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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตมาอยางตอเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการเรงตัวของการลงทุนทาง
ภาคเอกชนตามความตองการขยายกําลังการผลิตในประเทศ ทําใหมีจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เพิ่มมากขึ้นจากเดิม กลาวคือ ในป พ.ศ. 2540 มีจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 126,578 แหง และ
เพิ่ ม ขึ้ น เป น 128,575 แห ง ในป พ.ศ. 2548 ป จ จุ บั น จึ ง มี ป ระชากรวั ย แรงงานจํ า นวนมากทํ า งานอยู ใ น
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ สงผลใหอัตราการประสบอันตรายและการเจ็บปวยจากการทํางาน รวมถึงการเกิด
อุ บั ติ ภั ย ร า ยแรงในการประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมยั ง คงมี สู ง ในป จ จุ บั น โดยแผนพั ฒ นาแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ฉบับที่1 (พ.ศ.2540-2544) ไดกําหนดวาจะลดอัตราการประสบอันตรายและการเจ็บปวยอัน
เนื่องจากการทํางานอยูในระดับที่ไมเกิน 26 คนตอลูกจางพันคนตอป ซึ่งในปจจุบันอัตราการประสบอันตราย
สูงกวาเปาหมายที่กําหนด กลาวคือมีลูกจางประสบอันตราย 34.2 คนตอลูกจางพันคนในป พ.ศ.2544 และ29.18
คนตอลูกจางพันคนในป พ.ศ.2547 นอกจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมประเภทตางๆแลว ประเทศไทยยัง
เปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากอุตสาหกรรมที่มีดั่งเดิม ที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซอน มี
การเก็บและใชสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต เชน ปโตรเคมี เคมีภัณฑ อิเลคทรอนิคส เหล็กกลา และ
การกอสรางขนาดใหญ เปนตน สงผลใหในระยะ 10 ปที่ผานมามีการเกิดอุบัติภัยรายแรงบอยครั้งในการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และสงผลตอการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม เชน กรณีเพลิงไหม
โรงงานตุกตาเคเดอร กรณีเพลิงไหมถังน้ํามันไทยออยล กรณีตึกของโรงงานอิเล็กทรอนิคสถลม กรณีโปแต
สเซียมคลอเรตในโรงงานอบลําไยระเบิด การระเบิดของฝุนผงในโรงงาน แปงมัน เปนตน และเพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนดานอุตสาหกรรมของประเทศไทยและอันตรายตางๆที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน ไดเกิดระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตางๆขึ้น เชน OHSAS 18001, ILOOSH : 2001, มอก. 18001 ฯลฯ รวมถึงหนวยงานตางๆไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ได
ออกกฎหมายและขอกําหนดดานความปลอดภัยใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เชน การชี้บงอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยง รังสีกอไอออน ที่อับอากาศ มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ฯลฯ โดยในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตองอาศัยผูที่มีความรู และฝกฝนทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการบริหารจัดการให
เกิดผลทางการปฏิบัติที่ถูกตอง และปลอดภัย ซึ่งกฎกระทรวงแรงงานเรื่อง การกําหนดมาตรฐานในการ
บริห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน พ.ศ. 2549
กําหนดใหผูสํ าเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชี วอนามัยหรือเทียบเทา มีคุณสมบัติเปน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบการ
จากเหตุผลดังกลาว คณะสาธารณสุขศาสตร จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ และ
ปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปจจุบัน
และตรงกับความตองการของหนวยงานตางๆที่ใช
บัณฑิต
โดยหลักสูตรใหมนี้มีความมุง หมายใหบณ
ั ฑิตดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีความรู
ความสามารถ ในการสืบคนอันตราย การประเมินและการควบคุมปองกันอันตรายอันเกิดจากการทํางาน การ
บริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการดานสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภยั และการ
ควบคุมความสูญเสีย เพื่อรักษาและสรางสุขภาพอนามัยที่ดี การปองกันโรคและ/หรืออันตรายที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพ รวมถึงการปองกันความสูญเสียจากอุบัติภยั อันเปนการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืนสืบไป

4.2 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปน
หลักสูตรที่มุงหวังใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถดานสุขภาพเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและดานความปลอดภัย
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และสามารถสรางเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของผูประกอบอาชีพตลอดจน
ประชาชนทั่วไป อันเปนผลใหเกิดการพัฒนาการสาธารณสุขของชาติที่บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบ สืบคนหาสภาวะที่เปนอันตรายในการทํางาน ประเมินความรุนแรงและชี้นําวิธีการ
ปองกันและ/หรือโปรแกรมการควบคุมอันตราย
4.3.2 วางแผน ประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร ใหเกิดการบริหาร
จัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
4.3.3 แสวงหาองคความรูไดอยางตอเนื่อง เกีย่ วกับผลของการทํางานที่มีตอสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมถึงมลพิษตอชุมชน และการปองกันแกไข
4.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
4.4 จุดเดนหรือจุดแข็งของหลักสูตร
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดในหลายภาคสวน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถเขาสูตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขใน
หนวยงานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหาร
สวนตําบล สําหรับภาคเอกชนนั้น บัณฑิตสาขานี้สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่อง การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ในดานการศึกษาตอ บัณฑิตจาก
หลักสูตรนี้มีทางเลือกซึ่งสามารถศึกษาตอยอดทางดานสิ่งแวดลอมหรือดานวิทยาศาสตรสุขภาพได สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนี้ เพิ่มจุดแข็งทางวิชาชีพทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ทําใหบัณฑิตจะมีความรู มีทักษะมากขึ้น มีรายวิชาที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับกฎหมายดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกในวิชาชีพที่หลากหลายทั้งทางดานความ
ปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอมใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหบัณฑิตในการ
แขงขันเขาสูตลาดงาน

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชาคือ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.2.1.1 กลุมวิชาภาษา
17.2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17.2.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
17.2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
17.2.2.2 กลุมวิชาแกน
17.2.2.3 กลุมวิชาชีพ
17.2.2.4 กลุมวิชาเลือกในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหนวยกิต

143 หนวยกิต
30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3 หนวยกิต
107 หนวยกิต
37 หนวยกิต
18 หนวยกิต
47 หนวยกิต
5 หนวยกิต
6 หนวยกิต
143 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต

