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ชื่อหลักสูตร        
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  (ชื่อยอ) : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

  (ชื่อยอ) : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 148 หนวยกิต แนวทางในการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรนิสิตตองเรียน

ในหมวดศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาเอกเหมือนกันทุกคน แตในกลุมวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน

ไดตามความถนัด

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  กลุมวิชาภาษาศาสตร  10 หนวยกิต

  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  10 หนวยกิต

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  10 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  112 หนวยกิต

  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  20 หนวยกิต

  วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  12 หนวยกิต

  วิชาชีพทางสาธารณสุข  33 หนวยกิต

  วิชาชีพเฉพาะสาขา  47 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   รวมจํานวนหนวยกิต  148 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางหลักสูตร
 โครงสรางหลกัสตูรแบงเปนหมวดวชิาทีส่อดคลองกับท่ีกาํหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดงันี้

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 112 หนวยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  20 หนวยกิต

  2.2 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  12 หนวยกิต

  2.3 วิชาชีพทางสาธารณสุข  33 หนวยกิต

  2.4 วิชาชีพเฉพาะสาขา  47 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 148 หนวยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

86

รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 112 หนวยกิต

นิสิตจะตองศึกษาวิชาเฉพาะในหลักสูตรซึ่งประกอบดวยวิชา

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร   วิชาแกนร วมทาง

สาธารณสุขศาสตร วิชาบังคับของแตละวิชาเอกและวิชาบังคับเลือก 

รายละเอียดดังนี้

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

   และคณิตศาสตร  20 หนวยกิต

  2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หนวยกิต

  2.3  กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

  2.4 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา 47  หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   20 หนวยกิต

 0201 100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)

  Mathematics  for  Science 1

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General  Chemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General  Chemistry  Laboratory

 0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry  Laboratory

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General  Physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-0)

  General  Physics  Laboratory

 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Biochemistry

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory 

  2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หนวยกิต

 1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health 

 1401 102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน    3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology 

  for Public Health

 1401 103  ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุขศาสตร 3(2-2-5)

  Parasitology for Public Health

 1401 104 โภชนาการ 3(3-0-6)

  Nutrition

  2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

 1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

 1401 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

 1401 203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavioral Science

 1401 204 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics

 1401 205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

 1401 206 อนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Health

 1401 207 การบําบัดรักษาเบื้องตน 3(3-0-6)

  First Aid

 1401 208 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Public Health Research  

 1401 209 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

 1401 210 การปฏิบัติและศึกษางานในโรงงาน  3(240 ชั่วโมง)

  อุตสาหกรรมและชุมชน

  Community and Industrial Plant 

  Study and Practice

 1401 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ดานสาธารณสุข 

  Law and Code of Ethics for Public Health

  2.4 กลุ มวิชาชีพเฉพาะสาขา (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย)     47 หนวยกิต

 1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Industrial Safety

 1408 102 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 3(3-0-6)

  Ergonomics and Work Physiology

 1408 103 การปองกันอัคคีภัยและการโตตอบเหตุฉุกเฉิน 3(2-2-5)

  Fire Prevention and Emergency Response 
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 1408 104 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Hygiene

 1408 105 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  และอันตราย

  Industrial Process and Hazard

 1408 106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Occupational Toxicology

 1408 107 หลักการวิศวกรรมสําหรับงาน 2(2-0-4)

  ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  Principles of Engineering for 

  Occupational Health and Safety

 1408 108 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห 2(1-2-3)

  ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

  Industrial Hygiene Sampling and Analysis

 1408 109 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Ventilation 

 1408 110 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5)

  Risk Assessment and Management

 1408 111 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Occupational Health Administrations

 1408 112 อาชีวเวชศาสตร 3(3-0-6)

  Occupational Medicine

 1408 113 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-3-0)

  Seminar in Occupational Health and Safety 

 1408 114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1(0-3-0)

  และความปลอดภัย

  Practice in Industrial Hygiene and Safety

 1408 115 การจัดเก็บวัตถุอันตราย 3(3-0-6)

  Storage of Hazardous Chemicals

 1408 116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  2(2-0-4)

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 

  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

  Occupational Health, Safety and 

  Environmental Quality Standards

  and Management System

 1408 117 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  และความปลอดภัย 

  Public Health Environment 

  Occupational Health and  Safety Laws

 1408 118 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 3(3-0-6)

  และการจัดการ

  Health Risk Assessment and Management 

 1408 119 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3(240 ชั่วโมง)

  Professional Field Practicum

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

 1408 201 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง 3(3-0-6)

  และความสั่นสะเทือน

  Noise Pollution and Vibration Controls 

  Technology 

 1408 202 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร 3(3-0-6)

  Industrial Psychology for Organization 

  Development

 1408 203 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

  Hazardous Waste Management Technology

 1408 204 ความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6)

  Construction Safety

 1408 205 ระบบความปลอดภัยในคลังสินคา 3(3-0-6)

  Safety System for Warehouse

 1408 206 ความปลอดภัยในการขนสง 3(3-0-6)

  Transportation Safety

 1408 207 สารสนเทศเพื่อการจัดการดานความปลอดภัย  3(3-0-6)

  Information for Safety Management
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สําหรับนิสิตรหัส 64 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 2

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

0201100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1

Mathematics for Science 1

4(4-0-8)

0202100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)

0202190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 

1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข

Microbiology for Public Health

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

0204 100 ฟสิกสทั่วไป  

General Physics

3(3-0-6)

0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 

General Physics Laboratory

1(0-3-0)

0202 221 เคมีอินทรีย 

Organic Chemistry

3(3-0-6)

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 

1401 103 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุข

Parasitology for Public Health

3(2-2-5)

1401 102 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยาพืน้ฐานสาํหรบังานสาธารณสขุ

Fundamental Anatomy and Physiology for 

Public Health

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 22
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry

3(3-0-6)

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 202 ระบาดวิทยา 

Epidemiology

3(3-0-6)

1401 206 อนามัยสิ่งแวดลอม

Environmental Health

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 22

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข

1401 104 โภชนาการ

Nutrition

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 204 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6)

1401 207 การบําบัดรักษาเบื้องตน

First Aid

3(3-0-6)

1401 205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

3(3-0-6)

1401 209 การปองกันและควบคุมโรค

Disease Prevention and Control

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 104 สุขศาสตรอุตสาหกรรม

Industrial Hygiene

3(3-0-6)

1408 105 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

Industrial Process and Hazard

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

Health Education and Behavioral Science

3(3-0-6)

1401 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข 

Law and Code of Ethics for Public Health

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 108 การเกบ็ตวัอยางและการวเิคราะหทางสุขศาสตรอตุสาหกรรม

Industrial Hygiene Sampling and Analysis

2(1-2-3)

1408 110 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

Risk Assessment and Management

3(2-2-5)

1408 111 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย

Occupational Health Administrations

2(2-0-4)

1408 116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

Occupational Health, Safety and Environmental 

Quality Standards and Management System

2(2-0-4)

1408 117 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

Public Health Environment Occupational Health 

and Safety Laws

2(2-0-4)

1408 118 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดการ

Health Risk Assessment and Management

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข

1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administration

3(3-0-6)

1401 208 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร

Principles of Public Health Research 

3(3-0-6)

1401 210 การปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม

Community and Industrial Plant Study and Practice

3(240 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 102 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน

Ergonomics and Work Physiology

3(3-0-6)

1408 103 การปองกันอัคคีภัยและการโตตอบเหตุฉุกเฉิน

Fire Prevention and Emergency Response

3(2-2-5)

1408 106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

Occupational Toxicology

3(3-0-6)

1408 112 อาชีวเวชศาสตร

Occupational Medicine

3(3-0-6)

1408 114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย

Practice in Industrial Hygiene and Safety

1(0-3-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 22
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Principles of Industrial Safety

2(2-0-4)

1408 107 หลักการวิศวกรรมสํ าหรับงานด  านอาชี วอนามัย

และความปลอดภัย 

Principles of Engineering for Occupational Health 

and Safety

2(2-0-4)

1408 109 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม

Industrial Ventilation 

3(3-0-6)

1408 113 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Seminar in Occupational Health and Safety

1(0-3-0)

1408 115 การจัดเก็บวัตถุอันตราย

Storage of Hazardous Chemicals

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

1408 202

เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี (ตองลง 3 หนวยกิต)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร

Industrial Psychology for Organization Development

3(3-0-6)

1408 207

เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี (ตองลง 3 หนวยกิต)

สารสนเทศเพื่อการจัดการดานความปลอดภัย 

Information for Safety Management

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวชิาชพีบงัคบั (วชิาชพีเฉพาะสาขา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1408 119 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

Professional Field Practicum

3(240

ชั่วโมง)

รวมจํานวนหนวยกิต 3
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 112  หนวยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  20  หนวยกิต

  2.2 วิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 12  หนวยกิต

  2.3 วิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

  2.4 วิชาชีพเฉพาะสาขา 47  หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6  หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก (วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)  

   20 หนวยกิต

 0201 100 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 4(4-0-8)

  Mathematics for Science 1

  ลิมิตและความตอเนื่องการหาอนุพันธและอินทิกรัล

ของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันลอการิทึมฟงกชัน

ชี้กําลัง เทคนิคของการอินทิเกรต ลําดับอนุกรมและการประยุกต

  Limit and continuum, derivatives and integrals 

of algebraic functions, trigonometry functions, logarithmic 

functions, Techniques of integration, sequences and series 

and applications

 0202 100 เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry 

  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมีปริมาณ

สารสัมพันธ เทอรโมไดนามิกส จลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุล

กรด-เบส สารและสถานะของสารเคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และชีวเคมี

เบื้องตน

  Atomic structure, periodic table, chemical 

bonding, stiochiometry, thermodynamies 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

 0202 221 เคมีอินทรีย  3(3-0-6)

  Organic Chemistry 

  โครงสราง และปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารเคมี

ตางๆ เชน อัลเคน อัลคีน อัลคายน ไดอีน เบนซีน อารีนอัลคิลเฮไลด 

อัลกอฮอล และฟนอล อีเธอรและเอพอกไซด อัลดีไฮลและคีโตน กรด

อินทรีย รวมทั้งสารที่เปนอนุพันธของกรดอินทรีย

  Structures, reaction and stereochemistry of 

organic compounds e.g., alkane, alkene, alkyne, diene, 

benzene, aryl, alkyl halide, alcohol, phenol, ether, epoxide, 

aldehyde, ketone, carboxylic acid and their derivatives

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 221 

เคมีอินทรีย

  Experiment designed to control with 0202 

221Organic Chemistry

 0204 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics 

  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การแกวงคลื่นกล 

เสยีง ทฤษฎขีองแกส อณุหพลศาสตร กลศาสตรของไหล ไฟฟาแมเหลก็

ไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ สภาพนําไฟฟา สมบัติแมเหล็ก                        

คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม

  Mechanics of particles and rigid bodies, 

oscillation, mechanical waves, kinetic theory of gases, fluid 

mechanics, direct and alternating currents, conductivity, 

magnetism, electromagnetic waves, light, relativity theory, 

modern physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1(0-3-0)

  General Physics Laboratory

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 100 

ฟสิกสทั่วไป

  Experiments associated with 0204 100 General 

Physics
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 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Biochemistry

  โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิสมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรด    นิคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสมัพนัธและระบบการควบคมุกระบวนการเมตาบอลสิม      

ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม 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

 1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

  Basic Biochemistry Laboratory 

  ปฏบิตักิารพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนคิตางๆ ทางชวีเคม ีเพือ่

ใชในการศึกษาโครงสราง หนาที่ และสมบัติของสารชีวโมเลกุลตางๆ

  Fundamental experiments in biochemical 

techniques to studies the structure functions and properties 

of biomolecules

  2.2 กลุมวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร 12 หนวยกิต

 1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)

  Microbiology for Public Health

  หลกัพืน้ฐานดานแบคทเีรยีวทิยา ไวรสัวทิยา เชือ้ราวทิยา 

และปรสิตวิทยา การเกิดโรคการแพรกระจาย การปองกันการเกิดโรค 

การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปรสิต 

หลักการตรวจและวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระดับหองปฏิบัติการสําหรับ

เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส เชื้อรา และปรสิตที่เปนปญหาสาธารณสุข

ที่สําคัญของประเทศ

  Morphology and categorization, patterns of 

growth and genetics of microorganisms, microbial relations 

to human and the environment, pathogenesis, controlling 

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

system

 1401 102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามูลฐาน 3(2-2-5)

  สําหรับงานสาธารณสุข

  Fundamental Anatomy and Physiology

  for Public Health 

  โครงสรางหนาที ่กลไกการทาํงานของเซลล และเนือ้เยือ่

ตางๆ ระบบในปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย 

ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย

  Functional structure, dynamic processing of cell 

tissues in human body and skeletal system, muscular system, 

nervous system, circulatory system, respiratory system, 

digestive system, excretory system, endocrinal gland, 

reproductive system and sensory organs

 1401 103 ปรสิตวิทยาสําหรับงานสาธารณสุขศาสตร 3(2-2-5)

  Parasitology for Public Health  

  สิง่มชีวีติพวกโปรโตซวั หนอนพยาธ ิ(พยาธติวัแบนและ

พยาธิตัวกลม) และแมลงชนิดตางๆ ที่กอใหเกิดโรคในมนุษย ศึกษา

โครงสรางการเจริญเติบโต วงจรชีวิตที่สําคัญ การติดตอมาสูมนุษย วิธี

การตรวจวินิจฉัย การควบคุม การปองกัน การรักษา และการตรวจ

ในหองปฏิบัติการ

  Human parasitic organisms such as protozoa, 

worms (flatworms and roundworms) and insects, study of 

growth patterns and life cycles, human infection routes, 

methods of diagnosis, control, prevention, treatment and 

laboratory identification

 1401 104 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 communitie



95

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

  2.3 กลุมวิชาชีพทางสาธารณสุข 33  หนวยกิต

 1401 201 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Public Health Administration

  แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข ภาวะผูนํา

และการบริหารจัดการงานสาธารณสุข การจัดการองคกรสาธารณสุข 

การวางแผนกลยุทธดานสาธารณสุข การบริหารงานบุคคลและ

ทรัพยากร เทคโนโลยีดานสาธารณสุข งบประมาณดานสาธารณสุข 

ระบบสารสนเทศดานสาธารณสขุ และระบบการรายงานดานสาธารณสขุ 

การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข

  Principles and the importance 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 202 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)

  Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 1401 101 จุลชีววิทยาสําหรับ

งานสาธารณสุข

Prerequisite        : 1401 101 Microbiology for 

Public Health

  แนวคิดวิทยาการระบาด ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สิ่งกอโรค และสภาพแวดลอมตอการเกิดโรค การกระจายของโรค

ติดเชื้อและโรคไรเชื้อ การปองกัน การสืบสวน การเฝาระวัง และการ

ควบคุมโรคในชุมชน สถานพยาบาล และสถานประกอบการ การศึกษา

ทางวิทยาการระบาด

  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 203 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)

  Health Education and Behavioral Science  

  แนวคิด และทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรม

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ หลักและวิธีการสอนสุขศึกษา 

การประยุกตใชทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

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 204 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

  Biostatistics   

  ความสําคัญของชีวสถิติศาสตร  การนําเสนอขอมูล 

การพรรณนาขอมูล ความนาจะเปน การแจกแจงของตัวอยาง 

การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สหสัมพันธ  

การถดถอยเชงิเสน ทดสอบไคสแควร สถตินิอนพาราเมตรกิ 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

 1401 205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety

  แนวคิดและความสําคัญของงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและแนวคิด

ของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การตระหนกั การประเมนิและ

การควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน พิษวิทยาและเออรโกโนมิกส 

การระบายอากาศ ตอบโตเหตุฉุกเฉินสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ความสญูเสยีจากอบุตัเิหต ุอคัคภียั การปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร

และไฟฟา การเฝาระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอม การประเมนิความเสีย่ง

การบริหารจัดการด านอาชีวอนามัย กฎหมายที่ เกี่ยวข องกับ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Concepts and importance of occupational health 

and safety, meaning, important, element and theory of 

occupation health and safety, recognition, assess and control 

environment for working, toxicology and ergonomic, 

ventilation, emergency responses, loss of accident, 

conflagration, prevention accident for mechanic and 

electric, prevention in health and environment, risk 

assessment, management of occupational health, 

occupational health and safety law.
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 1401 206  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 207 การบําบัดรักษาเบื้องตน 3(3-0-6)

  First Aid 

  ความหมาย ประเภทและสาเหตขุองสาธารณภยั ขอบเขต 

อันตราย ความรุนแรง การวางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ 

การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิด 

และหลงั สาธารณภยัประเภทตางๆ รวมทัง้การฝกปฏบิตั ิการจดัเตรยีม 

รวมทัง้การใชเครือ่งมอือยางงายๆ การบนัทกึสถานการณดวยภาพถาย 

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, logistic of assistance, using field

instruments, photographic records, practice offering 

assistance and first aid to disaster victim and arranging 

referral for treatment

 1401 208 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 209 การปองกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)

  Prevention and Disease Control

  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค การปองกัน

กอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการโรคในครั้งตอไป 

ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ รวมทั้งโรคอุบัติใหม

  Concept of natural history of disease, 

pre-pathogenesis pathogenesis period prevention and 

control, including communicable, non-communicable and 

emerging diseases

  

 1401 210 การปฏิบัติและศึกษางานในโรงงาน 3(240 ชั่วโมง)

  อุตสาหกรรมและชุมชน

  Community and Industrial Plant 

  Study and Practice

  ทกัษะการประเมนิสถานการณและการแกปญหาสขุภาพ

ชุมชนแบบมีสวนรวม การผสมผสานทักษะดานวิชาการ การฝกปฏิบัติ

ในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลติ เคร่ืองจกัรและการจดัองคกร

บริหาร ฝกปฏิบัติในการระบุอันตรายจากสิ่งแวดลอมและเครื่องจักร 

การทาํงานในบทบาทเจาหนาทีค่วามปลอดภยั การปฏบิตัติามกฎหมาย

ความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการ

  Skill in participatory assessment of community 

health situation, integration of professional skills, practice in 

factories, production process, machines and management of 

administrative organization, practice in hazard identification 

from environment and machine, working in role of safety 

officer, practice compliance with safety law and other laws 

related to industrial plants or factories.

 1401 211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ดานสาธารณสุข

  Law and Code of Ethics for Public Health

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน หลกักฎหมาย

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

และการพฒันาคณุภาพชวีติ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและบรรเทา         

สาธารณภัยและความปลอดภัย การประยุกตหลักกฎหมายใน

การปฏิบัติงานสาธารณสุข 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 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

47 หนวยกิต

 1408 101 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  Principles of Industrial Safety

  พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุ ธรรมชาติ

การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ การประเมินผลการปฏิบัติงานดานความ

ปลอดภยั การบนัทกึรายงานการบาดเจบ็ การประเมนิความถีแ่ละความ

รุนแรงการบาดเจ็บ หลักการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ การตรวจ

ความปลอดภยั การวเิคราะหงานเพือ่ความปลอดภยั การสงเสรมิความ

ปลอดภัย อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คณะกรรมการความ

ปลอดภัย โครงการความปลอดภัยในสถานประกอบการ

  Fundamentals of safety at work, causes and 

nature of accident, incident, evaluation of safety practices, 

injury records, assessment of frequency and severity of 

injury, principle of prevention and control of accidents, 

safety inspection, job safety analysis, safety promotion, 

personal protective equipment, safety committee, safety 

program in workplace

 1408 102 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน 3(3-0-6)

  Ergonomics and Work Physiology

  บทนําการยศาสตร กลไกการทํางานของรางกายภายใต

สภาวะสิง่แวดลอมทัง้ทางรางกายและจติใจในการทาํงาน ความสามารถ

และขอจํากัดในการทํางานของมนุษยอันเน่ืองมาจากปจจัยภายในและ

ภายนอกรางกายการประเมินคาความสมบูรณของรางกายความเครยีด

และความเมื่อยลาจากการทํางานการทํางานเปนกะหลักในการสราง

สภาวะที่ถูกตองในการทํางานการออกแบบอุปกรณและสถานีงานเพื่อ

ความปลอดภัย

  Introduction of ergonomics, mechanisms of 

human body under working environment in terms of physical 

and mental conditions, capabilities and limitations of human 

work due to internal and external factors, evaluation of body 

integrity, stress and fatigue from work and working in shifts. 

Principle of the right conditions in work, equipment design 

and work stations for safety

 1408 103 การปองกันอัคคีภัยและการโตตอบ 3(2-2-5)

  เหตุฉุกเฉิน

  Fire Prevention and Emergency Response

  ความหมาย สาเหตุ   และแหล งกําเนิดอัคคีภัย

ความเสียหายและอันตรายจากอัคคีภัยเคมีของไฟและการสันดาป 

การเกิดปฏิกิริยาลูกโซการปองกันและการควบคุมอัคคีภัยมาตรฐาน

ระบบปองกันอัคคีภัย อาคารและการทนไฟ การบริหารจัดการใน

การปองกันอัคคีภัยการระงับอัคคีภัย การใชเครื่องดับเพลิงเคมีขั้นตน 

ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั อปุกรณตรวจจบัเพลงิไหมอยางอตัโนมตัิ

ระบบควบคุมควันไฟการวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัยการฝก

หนีไฟการวางแผนฉุกเฉินกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

  Definitions, causes, and sources of fire, the 

damage and dangerous from the conflagration, the chemistry 

of fire, flame, chain reaction occurrence, fire prevention and 

control, standard protection system, building and fireproofing, 

fire prevention management, suppression of fire, using 

chemical fire extinguisher, warning signal system, the 

automatic fire detection equipment, smoke control system, 

fire prevention and control planning, fire escape training, 

emergency planning, fire prevention laws, field study.

 1408 104 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Hygiene

  ความหมายและความสาํคญัของสขุศาสตรอตุสาหกรรม

องคประกอบและความสําคัญของสภาพแวดลอมในการทํางานปญหา

และอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางสุขศาสตร (ทั้งดาน

กายภาพเคมี ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคม) ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมหลักการสํารวจปญหาทางสุขศาสตร

อุตสาหกรรมโดยการสังเกตและการใชเครื่องมือทางสุขศาสตร

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ หลักการประเมินและหลักการควบคุม

อันตรายมาตรฐานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม

  Fundamental concepts of industrial hygiene, 

components of various working environments Working 

environment factors (physical, chemical, biological and the 

social psychology) affecting to health, safety and environment. 

This course emphasizes the survey, recognition and 

evaluation of working environmental hazards. Industrial

hygiene measurements are practiced. Principle of evaluation 

and hazard control methodology, industrial hygiene standard
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 1408 105 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  และอันตราย

  Industrial Process and Hazard

  แนวคิดการสรางโรงงานใหปลอดภัย ทําเลท่ีต้ังของ

โรงงานกระบวนการผลติของโรงงาน การจาํแนกวตัถดุบิสารเคมทีีใ่ชใน

กระบวนการผลิต ปญหาและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น วิธีการปองกัน

อันตรายและการควบคุม

  Concepts of safe construction for factories, 

factory location, manufacturing process of factory, 

classification of raw materials, chemicals in production 

process, problem and potential hazards, methods of 

hazard prevention and control

 1408 106 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Occupational Toxicology

  หลกัการของพษิวทิยา ประเภทของสารพษิความสมัพนัธ

ระหวางปริมาณของสารพิษท่ีเขาสูรางกายกลไกและปฏิกิริยาของ

รางกายตอสารพิษ กลไกการกําจัดสารพิษออกจากรางกายผลกระทบ

ของสารพิษในสิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามัย

  Principles of toxicology, types of toxicants, 

relationship between dose of toxicants exposing towards 

body, mechanism and body response towards toxicants, 

mechanism of excretion, and effects of toxic chemicals from 

environment related to health

 1408 107 หลักการวิศวกรรมสําหรับงาน 2(2-0-4)

  ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Principles of Engineering for 

  Occupational Health and Safety

  พื้นฐานทางวิศวกรรมดานวิศวกรรมเคมี อุตสาหการ 

เครื่องกล ไฟฟา โยธา มาใชประโยชนในการควบคุมสภาพแวดลอมใน

งานอตุสาหกรรม การควบคมุอนัตรายทีแ่หลงกาํเนดิ ทีท่างผาน เทคนิค

เฉพาะในการควบคมุเสยีง ความสัน่สะเทอืน ฝุนละออง แสงสวาง ความ

รอน การควบคุมมลพิษ อากาศภายในอาคารสํานักงาน โรงพยาบาล

  Basic concepts of various engineering fields, 

chemical, industrial, mechanic, electric, construction 

engineering to be beneficial in environmental control of 

industrial work, control of hazards at the source, path, special 

technique in control of noise, vibration, dust, light, heat, 

control of air pollutants in office building, hospitals

 1408 108 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห 2(1-2-3)

  ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม

  Industrial Hygiene Sampling and Analysis

  หลักการและวิธีประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน

การประเมนิความรอนแสงและเสยีงความสัน่สะเทอืน การเกบ็ตวัอยาง

สารเคมีในอากาศ หลักการในการวิเคราะหและการแปรผล การตรวจ

วัดสิ่งแวดลอมในการทํางานการประเมินอันตรายตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานจากการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทํางาน

  Principles and methods of working environment 

evaluation: heat, light, and noise, vibration, sampling of 

chemicals in the air, principles of sample analysis and 

interpretation of working environment measurement,

evaluation of worker’s health in relation to exposure of 

working environments.

 1408 109 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Ventilation

  หลักการของการระบายอากาศที่ใชในงานอุตสาหกรรม 

การระบายอากาศแบบเจือจาง แบบเฉพาะที่ ในที่อับอากาศ ในอาคาร 

การประยกุตใชความรูดานวศิวกรรมในการคดัเลอืกและออกแบบระบบ

ระบายอากาศ และการตรวจสอบระบบระบายอากาศ ระบบขจดัมลพษิ

อากาศ ตามลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรม

  Principle of industrial ventilation: general 

ventilation, local exhaust ventilation, confined space, indoor 

air, application of engineering knowledge for selection, design 

and inspection the ventilation systems and pollution control 

equipment depending on type of work and industry

 1408 110 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3(2-2-5)

  Risk Assessment and Management

  ประเภทความเสี่ยงตางๆหลักการ เทคนิคและวิธีการ

เกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งของอุบตัภิยัรายแรงในงานอุตสาหกรรม

อาทิเชน WHAT IF, HAZOP, FTA, FMEA หรือ ETA เปนตน                   

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอนามัยไดแกการประเมินแหลง

กาํเนดิมลพษิการบงชีค้วามเปนอนัตราย การประเมนิความเปนพษิและ

การไดรับสัมผัสการอธิบายลักษณะความเสี่ยงและการวางแผนในการ

ควบคุมและปองกันความเสียหายจากอุบัติภัยรายแรงตางๆการ

ประยุกตใชหลักการและนําระบบความปลอดภัยมาใชในงานบริหาร

จัดการความเสี่ยงการควบคุมและการลดอันตรายหรือความเสี่ยงให

เปนไปตามมาตรฐานสากล

  Risk categories, principles, techniques, and 

methods of risk assessment in industries; including WHAT 

IF, Hazard and Operability Studies (HAZOP) Fault Tree 
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Analysis (FTA), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), 

or Event - Tree Analysis, health risk assessment such as 

pollution sources assessment, hazardous indicators, toxicity 

and exposure assessment, hazardous characterization, and 

planning to control and prevent damage from disaster, 

application of principles and safety systems in risk 

management, control and minimization of hazard or risk 

according to international standards.

 1408 111 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย 2(2-0-4)

  Occupational Health Administrations 

  ประยุกตหลักการบริหารงานสาธารณสุขไปเขาสูงาน

อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม กฎหมาย และบทบญัญตัิ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ หลักการในการวางแผนงานอาชีวอนามัย การบริการ 

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ บทบาทและหนาที่ขององคการของ

รฐับาล หนวยงานเอกชน องคการสากลท่ีเกีย่วของกบัอาชวีอนามัย การ

จัดการดานความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

  Application of public health administration 

principles towards occupational health, safety and environment, 

law and related regulation, principles in occupational health 

planning, occupational health services in factories, role and 

functions of governmental organizations, private sectors, 

international organization related to occupational health, in 

occupational, safety management of occupationists  in large, 

medium and small industries

 1408 112 อาชีวเวชศาสตร 3(3-0-6)

  Occupational Medicine

  แนวคิดดานอาชีวเวชศาสตรในวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยสถานการณโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัอาชวีเวชกรรมและเวชศาสตรสิง่แวดลอมอาการ

สาเหตขุองโรคและการเกดิโรคเนือ่งจากการทาํงานกลไกการทาํงานของ

รางกายภายใตสภาวะแวดลอมการทาํงานทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพของ

ผูประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรคการปองกันและ

ควบคุมที่เกิดจากการทํางาน

  Concepts of occupational medicine of 

occupational health and safety, situations of occupational 

diseases in Thailand, laws related to occupational medicine 

and environmental medicine, symptoms and causes of 

work-related disease, body work mechanism under hazardous-

working environment in occupational workers including 

diagnosis, prevention and control of work-related disease

 1408 113 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1(0-3-0)

  Seminar in Occupational Health and Safety 

  ทบทวนและวิจารณบทความจากผลงานการวิจัยที่

เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นําเสนอบทความใน

ชั้นเรียนเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษาถึง

กระบวนการสมัมนาโดยนาํความรูเกีย่วกบัวธิกีารประชมุตางๆมาใชใน

การจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาทางดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในปจจุบันทั้งในและตางประเทศ

  Review and criticize research paper related to 

occupational health and safety, paper presentation in the 

classroom, discussion and exchange idea, Education of 

seminars process and used the knowledge about the meetings 

to the seminars related to the problems of occupational health 

and safety with the country and foreign country

 1408 114 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1(0-3-0)

  และความปลอดภัย

  Practice in Industrial Hygiene and Safety

  ใชแนวคิด ทฤษฎีจากวิชาการทางดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม ดานความปลอดภัยไปฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

แผนกลยุทธ แนวปฏิบัติในการสุมตัวอยาง การเดินสํารวจโรงงาน 

การวางแผนกลยทุธ แผนงาน ฝกการใชเครือ่งมอืตรวจสภาพแวดลอม 

การประเมนิสภาพทีเ่ปนอันตราย การวเิคราะหและแปลผลการตรวจวดั 

การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการตรวจวัด

  Apply concepts and theory of hygiene, practice 

industrial hygiene work in industry, sampling strategic plan, 

work plan, walkthrough survey, environmental measurement, 

evaluation of hazardous conditions, data analysis and 

interpretation, writing report and presentation.

 1408 115 การจัดเก็บวัตถุอันตราย 3(3-0-6)

  Storage of Hazardous Chemicals

  ความรูเกี่ยวกับขอมูลสารเคมี กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุ

อันตราย ประเภท และการจําแนกสารเคมีอันตรายสําหรับการจัดเก็บ 

มาตรการการปรับปรุงลักษณะของสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายและ

มาตรการการปองกนั แกปญหา วธิกีาจดัเกบ็สารเคมอีนัตรายในอาคาร

และนอกอาคาร ขอกาํหนดเพิม่เตมิและการรายงานความปลอดภัย การ

เก็บรักษาวัตถุอันตราย

  Comprehensive knowledge of material safety 

data sheet, regulation related to hazardous chemicals, types 

and storage classification of hazardous chemicals, hazardous 

chemicals building characteristics and control measures, 

storage method of hazardous chemicals in building and 
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outside, additional requirement and report of safety storage 

of hazardous chemicals

 1408 116 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  2(2-0-4)

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

  Occupational Health, Safety and

  Environmental Quality Standards 

  and Management System

  แนวคิดและองค ประกอบของระบบมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคขั้นตอน และปจจัยสําคัญในการดําเนินการ

จัดทําระบบ ขอกําหนดทั่วไป การจัดการระบบ การเฝาระวังและตรวจ

สอบระบบการจัดการ

  Concept and component of quality management, 

occupational health and safety, environment management 

system and objectives, procedures and main factors for 

system operation, general requirement and system 

management, monitoring and management system audit.

 1408 117 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

  Public Health Environment 

  Occupational Health and Safety Laws

  กฎหมายทั่วไป กระบวนการออกกฎหมาย หลักเกณฑ

ของกฎหมายสาธารณสขุ การพทัิกษสิง่แวดลอม กฎหมายควบคุมวตัถุ

มีพิษ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู ประกอบการในงานอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและสาขาอื่นๆ กฎหมายที่ เกี่ยวกับ

การคุมครองแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็ก กองทุนเงินทดแทน 

พระราชบญัญตัโิรงงาน หลกัเกณฑในการออกกฎหมายสากล การศกึษา

เปรยีบเทยีบกฎหมายท่ีเกีย่วกบัความปลอดภัยระหวางประเทศท่ีกาํลงั

พัฒนากับประเทศที่พัฒนาแลว 

  General law, issue processes of law, principle of 

public health law, environment protection law, Hazardous 

Substance Act, National Environmental  Quality Act, 

occupational health law of worker, industrial, commercial, 

agriculture, etc., general labor law, woman and child labor 

law, capital recompense foundation, factory law, principle of 

international law issue, comparative study of safety law 

between developing country and developed country.

 1408 118 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 3(3-0-6)

  และการจัดการ

  Health Risk Assessment and Management 

  หลักการของการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ 

การชีบ้งอันตราย การประเมินความเปนพษิ การประเมินการสมัผสั และ 

การอธิบายลักษณะความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงดานนิเวศวิทยา 

การรับรูความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

  Principle of health risk assessment; hazard 

identification, toxicity assessment, exposure assessment, and 

risk characterization; ecological risk assessment; risk 

perception; risk communication and risk management

 1408 119 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ   3(240 ชั่วโมง)

  Professional Field Practicum 

  นําหลักการและทฤษฎีทางดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยสู การปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การตระหนัก 

การประเมิน การปองกันและควบคุมอันตรายในสถานที่ทํางาน 

ทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะในการปองกันและควบคุม

อันตรายในสถานที่ทํางาน

  Implementation of occupational health and 

safety theory to practice in industries, recognition, evaluation, 

prevention and control of hazards in workplaces, report the 

finding and recommendation for prevention and control of 

hazards in workplaces

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

 1408 201 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)

  ทางเสียงและความสั่นสะเทือน

  Noise Pollution and Vibration 

  Controls Technology

  หลักการและเทคโนโลยีการประยุกตแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและ

ความสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่

แหลงกําเนิด 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. Field trips are required
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 1408 202 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร 3(3-0-6)

  Industrial Psychology for Organization 

  Development

  หลักการและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรม

สภาพแวดลอมการทาํงานและปญหาสขุภาพจติในโรงงานอตุสาหกรรม

ความแตกตางระหวางบุคคลในการทํางานพฤติกรรมของบุคคลใน

องคกรคานิยม เก่ียวกับงานทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน

การอบรมและพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจูงใจการบํารุงขวัญบุคลากร

และการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางาน ผูบริหาร หัวหนางาน คนงาน และบุคลากรอื่นๆ ในองคกร

ปฏิบัติการทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องตน โดยใชแบบประเมินตางๆ

  Principles and concepts of industrial psychology, 

working conditions and mental health problems in industrial 

factories, individual differences at work, human behavior in 

organization, work values, attitude and job satisfaction, 

training and personnel development, persuasive technique, 

personnel’s encouragement and making good relationships 

among safety officers, directors, supervisors, workers and 

other personnel in organizations basic psychological testing 

by using various tests

 1408 203 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

  Hazardous Waste Management Technology

  ประเภท แหลงกําเนิด องคประกอบ และลักษณะของ

ของเสียอันตราย อัตราการเกิด การคัดแยกที่แหลงกําเนิด การลด

ปรมิาณ การใชซํา้และการนาํกลบัมาใชประโยชนใหม ระบบจดัเกบ็และ

รวบรวม ขนถาย ขนสง และการกําจัด 

  Types, sources, composition, and characteristics 

of hazardous wastes; generation rate, source separation, 

reduce, reuse and recycle, storage and collection, transfer 

and transportation and disposal

 1408 204 ความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6)

  Construction Safety

  หลักการป  อง กันความ สูญเ สีย  การออกแบบ 

การวิเคราะหและควบคุมอันตรายในงานกอนสราง เทคนิคของระบบ

ความปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัยในงานกอนสราง

และกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับงานกอนสราง

  Loss prevention principles; design, analysis, and 

control of construction workplace hazards. System safety 

techniques; principles of construction safety management 

and safety laws

 1408 205  ระบบความปลอดภัยในคลังสินคา 3(3-0-6)

  Safety System for Warehouse 

  ลกัษณะและความสาํคญัของการจดัการการดาํเนนิงาน 

การออกแบบผลติภณัฑและบรกิาร กลยทุธการเลอืกทาํเลทีต่ัง้ กลยทุธ

การวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ การวางแผนการผลิตรวม            

การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการทรัพยากรมนุษยและ

การออกแบบงาน การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคุณภาพ 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ และการบํารุงรักษา

เครื่องจักรอุปกรณ 

  Characteristics and significance of operation 

management; design of goods and service; location strategies; 

layout strategies; forecasting; aggregate planning; material 

requirement planning; human resource and job design; 

inventory management; quality management; safety 

management; machine and equipment maintenance
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  Transportation Safety 

  บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

การดําเนินการดานการขนสง การดําเนินมาตรการปองกันและแกไข 

การวิเคราะหป ญหาและการประเมินผล การควบคุมการผลิต 

การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยี

สมัยใหมเพื่อใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอม

  Safety provisions and regulations relating to 

the operation of transport. The measures taken to prevent 

and resolve, problem analysis and evaluation. Control the 

production, storage, transportation and the transport of 

dangerous goods. Technology of environmental management.
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  ความปลอดภัย 

  Information for Safety Management

  ขอมูล ระบบขาวสารดานการจัดการความปลอดภัย 

ระบบการบันทึกขอมูล การสื่อสารขอมูลดานความปลอดภัยในระดับ

ตางๆ การเก็บและประมวลผลขอมูลเพื่อใชวางแผนงานดานความ

ปลอดภัย การตรวจสอบและการเผยแพรขอมูล 

  Data of safety management information 

systems, data recording system, technology and management 

of communicating safety information at different levels, 

data collecting and processing for planning safety 

management, Monitoring and dissemination of information




