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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม  คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร) ของคณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เร่ิมเปดสอนครั้งแรกในปการศึกษา  2523  และไดดําเนินการสอนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลักการใหญ ๆ ของหลักสูตรแตอยางใด แนวคิด
และหลักการในการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ในชวงป พ.ศ.2515 -
2518 นั้น  ไดอาศัยขอมูลทางดานสาธารณสุขของประเทศไทยป พ.ศ.2510-2515 ซ่ึงในชวงเวลานั้น
ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลในระดับอําเภอประมาณ  600  แหง  และมีเพียง  212  แหงเทานั้นที่มี
แพทยประจําโดยมีโรงพยาบาลละ  1  คน  ดังนั้น  การจัดบริการสาธารณสุขใหแกประชาชนใน
ระดับอําเภอและต่ํากวา  ไมวาจะเปนเรื่องของการปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนลวนเปนงานของนักสาธารณสุข  ซ่ึงเปนบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่
ทํางานอยูในระดับอําเภอและต่ํากวาลงไป  หลักสูตรจึงมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถ
ทางดานสาธารณสุขทั่ว ๆ ไปทุกดาน เชน  การรักษาพยาบาลเบื้องตน  ระบาดวิทยา  โภชนวิทยา  



สุขศึกษา  สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  ชีวสถิติและประชากรศาสตรและการบริหารงานสาธารณสุข  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามความตองการในขณะนั้น 
 ตอมาในป 2535  ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณของประเทศที่
เปลี่ยนแปลง   เพื่อพัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICS) การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความไมสมดุลในหลาย ๆ ดาน  กอใหเกิดปญหาตาง ๆ 
โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับมลพิษของสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากน้ําเสีย  อุจจาระ  ส่ิงปฏิกูล  ขยะมูล
ฝอย  รวมทั้งเสียง  กล่ิน  ควัน  ผง  และฝุนละออง  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่คุกคามตอสุขภาพและ
ความสงบสุขของบุคคลและชุมชน 
 ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
ปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผลกระทบจากการ
พัฒนาสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดลง  มีภาวะเสื่อมโทรม  เกิดมลพิษสิ่งแวดลอมทั้งดานน้ํา ดิน 
และอากาศ  เนื่องจากปญหาขยะ  ของเสียอันตราย  น้ําเสีย  รวมทั้งฝุนละออง  ทั้งที่มาจาก
อุตสาหกรรมและชุมชน  ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยโดยเฉพาะ
ดานสุขภาพทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  มีโรคระบาด เชนโรค
ซาร (Sars) ไขหวัดนก (Bird  Flue) ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวระบาดอยางรวดเร็วและกระทบทั้งสุขภาพและ
สภาพเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ 
 จากสถานการณปญหาดังกลาว  ถึงแมจะมีการปฏิรูประบบราชการ  กระจายอํานาจสู
ทองถ่ิน  มีหนวยงานที่รับผิดชอบชัดเจนขึ้น  รวมทั้งมีการแกไข ปรับปรุง และออกกฎหมายใหม 
เพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาตาง ๆ แลวก็ตาม  แตยังขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทั้งดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยี   ทําใหไมสามารถเชื่อมโยง
ปญหาดานสุขภาพกับสิ่งแวดลอม  การคนหาปญหา  การวางแผน  การออกแบบ  การแกไขปญหา
ตลอดจนติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง  ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน จึง
ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) เพื่อใหมีความรู ความสามารถดังที่
กลาวมาเบื้องตน ซ่ึงจะแตกตางจากบัณฑิตดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  ที่เนนหลักการทางวิศวกรรม  
หรือวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมที่เนนดานทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยาหรือการตรวจวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ 
 นอกจากหนวยงานราชการด านสาธารณสุขหรือส่ิงแวดลอม  เชน    กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงสาธารณสุข  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานภาคเอกชน  เชน โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทที่ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอมก็มีความ
ตองการบุคลากรดานนี้  เพื่อควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน ทั้งระบบการจัดการ
ขยะ  ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบบําบัดมลพิษทางอากาศซึ่งตองมีบุคลากรตามกฎหมาย  



การศึกษาความเหมาะสม  จัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอม ของบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  ซ่ึง
ตองการนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพ  สามารถเขาถึงชุมชนได 
 จากเหตุผลดังกลาว  คณะสาธารณสุขศาสตร  จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล เปน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา
ในหลักสูตรที่เนนดานอนามัยส่ิงแวดลอม  มีความเปนสากลและสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงาน   ตลอดจนเพื่อเปดโอกาสใหผูเขาศึกษามีทางเลือกในการทํางานทั้งภาครัฐและเอกชน
มากยิ่งขึ้น โดยยังคงเนื้อหาทางดานสาธารณสุขไว 
 

4.2 ปรัชญา 
 หลักสูตรปรับปรุงใหมนี้จัดทําขึ้นโดยมุงใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ เจต
คติที่ดีตอการปฏิบัติงานและสามารถประยุกตใชความรูเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน อัน
จะเปนผลใหเกิดการพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของชาติบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัย
ส่ิงแวดลอม   
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้ 

4.3.1 การจัดการงานพัฒนาแบบบูรณาการ 
4.3.2 สามารถบริหารงานดานสาธารณสุข จัดทําโครงการบริหารงานในวิชาชีพได 
4.3.3 ความรูดานเจตคติและทักษะในสาขาวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4.3.4 ภาวะการเปนผูนําดานการจดัการเกีย่วกับอนามัยส่ิงแวดลอม 
4.3.5 ความสามารถคิดวิเคราะหเชงิบริหารจัดการดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
4.3.6 ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทํางานดานอนามยัส่ิงแวดลอมได 
4.3.7 ความสามารถใชภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได 
4.3.8 คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ อุทิศตนตอสังคม 

  
 
 
 
 



 
จุดแข็งหรือจุดเดนของหลักสูตร  
 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดในหลาย
ภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ  โดยสามารถเขาสูตําแหนง  
นักวิชาการสิ่งแวดลอม  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพหรือนักวิชาการ
สาธารณสุข   ในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล
หรือกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีหนวยงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ที่รับนักวิชาการทางดาน
ดังกลาวขางตน  นอกจากนี้  หนวยงานภาครัฐดานวิชาการ  ไดแก  กรมควบคุมมลพิษ  หรือกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมทั้งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคและทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอมจังหวัด  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สําหรับภาคเอกชนนั้น  
บัณฑิตสาขานี้สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมระบบตางๆ  เชน  ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ  
มลพิษทางน้ํา  และการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  หรือระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  ตามกฎหมายระบุ  ในดานการศึกษาตอ  บัณฑิตจากหลักสูตรนี้มีทางเลือก  ซ่ึงสามารถ
ศึกษาตอยอดทางดานสิ่งแวดลอมหรือดานวิทยาศาสตรสุขภาพได   
 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  เพิ่มจุดแข็งทางวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  ทําใหบัณฑิตจะมีความรู  มีทักษะมากขึ้น  และจํานวนรายวิชาที่ระบุไวตาม
กฎหมายในการขึ้นทะเบียนผูควบคุมตาง ๆ อยางครบถวน  นอกจากนี้ยังจัดกลุมวิชาใหนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดได  เชน  ทางดานน้ํา, ขยะ, อากาศ  รวมทั้งระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม   
 สรุปจุดแข็งของหลักสูตรนี้  คือ  เพิ่มศักยภาพใหบัณฑิตในการแขงขันเขาสูตลาดงาน  
บัณฑิตสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาดานสิ่งแวดลอมตามความชอบ  ที่คาดวาจะไปทํางานในดาน
นั้นๆ  นอกจากนี้  หลักสูตรยังมีความยืดหยุนสามารถปรับใหสอดคลองกับสถานการณดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตร 
 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร     142  หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย  3  หมวดวิชาคือ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หนวยกิต 

1.1.1.1 กลุมวิชาภาษา     12  หนวยกิต 
1.1.1.2 กลุมวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  15  หนวยกิต 
1.1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     3  หนวยกิต 
 

หมวดวิชาเฉพาะ                                           106 หนวยกิต 
1.1.1.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    35  หนวยกิต 
1.1.1.5 กลุมวิชาแกน     18  หนวยกิต 
1.1.1.6 กลุมวิชาชีพ      48  หนวยกิต 
1.1.1.7 กลุมวิชาเลือกในวิชาชพี      5  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต  
      รวมจํานวนหนวยกิต    142  หนวยกิต 
 
                      
หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หนวยกิต 

 ใหนกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมนอยกวาจํานวน  6  
หนวยกิต 
  


	      รวมจำนวนหน่วยกิต    142  หน่วยกิต
	หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หน่วยกิต

