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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of  Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม)

  (ชื่อยอ)  :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of  Science (Environmental Health)

  (ชื่อยอ)  :  B.Sc. (Environmental Health)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  โปรแกรมปกติ     ไมนอยกวา  146  หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา   ไมนอยกวา  155  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 110  หนวยกิต 119  หนวยกิต

       2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 25  หนวยกิต 25  หนวยกิต

       2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 12  หนวยกิต

       2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

       2.4 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวา 43  หนวยกิต 52  หนวยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต  ไมนอยกวา  146  หนวยกิต 155  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสูตร

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 110 หนวยกิต

  นสิิตจะตองศกึษาวชิาเฉพาะในหลกัสตูร ซึง่ประกอบดวยกลุม

วิชาตางๆ ดังนี้

  2.1  กลุ มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

25 หนวยกิต

  2.2  กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หนวยกิต

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หนวยกิต

  2.4  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 43 หนวยกิต

  2.1  กลุมวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร จาํนวน 

25 หนวยกิต

 0201 117 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 1

 0201 118 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 2

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

 0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)

  Biology Laboratory 1

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-1)

  General Physics Laboratory

 1407 106 นิเวศวิทยา 3(2-3-5)

  Ecology

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory 

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข จํานวน 12 หนวยกิต

 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4)

  Microbiology for Public Health

 1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4)

  Parasitology for Public Health

 1401 113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน 3(2-3-4)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

 1401 114 โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

      

  2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข  จํานวน 30 หนวยกิต

 1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

 1401 212 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavioral Science

 1401 214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับงานอนามัย 3(2-3-4)

  สิ่งแวดลอม

  First Aid for Environmental Health Field

 1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research

 1401 218 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

 1401 219 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอนามัย 3(240 ชั่วโมง)

  สิ่งแวดลอม

  Environmental Health Practicum

 1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ดานสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  

  2.4 กลุ มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 

43 หนวยกิต

   (1) กลุมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม 

จํานวน 13 หนวยกิต

 1407 311 การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช 3(2-3-4)

  Water Supply Sanitation

 1407 312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-4)

  Solid Waste and Excreta Management

 1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4)

  Principles of Food Safety
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 1407 314 การควบคุมสัตวขาปลองและสัตวแทะ 2(2-0-4)

  Arthropod Vectors and Rodents Control

 1407 315 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Toxicology

   (2) กลุมรายวชิาวเิคราะหและประเมนิผล จาํนวน 6 หนวยกติ

 1407 321 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Analysis and Impact Assessment

 1407 322 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Analysis and Impact Assessment

   (3) กลุ มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน 

17 หนวยกิต

 1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 3(2-3-4)

  Control of Wastewater Treatment System 

 1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)

  Air Pollution Control

 1407 333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและ 3(2-3-4)

  ความสั่นสะเทือนและการตรวจวัด

  Noise Pollution and Vibration Controls and 

  Measurement

 1407 334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย 3(2-3-4)

  Control and Management of Hazardous Waste

 1407 335 การเก็บตัวอยางทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Environmental Health Sampling 

 1407 336 วิศวกรรมพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Environmental Engineering Base

 1407 337 การสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  และการประยุกต

  Application of Environmental Modeling

(4) กลุมรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 หนวยกิต

 1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Management Technology

(5) กลุมวจิยั/โครงการอนามยัส่ิงแวดลอม จาํนวน 4 หนวยกิต

 1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Seminar in Environmental Health

 1407 352 ปญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดลอม 3(0-9-0)

  Special Problems in Environmental Health

หม าย เ หตุ  ในกรณี เ ลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชานี้

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  (1) รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป

   ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่จะเปดขึ้น

ในภายหลัง หรือรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 1407 501 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

 1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม 2(1-3-3)

  Environmental Media for Public Relation

 1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Good Governance

 1407 504 การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Field Study in Environmental Health

 1407 505 จิตวิทยาดานอนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health Psychology

 1407 506 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-3-4)

  Standard for Environmental Management

 1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

  Building and Industrial Sanitation

 1407 508 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health Administration

 1407 509 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่ 2(4-0-2)

  พักผอนหยอนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

 1407 510 อันตรายจากรังสีและการควบคุม 3(3-0-6)

  Radiological Hazards and Control

 1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Pest Management

 1407 512 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 2(2-0-4)

  Environmental Economics and Health

 1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 3(2-2-5)

  Environmental Bio-Indicators

 1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6)

  Environmental Health Management in Emergencies

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ตองการสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษ 

ตางๆ ระบบของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองเพิ่ม

รายวิชาลงทะเบียน หมวดวิชาเลือกเสรีอีกอยางนอย 3 หนวยกิต 

ตอผูควบคุมมลพษิแตละระบบ (ตองไดรับอนุญาตการเปดรายวชิาตาม

แผนของหลักสูตรและอาจารยผูสอนเทานั้น)
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  (2)  รายวิชาเลือกเสรีสําหรับผู ต องการสอบขึ้นทะเบียน

ผูควบคมุมลพษิ ตามระบบของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตองเรียนวิชาเลือกอยางนอย 1 วิชา ดังนี้

   2.1 สําหรับผูสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางนํ้า

 1407 601 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางนํ้า

  Mathematical Modeling in Water Pollution 

  Management and Control

   2.2 สาํหรับผูสอบขึน้ทะเบียนผูควบคุมมลพษิทางอากาศ

 1407 602 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Mathematical Modeling in Air Pollution 

  Management and Control

   2.3 สําหรับผูสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

 1407 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Mathematical Modeling in Noise Pollution 

  and Vibration Management and Control

   2.4 สําหรบัผูสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคมุมลพษิทางของเสยี

อันตราย

 1407 604 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย 3(2-3-4)

  ในสิ่งแวดลอม

  Monitoring of Hazardous Waste in Environment

   2.5 สาํหรบัผูสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคมุมลพษิทางมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล

 1407 605 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  Mathematical Modeling in Solid Waste and 

  Excreta Management and Control
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

0201 117 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1

Mathematics for Health Sciences 1

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202 100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

0203 110 ชีววิทยา 1

Biology 1

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Biology Laboratory 1

1(0-3-1) 1(0-3-1) 1(0-3-1)

หมวดวิชา วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 

Microbiology for Public Health

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0041 002 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0044 xxx กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0045 xxx กลุมวิถีสังคม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

0201 118

 

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2

Mathematics for Health Sciences 2

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204 100 ฟสิกสทั่วไป

General Physics

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป

General Physics Laboratory

1(0-3-1) 1(0-3-1) 1(0-3-1)

1407 106 นิเวศวิทยา

Ecology

3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5)

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุขศาสตร

Parasitology for Public Health

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1401 113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐานสําหรับงานสาธารณสุข 

Fundamental Anatomy and Physiology for 

Public Health

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0042 xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 212 วิทยาการระบาด

Epidemiology

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับงานอนามัยสิ่งแวดลอม

First Aid for Environmental Health Field

3(2-3-4) 3(2-3-4)) 3(2-3-4))

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 335 การเก็บตัวอยางทางดานสิ่งแวดลอม 

Environmental Sampling

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0042 xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0043 xxx กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0044 xxx กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมที่ 1-5 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401 214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401 218 การปองกันและควบคุมโรค

Prevention and Disease Control

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401 114 โภชนาการ

Nutrition

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 314 การควบคุมสัตวขาปลองและสัตวแทะ

Arthropod Vectors and Rodents Control

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 501 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0042 xxx กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

0045 xxx กลุมวิถีสังคม 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมที่ 1-5 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมที่ 1-5 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 213 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

Health Education and Behavioral Science

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข

Law and Code of Ethics for Public Health

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 311 การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช

Water Supply Sanitation

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 312 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Solid Waste and Excreta Management

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 315 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม

Environmental Toxicology

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air Pollution Control

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม

Environmental Management Technology

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administration

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร

Principles of Public Health Research

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย

Control of Waste Water Treatment System 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร

Principles of Food Safety

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 333 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

และการตรวจวัด

Noise Pollution and Vibration Controls and 

Measurement

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 321 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

Environmental Analysis and Impact Assessment

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1407 337 การสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอมและการประยุกต

Application of Environmental Modeling

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

1407 351 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดลอม

Seminar in Environmental Health

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 504 การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม

Field Study in Environmental Health

1(0-3-0) 1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวม 22 22 22
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม

1407 322 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสุขภาพ

Health Analysis and Impact Assessment

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

1407 334 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย

Control and Management of Hazardous Waste

3(2-3-4) 3(2-3-4) 3(2-3-4)

1407 336 วิศวกรรมพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Base

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

1407 352 ปญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดลอม

Special Problems in Environmental Health 

3(0-9-0) 3(0-9-0) 3(0-9-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1407 xxx วิชาเลือกเสรีที่เปดในมหาวิทยาลัยฯ

(สําหรับผูที่จะสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษดานตางๆ 

ตามที่หลักสูตรกําหนดไว)

- - 3(2-3-4)

รวม 11 11 14

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรม

ปกติ

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

โปรแกรมเสริมวิชาที่รับรอง

สภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 219 การฝกประสบการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health Practicum

3 (240 ชั่วโมง) - 3 (240ชั่วโมง)

กลุมวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม

0199 499 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

- 9(0-40-0) -

รวม 3 9 3
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 110 หนวยกิต

  2.1  กลุ มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

25 หนวยกิต

  2.2  กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หนวยกิต

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 30 หนวยกิต

  2.4  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 43  หนวยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  2.1  กลุมวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร จาํนวน 

25 หนวยกิต 

 0201 117 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 1

 ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนั อนพุนัธของฟงกชนั

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

  Limits and continuity of functions, derivatives 

of functions of one variable and applications, integrals and 

applications

 0201 118  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Health Sciences 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 117 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1

Prerequisite : 0201 117 Mathematics for 

Health Sciences 1

  ฟงกชนัหลายตวัแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนั

หลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

  Functions of several variables, limits and 

continuity of functions of several variables, partial derivatives 

and applications, infinite series

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry 

 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณ

สารสมัพนัธ เทอรโมไดนามิกส จลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส 

สารและสถานะของสารเคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และชีวเคมีเบื้องตน

  Atomic structure, periodic table, chemical 

bonding, stiochiometry, thermodynamics chemical kinetics, 

chemical equilibrium, acid–base, matters and state of matters 

electrochemistry, introductory organic chemistry and 

biochemistry

 0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 100 

เคมีทั่วไป

  Experiment designed to control with 0202 100 

General Chemistry

  

 0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

  สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี

ทางวิทยาศาสตร สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

  Characteristic, classification of organisms, 

scientific methodology, chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evolution, biodiversity, structure and function of 

plant and animal, ecology and behavior

  

 0203 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)

  Biology Laboratory 1

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 

ชีววิทยา 1
  Experiments concurrence with 0203 110 Biology 1

  

 0204 100  ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

  General Physics

  การเคลื่อนที่ อุณหพลศาสตร ของไหล ไฟฟาและ

แมเหล็ก คลื่น แสงและทัศนศาสตร   เสียง สมบัติของสสาร 

ฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกสยุคใหม

  Motion, thermodynamics, fluids, electricity and 

magnetism, waves, light and optic, sound, properties of 

matter, nuclear physics, modern physics

  

 0204 190  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-1)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 02014 100 ฟสิกสทั่วไป หรือ

อาจเรียนพรอมกันได

Prerequisite : 02014 100 General Physics 

or co-requisite

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 100 

ฟสิกสทั่วไป

  Experiments associated with 0204 100 General 

Physics
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 1407 106 นิเวศวิทยา  3(2-3-5)

  Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

  ความสมัพนัธในหมูสิง่มชีวีติและความสมัพนัธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต การประยุกตทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใชศึกษา

ปญหาสิ่งแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

  Relationship of biotic component, between biotic 

and abiotic component, application ecology theory 

environmental problem solving

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory

 ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ทางชีวเคมี 

เพือ่ใชในการศกึษาโครงสราง หนาท่ี และสมบัติของสารชวีโมเลกลุตางๆ 

  Fundamental experiments in biochemical 

techniques to studies the structure functions and properties 

of biomolecules

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Biochemistry

 โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิซึมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด นิคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสมัพนัธและระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ 

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม โรคท่ีพบบอยในประเทศไทย และ

เทคโนโลยีพันธุกรรม

  Structures, functions, properties and metabolism 

of carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids; enzymes; 

vitamin, and hormone, interrelation and control of the 

metabolic processes; metabolism disorder, common diseases 

in Thailand and gene technology

2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12 หนวยกิต

 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข  3(2-3-4)

  Microbiology for Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

  สัณฐานวิทยาและการจําแนก ลักษณะการเจริญเติบโต 

และพันธุกรรม ความสัมพันธของ จุลชีพกับมนุษยและสิ่งแวดลอม 

การเกิดโรค การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว สาหราย 

และระบบภูมิคุมกันของรางกาย

  Morphology and categorization, patterns of 

growth and genetics of microorganisms, microbial relations 

to humans and the environment, pathogenesis, controlling 

bacteria, viruses, fungi, protozoa, algae, and human immune 

systems

  

 1401 112 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-3-4) 

  Parasitology for Public Health 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

  ศึกษาเกี่ยวกับปรสิต ไดแก โปรโตซัว หนอนพยาธิ เห็บ 

ไร และแมลง ซึง่อาศยัอยูกบัคน โดยเนนเกีย่วกบั ปรสติทีพ่บบอย และ

กอใหเกิดหรือเปนตัวนําโรคที่สําคัญในประเทศไทย ในหัวข อ

การกระจายทางภูมิศาสตร รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต และการระบาด 

กลไกการเกิดโรคพยาธิวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การรักษา 

การปองกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้น สาธิต รูปราง ลักษณะ ของปรสิต

และตัวใหอาศัยตางๆ รวมทั้งวิธีเก็บ การรักษาสภาพ และการตรวจหา

ปรสิตจากสิ่งสงตรวจตางๆ 

  Studies of parasites, i.e. protozoa, helminthes, 

ticks, mites and insects which parasitized human beings 

especially those commonly found to cause or transmit 

important diseases in Thailand, on geographical distribution, 

morphology, life cycle and epidemiology, pathogenesis, 

pathology, symptomatology, diagnosis, treatment, prevention 

and control of diseases, demonstration of various stages of 

parasites including their intermediate hosts, and practical 

techniques on collection, preservation and examination of 

parasitological specimens

  

 1401 113  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน  3(2-3-4)

  สําหรับงานสาธารณสุข 

  Fundamental Anatomy and Physiology for 

  Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 และ 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Prerequisite : Biology 1 and 0203 191 

Biology Laboratory 1

  โครงสรางหนาที่ กลไกพลวัติการทํางานของเซลล และ

เน้ือเยื่อตางๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกลามเน้ือ ระบบ

ประสาท ระบบการไหลเวยีนเลอืด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ

ขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของ

มนุษย
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  Functional structures, dynamic processing of 

cell and tissue in the human body, skeletal system, muscular 

system, nervous system, circulatory system, respiratory 

system, digestive system, excretory system, endocrinal gland, 

reproductive system and sensory human organs

 1401 114  โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของโภชนาการ อาหาร 

สารอาหาร อาหารบาํบดัโรค โภชนาการเพือ่การปองกนัโรค สงเสรมิและ

ฟนฟูสุขภาพ ปญหาดานโภชนาการ การประยุกตความรูและฝกปฏิบัติ

ดานโภชนาการในการปฏิบัติงานชุมชน

  Study definitions of nutrition, foods, nutrients, 

dietary therapies, nutritional approaches to prevention, 

promotion and rehabilitation, food and nutritional problems, 

application and practice of nutritional principles in dietary 

assessment and planning in communities

  

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข จํานวน 30 หนวยกิต

 1401 211 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

  แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข ภาวะผูนํา

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข การจัดองคกรสาธารณสุข 

การวางแผนกลยุทธดานสาธารณสุข การบริหารงานบุคคลและ

ทรพัยากรเทคโนโลยดีานสาธารณสขุ งบประมาณดานสาธารณสขุ ระบบ

สารสนเทศดานสาธารณสุข และระบบการรายงานดานสาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานสาธารณสุข

  Principles and concept of public health 

administration, history and development of public health 

administration, health policy analysis and health planning, 

structure of public health administration in Thailand, 

directing, controlling and monitoring, public health resource 

management, modern management theory and applied 

innovations in public health administration

  

 1401 212  วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

  แนวคิดวิทยาการระบาด ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สิ่งกอโรค และสภาพแวดลอมตอการเกิดโรค การกระจายของโรคติด

เชือ้และโรคไรเชือ้ การปองกนั การสบืสวน การเฝาระวงั และการควบคมุ

โรคในชุมชน สถานพยาบาล และสถานประกอบการ การศึกษาทาง

วิทยาการระบาด

  Definition, scope, principles, epidemiological 

methods, natural history of disease, the distributions and 

determinants of disease and disaster, epidemiological 

measurement, surveillance, outbreaks and investigation, 

study design, disease prevention and control, evaluation 

methods, public health planning based on epidemiological 

principles

  

 1401 213  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavior Science

  แนวคิด และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา การ

ประยุกตใช ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

  Concept and theory of health education and 

behavior, the change of health behavior, strategy in health 

education, applying concepts and theory of health education 

and behavior for change the health behavior

  

 1401 214  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

  แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ความสาํคญัของการดแูลปญหาสขุภาพจากการประกอบอาชพี หลกัการ

ปองกันและแกไขอันตรายจากการประกอบอาชีพ สุขอนามัยและ

มาตรการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ การระบายอากาศ พษิวทิยาจากโรงงานและสถานประกอบ

การ การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย

และบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Meaning, important, element and theory of 

occupation health and safety, recognition, assess and control 

environment for working, toxicology and ergonomic, cause 

of accident, loss of accident, conflagration, prevention 

accident for mechanic and electric, prevention in health and 

environment, risk assessment, management process for 

occupation health and safety, Laws and roles of government 

officers for occupational health and safety
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 1401 215  อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญ ของการอนามัย

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม 

การควบคุมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหปราศจากมลพิษทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก การสุขาภิบาลอาหารการจัดการนํ้าสะอาด 

การกําจัดสิ่งขับถาย การจัดการมูลฝอย การบําบัดนํ้าเสีย การควบคุม

และปองกันแมลงและสัตวแทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษ

ทางอากาศ 

  Definition, scope and essentials of environmental 

health, relations between health and the environment, 

controlling and maintaining the environment without 

pollution based on environmental sanitation, such as food 

sanitation, water supply management, sewage disposal, 

solid waste management, wastewater treatment, arthropod 

and rodent control, housing sanitation and air pollution

 1401 216 การบําบัดรักษาเบื้องตนสําหรับงานอนามัย 3(2-3-4)

  สิ่งแวดลอม

  First Aid for Environmental Health Field

 ความหมาย ประเภท และสาเหตุอุบัติภัยสวนบุคคล 

สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยในสถานประกอบการ ขอบเขต อันตราย 

ความรนุแรง การวางแผนดําเนินการเตรยีมรบัสถานการณ การควบคุม

ปองกนั หลกัการรวมทัง้แนวทางปฏิบัติในขณะเกดิและหลงัเกดิอบัุติภัย

ประเภทตางๆ รวมทัง้การฝกปฏบิตั ิการจดัเตรยีม ใชเครือ่งมอื การชวย

เหลือสงเคราะห ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย ผูประสบอุบัติภัยตางๆ 

  Definitions, types and causes of personal 

accident, environment or disaster in workplace, scope of 

hazards, severity, emergency planning, prevention and 

control, principles and guidelines for during and after various 

of accidents, practice, logistic of assistance, using instruments, 

practice offering assistance and first aid to accidental victim 

and arranging referral for treatment

 1401 217 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research 

 ความหมาย หลกัการ ประเภทของการวจิยั กระบวนการ

วิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย การวิเคราะหทางสถิติ การตีความ การทํา

โครงรางวจิยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม การดาํเนนิการวจิยัและ

การเขียนแผนการวิจัย

  Meaning, principle, type and methodology of 

research, statistical analysis, interpretation, develop proposal 

in public health and environment research, and research 

report writing

  

 1401 218 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 111 จุลชีววิทยาสําหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite : 1401 111 Microbiology for 

Public Health

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การปองกัน

กอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการโรคในครั้งตอไป 

ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ รวมทั้งโรคอุบัติใหม โรคที่มีสาเหตุ

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอม

  Concept of natural history of disease, 

pre-pathogenesis pathogenesis period prevention and control, 

including communicable, non-communicable and emerging 

diseases

  

 1401 219 การฝกประสบการณวิชาชีพ  3(240 ชั่วโมง)

  ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

  Environmental Health Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา : ทกุรายวชิาทีก่าํหนดในหลกัสตูร

Prerequisite : All subjects in Program

  การประยกุตใชความรูดานอนามยัสิง่แวดลอมทีเ่รยีนมา 

ในการฝกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 

การฝกทักษะ ประสบการณ การเรียนรูและแกไขปญหาเฉพาะหนาได

ดวยตนเอง

  Applying the environmental health knowledge 

concept to practical training in the public and/or private 

organization (not less than 240 hours), study the real situation 

and practice to solve the problems

 1401 220 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3(3-0-6)

  ดานสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชวีติ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัยและความปลอดภัย การประยุกตหลักกฎหมายในการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุข ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข จรรยาบรรณวิชาชีพดาน

สาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ
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 Fundamental knowledge of basic law, public 

law affecting government administration, law on public health 

and the quality of life, law affecting prevention and disaster 

relief and safety, application of law in public health work. 

Definition and importance of ethics, morality in public health, 

ethics for public health professionals, ethics for health service 

workers

 2.4  กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 43 หนวยกิต

   (1) กลุมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

จํานวน 13 หนวยกิต

 1407 311  การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช 3(2-3-4)

  Water Supply Sanitation

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ความหมายและลักษณะของน้ําสะอาด การเตรียมนํ้า

จากแหลงนํ้าจืดตางๆ การพัฒนาแหลงนํ้าจืดเพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับ

การอุปโภคและบริโภค โรคท่ีเกิดจากน้ําเปนสื่อกับผลกระทบดาน

สุขภาพอนามัย มาตรฐานนํ้าดื่มนํ้าใช ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชนํ้า 

การปรับปรุงคุณภาพนํ้า การทําลายเชื้อโรคในนํ้า การจัดหานํ้าสะอาด

ใหชุมชน การเฝาระวังคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า การตรวจวิเคราะห

คุณภาพนํ้าและการสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช

  Definition and characteristic of clean water, 

water providing from various fresh water, water supplying 

for use and consume, water-borne diseases and health 

impacts, water quality standards, factor effecting on water 

consume, water treatment, water disinfection, water supply 

for community, water quality surveillance, water quality 

analysis, and water sanitation

 1407 312  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-4)

  Solid Waste and Excreta Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ผลกระทบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตอสุขภาพอนามัย

และสิง่แวดลอม ชนดิ ปรมิาณ คณุสมบตัแิละแหลงกาํเนดิ การคาํนวณ

อตัราเพิม่ประชากร การจดัการมลูฝอย (การเกบ็กกั การเกบ็ขน การขน

ถาย การขนสง และการกําจัด) หลักในการลดปริมาณมูลฝอย วิธีการ

รวบรวมและกาํจดัสิง่ปฏิกลูท้ังในเขตเมืองและชนบท การบรหิารจดัการ

สิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนด รวมท้ังทําการทดลองที่

สอดคลองกับเนื้อหาขางตน

  Health and environmental impacts of solid waste 

and excreta, type, quantities, characteristics and sources of 

waste, population growth rate, solid waste management 

(storage, collection, transport and disposal), solid waste 

minimization, excreta collection, excreta disposal in urban 

and rural for environmental standards, including experiment 

designed to manage with description above

  

 1407 313 หลักการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-4)

  Principles of Food Safety

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  อนัตรายจากอาหารตอสขุภาพ โรคทีเ่กีย่วของกบัอาหาร 

สารพิษที่ปนเปอนในอาหาร ความเปนพิษในอาหาร อาหารเปนพิษและ

การตดิเชือ้จากอาหาร การระบาดของโรคทีม่อีาหารเปนสือ่ ปจจยัทีท่าํให

อาหารเปนพิษ การสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสอบการสัมผัสและจัด

เก็บอาหาร การควบคุมความสะอาดของอาหาร กฎขอบังคับตางๆ 

เกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหาร คณุภาพมาตรฐานอาหารบรโิภค การฝกปฏบิตัิ

งานดานความปลอดภัยของอาหารทั้งในและนอกสถานที่

  Health hazards from foods, foods in relation to 

disease, food contaminant, food intoxification, food poisonings 

and infection, food-borne disease outbreaks, food poisoning 

factors, food sanitation, food inspection handling and storage, 

clean food control, food hygiene legislation, consumptive food 

standards, indoor and outdoor practice in food safety

  

 1407 314 การควบคุมสัตวขาปลองและสัตวแทะ 2(2-0-4)

  Arthropod Vectors and Rodents Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยา บทบาทในการแพรกระจาย

โรคของสัตวขาปลองและสัตวแทะที่มีความสําคัญทางการแพทยและ

สาธารณสุข การจําแนก เทคนิคในการสํารวจ และการควบคุมสัตวขา

ปลองและสัตวแทะ 

  Types, biology, ecology, transmission of disease 

of arthropods, and rodents causing medical and public health 

significance, identification, survey techniques, and control of 

arthropods, and rodents 

  



77

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 1407 315  พิษวิทยาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

  Environmental Toxicology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ศกึษาหลกัการท่ัวไปทางพษิวทิยา ความสมัพนัธระหวาง

ปริมาณของสารพิษและการตอบสนองของรางกาย กลไกการเกิดพิษ 

การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังอันนําไปสูการเกิดลูกวิรูป 

การกลายพันธุ และการเปนมะเร็ง สารพิษที่พบแพรหลายในงาน

เกษตรกรรม เชน ยาฆาแมลง โลหะหนกั และมลพษิทางอากาศ คอืกาซ

พิษ และไอระเหย คามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย 

  Principles of environmental toxicology, 

relationship between dose of toxicants and mechanism of 

body response, acute and chronic toxicity which lead to 

teratogenicity, mutation, cancer, deficiency of immune system, 

properties of widely occurred toxicants in agriculture such 

as pesticides, heavy metals and air pollutants i.e. toxic gases, 

vapors, chemical safety standard and evaluation of hazards

   (2) กลุมรายวชิาวเิคราะหและประเมนิผล จาํนวน 6 หนวยกิต

 1407 321 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Analysis and Impact Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  วธิกีารพืน้ฐานในการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอม

ทัง้ทางตรงและทางออม ผลกระทบจากโครงการพฒันาดานตางๆ ทัง้ทาง

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การขนสง และการชลประทาน ผลกระทบ

ที่มีตอดิน นํ้า อากาศ สิ่งมีชีวิต วงจรอาหาร ความสมดุลทางธรรมชาติ 

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนที่หลักการ วิธีการ

ดําเนินการ การจัดขอบเขตงาน การกลั่นกรองขอมูล การคาดการณใน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 

  Basic method of environmental impact 

assessment both direct and indirect, impacts from several 

developed projects; industry, agriculture, transportation, and 

irrigation, impacts on soil, water, air, organisms, food chain, 

natural balance, economy and social, emphasized on principle, 

method, scope, data analysis, impact prediction, health risk 

assessment 

 1407 322 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Analysis and Impact Assessment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  หลักการ ความสําคัญ วิธีการประเมินผลกระทบและ
ความเสี่ยงทางดานสุขภาพของมนุษย การวางแผนเพื่อหามาตรการ
ปองกันและแกไขเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยง การสื่อสารดาน
ความเสี่ยง กรณีศึกษา 
  Principles, significance, Health impact and risk 
assessment methods; planning for preventive and mitigation 
measures; risk communication; case studies
  
   (3)  กลุ มรายวิชาควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน 

18 หนวยกิต

 1407 331 การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 3(2-3-4) 

  Control of Wastewater Treatment System

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  แหลงกําเนิดนํ้าเสียที่มีผลตอสุขภาพอนามัย ปริมาณ
และคุณสมบัติ วิธีการรวบรวมและกําจัดทั้งในเขตเมืองและชนบท 
แนวคิดการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ ระบบการสูบนํ้าและการเลือกใช 
การออกแบบและปจจัยพื้นฐานในการควบคุมระบบ ปญหาและ
การแกไขปญหาในการเดินระบบตางๆ การจัดการควบคุมระบบบําบัด
นํ้าเสีย ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่กําหนด 
  Source of wastewater affected on health, 
quantity and characteristic, collection method and disposal 
of wastewater in urban and rural, concept of biological 
wastewater treatment; pumping system and selection, design 
and basic factor for system control, operational problems and 
problem solving, management of wastewater treatment 
system for environmental standards
  
 1407 332 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)

  Air Pollution Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  องคประกอบของอากาศ สารมลพิษในอากาศ การเกิด
มลพิษทางอากาศและแหลงที่มาของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม สุขภาพมนุษย สัตว พืช และทรัพยสิน การเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหสารมลพิษทางอากาศ หลักการทาง
อุตุนิยมวิทยา การฟุงกระจายของมลพิษในอากาศ มาตรการในการ
จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทั้งทางวิชาการและกฎหมาย 
บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  Characteristics of air, air pollutants, air pollution 

generation and their sources, effects on environment health; 

human health, animals, plants, and economic, air pollutants 

sampling and analysis, principle of meteorology, air pollution 

dispersion, air pollution control and management on academic 

and law, role of organization participant

 1407 333  การควบคุมมลพิษทางเสียงและ 3(2-3-4)

  ความสั่นสะเทือนและการตรวจวัด

  Noise Pollution and Vibration Controls and 

  Measurement

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ผลกระทบของเสียง ความสั่นสะเทือน เสียงในชุมชุน

และเสยีงทีก่อใหเกดิความราํคาญ ความสัน่สะเทอืนจากถนนหรอืแหลง

อุตสาหกรรม การเฝาระวังและตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือน 

มาตรฐานในการตรวจวัดและแปลผล

  Noise and vibration impact, community and 

nuisance noise, vibration from road or from industrial 

sources, noise and vibration monitoring, standard and 

regulation

 1407 334  การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย  3(2-3-4)

  Control and Management of Hazardous Waste

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and 

Excreta Management

  แหลงกําเนิด คุณลักษณะ การจัดเก็บ การขนสง 

การกําจัด และการลดปริมาณขยะอันตราย เทคโนโลยีการบําบัดและ

การกําจัด การประเมินผลกระทบดานการจัดการขยะอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย ระบบการเก็บคืนทรัพยากร การประเมินคาความเสี่ยง 

และการบาํบดับรเิวณปนเปอนของเสยีอนัตราย การจดัการกากของเสยี

อันตรายที่ถูกสุขลักษณะและมาตรการควบคุมกากของเสียอันตราย 

โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล

  Sources, characteristics, collection, transference, 

disposal and minimize of hazardous wastes, treatment and 

disposal technology, environmental health impacts of 

hazardous waste management, resource recovery systems, 

risk assessment evaluation and treatment of contaminated 

areas, strategy of hazardous wastes sanitation and control, 

especially on infected wastes from hospital

 1407 335 การเก็บตัวอยางทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Environmental Health Sampling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  การฝกปฏิบัติเพื่อการเก็บตัวอยางดานทางฟสิกส เคมี 

และชีววิทยา ของสิ่งแวดลอม ดานนํ้า อาหาร อากาศ เสียง และสารมี

พิษอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย และงานอนามัย

สิ่งแวดลอม ตามเกณฑมาตรฐาน 

  Practices on physical chemical and biological 

sampling in environmental health sampling of water, food, 

air, noise and other toxic substances that effect to human 

health and public health works for quality standard

  

 1407 336  วิศวกรรมพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

  Environmental Engineering Base

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ความรู พื้นฐานวิศวกรรมที่ เกี่ยวของและนํามาใช

ประโยชนในงานอนามัยสิ่งแวดลอม เช น คุณสมบัติของวัตถุ 

การทดสอบมาตรฐาน การไหลของเหลวในทอ การออกแบบระบบอยาง

งาย การดูแลและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย

  Fundamentals of engineering and their use in 

environmental health, such as material characteristics, 

standard tests, flow of fluids in pipes, simple system design, 

wastewater treatment control and supervision, solid waste 

management

  

 1407 337  การสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  และการประยุกต 

  Application of Environmental Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  พื้ นฐานการสร  า งแบบจํ าลองทางสิ่ งแวดล อม 

ความสมัพนัธระหวางระบบตางๆ ของสิง่แวดลอม เทคนคิการสรางแบบ

จาํลอง การใชการของแบบจาํลอง ฝกปฏิบตัแิบบจาํลองทางสิง่แวดลอม

ที่ใชคอมพิวเตอรที่นิยมใชในปจจุบัน 

  Basic in environmental modeling, relationship 

between environmental systems, technique in environmental 

model, validation of the model, practice of current computerized 

environmental modeling
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  (4) กลุมรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 หนวยกิต

 1407 341 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Management Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ปญหาของสาเหตมุลพษิ สถานการณทรพัยากรธรรมชาติ

และภาวะมลพิษในปจจุบัน ประเภทของเทคโนโลยี ลักษณะของ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ศึกษาและ

วิเคราะห เทคโนโลยีในการควบคุมและบําบัดมลพิษทางอากาศ เสียง 

นํ้า ดิน ขยะ และของเสียอันตราย

  Current environmental problems and crisis, 

types and appropriate technology for environment solving 

problem, control and treatment technology of air, noise, 

water, soil, solid waste and hazardous waste pollution 

   (5) กลุ มวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 

4 หนวยกิต

 1407 351 สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)

  Seminar in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  คนควา วิเคราะห และนําเสนองานวิจัยดานอนามัย

สิง่แวดลอมทัง้ในและตางประเทศ ในปญหาทีส่นใจ การนาํเสนอผลการ

ศึกษา การอภิปราย ในชั้นเรียนในรูปแบบของการสัมมนา และจัดทํา

รายงานสงอาจารยที่ควบคุมตามที่มอบหมาย

  Research, critical analysis and presentation of 

interesting literature related to environment health aspect in 

country and abroad, presentation, discussion in class as 

seminar and report to advisor

 1407 352  ปญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดลอม 3(0-9-0)

  Special Problems in Environmental Health

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  ปฏิบัติการวิจัยในหัวข อเฉพาะทางด านอนามัย

สิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกฝนทักษะในการ

คนควาขอมลู การวางแผนวจิยั การเขยีนโครงรางการวจิยั การเกบ็และ

วิเคราะหขอมูล การประมวลความรูที่ไดเปนรายงาน การเขียนรายงาน

และนําเสนองานในรูปแบบบรรยาย

  A research work of a selected topic in 

environmental health, develop ability and skill in; searching 

information, research planning, proposal writing, data 

collection, data analysis, compilations and evaluation of 

information, reported writing and presentation including 

active participation

  

   กรณเีลอืกโปรแกรมสหกจิศกึษา ใหลงทะเบยีนเรยีนเพิม่

รายวิชานี้

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา

นสิติใหมคีวามรูทางวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานในสถาน

ประกอบการ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต 

การตดัสนิใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความ

ตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

  A systematic provision of work-based learning 

in the work place for students with the cooperation between 

the university and the work places to the students to develop 

both academic and work-related skills in the work place. This 

procedure will help the students in self-development in terms 

of systems of systematic thinking, observation, decision 

making, analytical and evaluation skills. Also it will result in 

high quality graduates who are most suitable for the work 

places and the labor market

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  3.1  รายวิชาเลือกเสรีทั่วไป ดังนี้

 1401 501  ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

  ความสาํคญัของชวีสถติ ิการนาํเสนอขอมลู การพรรณนา

ขอมลู ความนาจะเปน การแจกแจงของตวัอยาง การทดสอบสมมตฐิาน 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน ทดสอบ

ไคสแควร สถิตินอนพาราเมตริก ประชากร และกลุมตัวอยาง

  Consequence of biostatistics, data presentation, 

data description, probability, sample distribution, hypothesis 

test, compare mean, correlation, linear regression, chi-square 

test, non-parametric statistic, population and sample
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1407 502 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม  2(1-3-3)

  Environmental Media for Public Relation

  หลักการ แนวคิด กลยุทธ วิธีการประชาสัมพันธและ

สื่อรูปแบบตางๆ การนําหลักการของการประชาสัมพันธมาประยุกตใช

ในงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม เพื่อสรางความสัมพันธกับบุคคลและ

ชุมชน มีการฝกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม

  Principal, concept, strategy, public relation 

method, and public relation media, the application of public 

relation into environmental health for people and community 

relation, practice and field practicum on environmental media 

for public relation

 1407 503 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Good Governance 

 กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม 

ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของ 

ทั้งในดานมาตรการและการบังคับใช เพื่อการแกไขปญหา การปองกัน 

และการจดัการสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ในระดบัทองถิน่ 

ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและองคกรในการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

  Law, Policy and Environmental Ethics, overview 

of policies and roles of laws and related organizations in terms 

of regulation and enforcement for solving problems, prevention 

and management of the environment and natural resources 

at local, national, and international levels; individual and 

organizational ethics of in environmental management

 1407 504  การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม  1(0-3-0) 

  Field Study in Environmental Health

 การศึกษา การสังเกต การดําเนินงานดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมของภาคอุตสาหกรรมและราชการ กฎขอบังคับ และ

กฎหมายของการสขุาภบิาลของประเทศไทยและสากลในสถานประกอบ

การที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และในชุมชน

  Study and observation for environmental health, 

Thai and international environmental sanitation regulation, 

related working place both of government and non - government 

sector in community

 1407 505  จิตวิทยาดานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

  Environmental Health Psychology 

  ความสมัพนัธระหวางมนษุยกบัสิง่แวดลอม กระบวนการ

ทางจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความเจ็บปวย 

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดี พฤติกรรมเสี่ยงอัน

เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ และการปรับพฤติกรรม 

การประเมินบทบาทของการรับรู สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพสวนบุคคล

  The relationship between people and the 

environments, mental processes and behaviors as related to 

health and illness, environment surroundings affect their 

health and well-being, health risk behavior related environment, 

and rehabilitation, evaluate the role that cognition, society 

and the environment play in the health of individuals 

  

 1407 506  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  3(2-3-4)

  Standards for Environmental Management

  ระบบมาตรฐานการจัดการในสถานประกอบการ 

ขอกําหนดของระบบการจัดการ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ฉลากเขียว หลักเกณฑวิธีการที่ดีใน

การผลติ ระบบการจดัการคณุภาพดานความปลอดภยั มาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐานสากล ความรับผิดชอบตอสังคม 

  Standards of management system in the 

workplace, requirements of management system, 

environmental management system standard, green label, 

good manufacturing practice, hazard analysis and critical 

control point, occupational health and safety management 

system standards, energy management system, corporate 

social responsibility

  

 1407 507 การสุขาภิบาลอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4)

  Building and Industrial Sanitation

  หลั กการด  านสุ ข าภิบ าลสํ าหรับบ  านพักอาศัย 

สถานทาํการ และโรงงาน ซึง่อาจมอีนัตรายตอสขุภาพ และความเปนอยู

ของผู พักอาศัย ผู ประกอบการและผูใชสถานที่นั้นๆ การควบคุม

สถานการณอันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพใหมีสภาวะที่

เหมาะสม ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูปฏิบัติงานและ

ไมกอใหเกดิมลพษิตอสภาพแวดลอมภายนอก มาตรการทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลอาคาร สถานทําการ และโรงงาน

  Principle of houses sanitary, work place and 

factory may be dangerous for health and dependent health, 

director and hazard control of poor environment may be 

increase efficiency in work and pollution control, law of 

houses sanitary, work place and industrial
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 1407 508  การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

  Environmental Health Administration

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 215 อนามัยสิ่งแวดลอม 

Prerequisite : 1401 215 Environmental 

Health

  หลักการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดลอม อํานาจหนาที่

การดาํเนนิงานของหนวยงาน กฎหมาย บทบัญญติัตางๆ ท่ีเกีย่วของกบั

งานอนามัยส่ิงแวดลอม และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

  Principles of environmental health administration, 

authorities overseeing environmental health management, 

laws and regulations relating to environmental health, activity 

in environmental health undertaken by local government 

administrative organizations

 1407 509  การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่  2(2-0-4)

  พักผอนหยอนใจ

  Sanitation of Service Establishments and 

  Recreation Areas

 ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของสถานบริการ

และสถานที่พักผอนหยอนใจ หลักการและวิธีการจัดการสุขาภิบาล 

การควบคมุและปองกันโรค รวมทัง้อันตรายจากสถานบรกิารและสถานทีพ่กั

ผอนหยอนใจ ตลอดจนการจัดทําโครงการเพื่อฝกอบรมผูประกอบการ 

  Definition, importance and scope of sanitation 

in service establishments and recreation areas, principles and 

methods of sanitation, disease control and prevention, hazards 

from service establishments and recreation areas, project 

training for entrepreneurs

 1407 510 อันตรายจากรังสีและการควบคุม 3(3-0-6)

  Radiological Hazards and Control

 ความสําคัญของรังสี ชนิด แหลงกําเนิดรังสีและ

กัมมันตภาพรังสี คุณสมบัติของรังสี ขนาดดูดกลืนแสง และการตรวจ

จบัและการตรวจวดัระดบัของรงัส ีผลของรงัส ีการประเมิน การปองกนั

และการควบคมุอนัตรายจากรงัส ีเหตกุารณและสถานการณปญหาจาก

รังสี

  The importance of radiation, type, source of 

radiation and radioactive material, characteristics of radiation, 

rad and rem, radiation detection and measurements, radiation 

effect, assessment, prevention and control radiation, case and 

the situation of radiation

 1407 511 การจัดการแมลงและศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Pest Management

  ชนิด และลักษณะของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

เนนในดานสูตรเคมี กลไกการเกิดพิษของสารเคมีตอสุขภาพอนามัย 

การจําแนกชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวนําโรค ผลกระทบของ

สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวนําโรคที่มีตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและ

สิ่งแวดลอม การปองกันอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน หลกัปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการใชสารกาํจดัศตัรู

พืชและสัตวนําโรค ฉลากและการเขียนฉลาก กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

วัตถุอันตราย

  Types and characteristics of pesticide and 

herbicide focus on formulation, mechanism of chemical 

toxic effected on health, type of pesticide and disease vectors, 

impact of pesticide and disease vectors on human health and 

environment, protection and prevention from pesticide and 

herbicide, first aids, good practice in pesticide and herbicide 

using, label, and hazardous substance related law

  

 1407 512 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 2(2-0-4)

  Environmental Economics and Health

  ความรู  เบื้องต นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร สุขภาพ

และสิ่งแวดลอม การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการประเมิน

ผลกระทบทางสิง่แวดลอมสาํหรบัโครงการพฒันาทางดานเศรษฐกจิและ

สังคม เพื่อกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ 

  Fundamentals of health economics and 

environment, economics theory application in environmental 

impact assessment of economic and social development 

project, health and environmental economics for policy setting 

and decision making

  

 1407 513 ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

  Environmental Bio-Indicators

  ความหมาย ขอบเขต และหลกัการของดชันชีีว้ดัคณุภาพ

สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ สุขภาพ ชนิดและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

สามารถเปนดัชนีชีวภาพสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง การระบุ

เอกลักษณ และการแปลขอมูล การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและ

ภาคสนามเพื่อการตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

  Definition scope and principle of environmental 

bio-indicators effected on health, types and characteristics 

of bio-life enable used as environmental bio-indicators, 

specimen sampling, identification and interpretation, laboratory 

and field practice to examine the environmental bio-indicators
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 1407 514 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสภาวะฉุกเฉิน  3(3-0-6)

 Environmental Health Management in Emergencies

  ความหมาย ประเภทความรนุแรง ขอบเขตอนัตรายและ

สาเหตุของสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ 

การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและ

หลงัสาธารณภยัประเภทตางๆ รวมทัง้การฝกปฏบิตั ิการจดัเตรยีมรวม

ทั้งการใชเครื่องมืออยางงายๆ การบันทึกสถานการณดวยภาพถาย 

การฝกปฏิบัติการชวยเหลือสงเคราะห ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยาย 

ผูประสบสาธารณภัยตางๆ 

  Definitions, types and causes of disaster, scope 

of hazards, severity, emergency planning, prevention and 

control, principles and guidelines for during and after a disaster, 

practice, logistics of assistance, using field instruments, 

photographic records, practice offering assistance and first 

aid to a disaster victim and arranging referral for treatment

  3.2 รายวิชาเลือกเสรีสําหรับผู ต องการสอบขึ้นทะเบียน

ผูควบคุมมลพิษ ดังนี้

   (1) สําหรับผูจะสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางนํ้า

 1407 601 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางนํ้า 

  Mathematical Modeling in Water Pollution 

  Management and Control 

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 331 การควบคุมระบบ

บําบัดนํ้าเสีย

Prerequisite : 1407 331 Control of Waste-

water Treatment System

  หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลอง

คณุภาพนํา้ ขอมลูทีต่องการสาํหรบัแบบจาํลองคณุภาพนํา้ หลกัการและ

เทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางนํ้า การจัดการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย การศึกษา

กรณีตัวอยางนอกสถานที่

  Fundamental and characteristics of water quality 

model, data requirement for water quality models, principles 

and applications technology of mathematical models for 

wastewater management and control, case study in field

   (2) สาํหรบัผูจะสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคมุมลพษิทางอากาศ

 1407 602  แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ  3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Mathematical Modeling in Air Pollution 

  Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 332 การควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ

Prerequisite : 1407 332 Air Pollution 

Control

  หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลอง

คุณภาพอากาศ ขอมูลที่ตองการสําหรับแบบจําลองคุณภาพอากาศ 

อุตุนิยมวิทยาสําหรับมลพิษทางอากาศเบื้องตน แบบจําลองคุณภาพ

อากาศสําหรับแหลงกําเนิดแบบจุดและแบบเสน แบบจําลองแหลง

กําเนิดและผูรับ การประยุกตแบบจําลองคุณภาพอากาศสําหรับการ

จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การศึกษานอกสถานที่

  Fundamental and characteristics of air quality 

model, data requirement for air quality models, basic air 

pollution meteorology, air quality models for point sources 

and line sources, source receptor models, applications of air 

quality models, applications of air quality models for air 

pollution management and control, field trips 

  

   (3) สําหรับผูจะสอบขึน้ทะเบยีนผูควบคมุมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน

 1408 603 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ 3(2-3-4)

  และควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Mathematical Modeling in Noise Pollution and 

  Vibration Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 333 การควบคุมมลพิษ

ทางเสยีงและความสัน่สะเทอืน

และการตรวจวัด

Prerequisite : 1407 333 Noise Pollution 

and Vibration Controls 

and Measurement

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่น

สะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่แหลง

กําเนิด ทางผาน และผูรับ มีการศึกษากรณีตัวอยางนอกสถานที่

  Principles and applications technology of 

mathematical models for noise pollution and vibration 

management and control, noise pollution and vibration control 

at source, path and receiver, case study in field 
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   (4) สําหรับผูจะสอบขึ้นทะเบียนผูควบคุมมลพิษทางของ

เสียอันตราย

 1407 604  การติดตามตรวจสอบของเสียอันตราย  3(2-3-4) 

  ในสิ่งแวดลอม

  Monitoring of Hazardous Waste in Environment

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 334 การควบคุมและ

จัดการของเสียอันตราย 

Prerequisite : 1407 334 Control and 

Management of Hazardous 

Waste

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในการจัดการของเสียอันตราย การจัดเก็บ การขนสง 

การกําจัด และการลดปริมาณขยะอันตราย แบบจําลองการประเมินคา

ความเสี่ยง และการบําบัดบริเวณปนเปอนของเสียอันตราย การศึกษา

กรณีตัวอยางนอกสถานที่

  Principles and applications technology of 

mathematical models for hazardous wastes management; 

sources, characteristics, collection, transference, disposal and 

minimize of hazardous wastes, risk assessment evaluation 

mathematical models and treatment of contaminated areas, 

case study in field

   (5) สําหรับผู จะสอบขึ้นทะเบียนผู ควบคุมมลพิษทาง

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 1407 605 แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดการ  3(2-3-4) 

  และควบคุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  Mathematical Modeling in Solid Waste and 

  Excreta Management and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1407 312 การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

Prerequisite : 1407 312 Solid Waste and 

Excreta Management

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชนิด ปริมาณ 

คุณสมบัติและแหลงกําเนิด การศึกษากรณีตัวอยางนอกสถานที่

  Principles and applications technology of 

mathematical models for solid waste and excreta management; 

type, quantities, characteristics and sources of waste, case 

study in field




