่อความเสี่ยง ด้านการยศาสตร์ของ แรงงานในสหกรณ์สวน

ยางพารา. ใน สุพรรณ วนิชปริญญากุล (บ.ก.), การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (น. 
469-476).  ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

รัชนี จูมจี, อรอนงค์ บุรีเลิศ, นพรัตน์ ส่งเสริม, และเฉลิมสิริ เทพพิทักษ์. (2560). การศึกษาผลการจัดการด้าน 
การยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา. 
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  (7(1.92-105.  

รัชนี จูมจี, สุวนิตย์ ทองหนุน, และดวงดาว สุดาทิพย์. (2560). โรคที่เกิดขึ้นกับคนท างานในอาคาร (Sick  
 Building Syndrome). ใน ชาญณรงค์ ไวยะพจน์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการวิศวกรรมความ 
 ปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (น. 30-36). วันที่ 15 กรกฎาคม 2560.กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่ง 
 ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 
รัชนี จูมจี, อรอนงค์ บุรีเลิศ, นพรัตน์ ส่งเสริม,  

และเฉลิมสิริ เทพพิทักษ์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อของ
เกษตรกรที่กรีดยางพารา. ใน สุพรรณ วนิชปริญญากุล (บ.ก.), การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ครั้งที่ 1 (น. 327-333). ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560.เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
 



ดวงดาว สุดาทิพย์, สุวนิตย์ ทองหนุน, รัชนี จูมจี, กุลชญา ลอยหา และภัทรภร เจริญบุตร. (2560). การศึกษา 
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานในห้างค้าปลีก. ในสุพรรณ วนิชปริญญากุล (บ.ก.), การประชุม
ระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (น. 378-389). ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. เชียงราย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ญาสิณี ทองมี, ณิชา  ว่องไว, และรัชนี จูมจี. (2559). ผลของแรงสนับสนุนจากชุมชนต่อการเลิกบุหรี่ โดยใช้ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยภัฏอุบลราชธานี. 1(5).15-27. 

รัชนี จูมจี, อรอนงค์ บุรีเลิศ, นพรัตน์ ส่งเสริม, และเฉลิมสิริ เทพพิทักษ์. (2559). ความชุกของอาการทาง 
 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา. ใน นพพร คุรุเสถียร และนริศ เจริญพร 
(บ.ก.), การประชุมวิชาการการยศาสตร์แห่งชาติ. (น. 1-8). ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559.กรุงเทพฯ 
:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รัชนี จูมจี, อรอนงค์ บุรีเลิศ, และนพรัตน์ ส่งเสริม. (2559). การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ 
 ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารความปลอดภยัและสุขภาพ, 9(33). 37-41. 
 

 


