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1. รหัสและชื�อหลักสูตร
 ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

                 สาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in 

                      Environmental Health,  Occupational Health, and Safety 

 

2. ชื�อปริญญาและสาขาวชิา
 ชื�อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต  (อนามัยสิ�งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)

 ชื�อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (อนามัยสิ�งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 ชื�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science  (Environmental Health, Occupational

Health and Safety)

ชื�อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Environmental Health, Occupational Health and

Safety)

3.  ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถในด้านอนามัยสิ�งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มีทักษะและประสบการณ์เรยีนรูแ้ละการฝ�กปฏิบัติ พรอ้มสาํหรบัการทํางาน 

การแก้ป�ญหา และการพัฒนาความรูใ้นด้านวิชาชีพมีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เป�นบัณฑิตที�พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานป�จจุบัน และอนาคต



 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร
       เพื�อผลิตบัณฑิตที�มีคุณสมบัติดังนี�
     1. มีความรอบรูใ้นศาสตรด์้านอนามัยสิ�งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและศาสตรที์�เกี�ยวข้อง
สามารถบูรณาการองค์ความรูใ้นการจัดการด้าน
อนามัยสิ�งแวดล้อม การจัดการและบาํบัดมลพิษ
สิ�งแวดล้อม การบรหิารจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
   2. สาํรวจวินิจฉัยและวิเคราะหป์�ญหาอนามัยสิ�ง
แวดล้อมที�เกิดขึ�นเพื�อบ่งชี�และประเมินผลกระทบรวม
ทั�งความเสี�ยงด้านต่าง ๆ สามารถวางแผนและเก็บ
ตัวอย่างทางสิ�งแวดล้อม ตลอดจนดูแลควบคุม ระบบ
ควบคุมมลพิษสิ�งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที�เหมาะสมในการจัดการมลพิษสิ�งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สาํรวจ วินิจฉัย และวิเคราะหป์�ญหาด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ�งแวดล้อมในการ
ทํางาน เพื�อการบรหิารจัดการใหอ้ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน

   4. มีความรูค้วามเข้าใจ คาดการณ์ ประเมิน    

และควบคุมป�องกันอันตรายจากการทํางานของ 

ผู้ประกอบอาชีพเพื�อใหป้ลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
เจ็บป�วย และเป�นโรคจากการทํางานตามกฎหมายหรอื
มาตรฐานที�กําหนดไว้  
   5. เข้าใจถึงประเด็นป�ญหาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
การประเมินความเสี�ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล้อม การวิเคราะหท์างสถิติ
และระบาดวิทยาในการประเมินและวิเคราะหป์�ญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   6. สามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรูเ้พิ�มเติมใน
ด้านอนามัยสิ�งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที�มีความทันสมัยและเท่าทันการเปลี�ยนแปลง
เพื�อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยั�งยืนและสอดคล้อง 

ตามกฎหมาย วิชาการและวิชาชีพ
    7. มีความรูแ้ละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร ์สามารถใช้เทคนิคที�
เหมาะสมในการสื�อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และ
สามารถสื�อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
   8. ดาํเนินงานตามหลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 

มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรบัผิดชอบ ทํางานรว่มกับผู้
อื�นได้ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีภาวะผู้นาํ และดาํรงตน
เป�นแบบอย่างที�ดีในการทํางาน

การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ



รปูแบบของหลกัสตูร

จาํนวน
หน่วยกิต 182 หน่วยกิต

รูปแบบ

ประเภทของหลักสตูร

ภาษาที�ใช้

การรบัเขา้ศึกษา

- หลักสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลักสตูร 4 ป�ครึ�ง

-  หลักสตูรทางวชิาการ

-  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวชิา

-  รบันกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างประเทศ

    ที�สามารถใชภ้าษาไทยเป�นอยา่งดี



แผนการศกึษา

ศึกษาวชิาพื�นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์วชิาศึกษาทั�วไป 

 วชิาภาษาอังกฤษ  การบาํบดัโรคและการใชย้าเบื�องต้น 

 เป�นรายวชิาความรูพ้ื�นฐานที�จาํเป�นต่อการเรยีนรายวชิา

ชพีในชั�นป�ที�สงูขึ�นต่อไป  ระหวา่งป�ดภาคเรยีนจะมภีาคการ

ศึกษาพเิศษ (ภาคฤดรูอ้น)  เรยีนวชิากายวภิาคศาสตร ์

 เป�นวชิาพื�นฐานเพื�อใชศึ้กษาต่อในชั�นป�ที� 2

ชั�นป� 1 
 

ศึกษาวชิาพื�นฐานวชิาชพีวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

ชั�นป� 2
 

วชิาพื�นฐานสาธารณสขุ  และวชิาพื�นฐานที�จะเขา้สู่

วชิาชพี  เชน่  อาหารและโภชนาการ  พฤติกรรม

สขุภาพ  การป�องกันและควบคมุโรคติดต่อและไม่

ติดต่อ  อนามยัสิ�งแวดล้อม  อาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัย



แผนการศกึษา

ศึกษากลุ่มวชิาชพีเฉพาะด้าน
อนามยัสิ�งแวดล้อม
การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมและสขุภาพ
การควบคมุมลพษิสิ�งแวดล้อม
การจดัการสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยสีิ�งแวดล้อม
สขุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
การยศาสตร ์ อาชวีเวชศาสตร์
การประเมนิความเสี�ยง
วศิวกรรมป�องกันและควบคมุอัคคีภัย
การจดัการความปลอดภัย
การบรหิารความปลอดภัย

ชั�นป� 3 - 4

การฝ�กประสบการณว์ชิาชพี
ครั�งที� 1  ระยะเวลา  2  เดอืน  ในภาคการศึกษาพเิศษ      

 (ภาคฤดรูอ้น) ในชั�นป�ที� 3
ครั�งที� 2  ฝ�กสหกิจศึกษา  ระยะเวลา  4  เดอืน  

หลังจากจบการศึกษา  ในชั�นป�ที� 4
                 



อาชพีทีส่ามารถประกอบได�หลงัสาํเรจ็การศกึษา

เป�นนกัวชิาการสขุาภิบาล 

นกัวชิาการสิ�งแวดล้อม
นกัวชิาการสาธารณสขุ 

นกัวชิาการควบคมุโรคในหนว่ยงานต่างๆ ที�
สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

      กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
      สิ�งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

      และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

เป�นนกัวชิาการดา้นสิ�งแวดล้อมและดา้น
สขุภาพ 

นกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนหนว่ยงาน
ภาคเอกชน เชน่ โรงงานอุตสาหกรรม บรษัิทที�
ปรกึษาทางดา้นสิ�งแวดล้อม 

ผูค้วบคมุระบบบาํบดัมลพษินํ�า ผูค้วบคมุระบบ
บาํบดัมลพษิอากาศ ผูค้วบคมุระบบการจดัการ
มลพษิกากอุตสาหกรรม 

นกัวชิาการจดัทํารายงานการวเิคราะห์
       ผลกระทบสิ�งแวดล้อม และการจดัทํารายงาน  

       การวเิคราะหผ์ลกระทบสขุภาพในบรษัิท
       ที�ปรกึษาดา้นสิ�งแวดล้อม



อาชพีทีส่ามารถประกอบได�หลงัสาํเรจ็การศกึษา

เป�นเจา้หนา้ที�ความปลอดภัยในการทํางาน

เป�นนกัวชิาการดา้นอาชวีอนามยัและ

      ระดบัวชิาชพี (จป.วชิาชพี) ในสถานประกอบการ    

      ตามพระราชบญัญติัความปลอดภัยอาชวีอนามยั
      และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554

 

       ความปลอดภัยในหนว่ยงานภาคเอกชน   

       บรษัิทที�ปรกึษาทางดา้นอาชวีอนามยัและ
       ความปลอดภัย

เป�นพนกังานตรวจความปลอดภัย 

เป�นนกัวทิยาศาสตร ์ นกัวจิยั  วทิยากร

       สงักัดกระทรวงแรงงาน

       ดา้นอนามยัสิ�งแวดล้อม อาชวีอนามยัและ
       ความปลอดภัยใน สถาบนัอุดมศึกษา 
       สถาบนัวจิยั  หรอืหนว่ยงานต่างๆ ที� 
       เกี�ยวขอ้ง


