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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Environmental Health 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 
  ช่ือย่อ    :   วท.บ. (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   :   Bachelor of Science (Environmental Health) 
  ช่ือย่อ    :   B.Sc. (Environmental Health) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวัด การตรวจสภาพ การควบคุมดูแล และการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า ขยะมูลฝอย  การสุขาภิบาล
อาหาร การจัดหานํ้าสะอาด หรือนํ้าประปา ท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงแวดล้อม
ท่ีมนุษย์ต้องการใช้ดํารงชีวิต และส่ิงแวดล้อมท่ีมีพิษภัยต่อส่ิงมีชีวิต ท้ังน้ีเพ่ือสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมน้ัน 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวม                189        หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป     12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์   2 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ     143 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 88 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพ 46 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      8  หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสําหรับผู้จบการศึกษา 

ลักษณะงานท่ีทํา 
 เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมแล้ว ทําให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางนํ้า การสุขาภิบาลอาหาร และขยะมูลฝอยท้ังใน
ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

- การจัดหานํ้าสะอาดหรือนํ้าประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

- การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมินความเส่ียงในโครงการต่าง ๆ 
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมทางอากาศ นํ้า อาหาร และขยะมูลฝอย 
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดรวมท้ัง 

ควบคุมพาหะนําโรคท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
- การให้ความรู้ หรือคําปรึกษาในด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมแก่ผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักวิชาการสาธารณสุข 
(2) นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
(3) นักอนามัยส่ิงแวดล้อม  
(4) นักวิชาการสุขาภิบาล  
(5) นักสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  
(6) นักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
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(7) นักวิทยาศาสตร์ 
(8) นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
(9) นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  
(10) ท่ีปรึกษาในด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
(11) ผู้เช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ 
(12) อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 
 ส่วนกลาง (กรม  กอง) 

- กรมควบคุมมลพิษ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 ส่วนภูมิภาค 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 ส่วนท้องถ่ิน 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  เขตเทศบาล 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  เขตสุขาภิบาล 
- สํานักการระบายนํ้า  กรุงเทพมหานคร 
- สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 
- กองอนามัยส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 

 
2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

-  การประปานครหลวง 
- การประปาภูมิภาค 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ฯลฯ 

  
 3.  หน่วยงานเอกชน 
 - โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องด่ืม 

- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
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- โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
- สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
- โรงพยาบาล 
- ฯลฯ 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ 

 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา อาทิเช่น อนามัยส่ิงแวดล้อม สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม มลพิษ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม สภาวะส่ิงแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์  0-4422-3923, 3913    โทรสาร  0-4422-3952  
Website : http://www.sut.ac.th/im/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ภาคการศกึษา ช้ันป ี

ที่ 1 2 3 
1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4(4-0-8) 102105 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 1(0-3-0) 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0) 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
 104101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) 103101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 103108 แคลคูลัสสําหรับ 2(2-0-4) 
 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 104108 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8)  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 105102 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5) 105101 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
  สารสนเทศ  105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 617101 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)    617102 วิทยาศาสตร์อนามัย 3(3-0-6) 
        สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน  
       618101 อาชีวอนามัยและความ 3(3-0-6) 
        ปลอดภัยพื้นฐาน  
 รวม   18   หน่วยกติ รวม   19   หน่วยกติ รวม   20   หน่วยกติ 
2 102204 เคมีวิเคราะห์ 4(4-0-8) 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 108205 จุลชีววิทยาสําหรับ 4(4-0-8) 103113 คณิตศาสตร์ใน 3(3-0-6) 
 110206 กายวิภาคศาสตร์ 4(4-0-8)  สาธารณสุข   ชีวิตประจําวัน  
  และสรีรวิทยามนุษย์  108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 202213 โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)  สําหรับสาธารณสุข  203204 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 617205 สุขศึกษาและ 3(3-0-6) 109201 ชีวเคมี 4(4-0-8) 617213 การควบคุมโรค 3(3-0-6) 
  พฤติกรรมศาสตร์  109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 617214 เศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) 
 617211 การบริหารงาน 3(3-0-6) 203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)  สาธารณสุขและ  
  สาธารณสุขและ  617212 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)  สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  
  สิ่งแวดล้อม        
 รวม   18   หน่วยกติ รวม   19   หน่วยกติ รวม   17   หน่วยกติ 
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกด้าน  2 
 617315 โภชนาการสาธารณสุข 2(2-0-4) 617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7)  มนุษยศาสตร์  
 617334 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6)  และอาชีวอนามัย   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 617336 พื้นฐานการออกแบบ 3(2-3-5) 617338 กฎหมายเก่ียวกับการ 2(2-0-4) 617326 การประปาชุมชนเมือง 4(4-0-8) 
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม   สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  และชนบท  
 617337 จุลชีววิทยามลพิษ 3(2-3-5)  และความปลอดภัย  617330 การจัดการมูลฝอยและ 4(4-0-8) 
  สิ่งแวดล้อม  617339 มลพิษอากาศ  เสียง  3(3-0-6)  กากของเสีย  
 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4  และการควบคุม  617335 ชีวสถิติสําหรับ 3(3-0-6) 
    617340 ปฏิบัติการมลพิษ 2(0-6-2)  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     อากาศ  เสียง  617341 การสุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 
     และการควบคุม   และสุขลักษณะอาหาร  
    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4 617342 ปฏิบัติการการ 1(0-3-1) 
        สุขาภิบาลอาหาร  
        และสุขลักษณะอาหาร  
 รวม   16-18   หน่วยกิต รวม   16-18   หน่วยกิต รวม   17   หน่วยกติ 
4 617412 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 2(1-3-3) 617491 สหกิจศึกษา 1 8 617482 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ  1(0-3-1) 
  สิ่งแวดล้อมอนามัย      ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 617413 การประเมินผลกระทบ 4(3-3-7)    617483 โครงการศึกษาด้าน 2(0-6-2) 
  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 617438 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ 3(0-9-3)    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4 
  คุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย        
 617439 การจัดการและควบคุม 4(4-0-8)       
  ระบบบําบัดนํ้าเสีย        
 617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-1)       
 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4       
 รวม   16-18   หน่วยกิต รวม   8   หน่วยกิต รวม   5-7   หน่วยกติ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  ช่ือย่อ :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
  ช่ือย่อ :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสม เช่น แสง เสียง 
ความร้อน ฝุ่นละออง สารเคมี ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด เพ่ือเป็นการส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงาน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจในการประกอบอาชีพ และเพ่ือเป็นการลด
ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท่ีใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เพ่ือนําข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ และความปลอดภัย การป้องกันและการควบคุมอันตรายจากการทํางาน ซ่ึงเป็นบทบาทและ
หน้าท่ีส่วนหน่ึงของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวม                191        หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป     12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์    2 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ     145 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 90 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพ 46 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      8  หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสําหรับผู้ท่ีจบการศึกษา 
 
ลักษณะงานท่ีทํา 

 เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วทําให้        
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง 

- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอาชีว- อนามัย
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

- การวางแผน ควบคุม ประสานงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ เน่ืองจากการทํางาน 

- การวางแผน ควบคุม ประสานงาน และป้องกันโรคจากการทํางาน 
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 
- การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต 
- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานให้กับผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  (1)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
  (2)  นักวิชาการสาธารณสุข 
  (3)  นักวิทยาศาสตร์ 
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  (4)  นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (5)  ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
  (6)  ท่ีปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (7)  นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
  (11)  นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ 
  (12)  ผู้เช่ียวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 
  (13)  ผู้เช่ียวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในการทํางาน 
  (14)  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

(15)  อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 
แหล่งงาน 

 1.   หน่วยงานรัฐบาล 
- กระทรวงแรงงาน กองตรวจความปลอดภัยในการทํางาน สถาบันความปลอดภัย

ในการทํางาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
- กระทรวงสาธารณสุข   
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- บริษัทการบินไทย จํากัด 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ฯลฯ 

 3.  หน่วยงานเอกชน 
  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ  
  ทํางาน (จป.) 
 -   เครือซิเมนต์ไทย 
 -   กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 -   เครือเจริญโภคภัณฑ์  
 -   ฯลฯ 
 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา อาทิเช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์  0-4422-3923, 3916    โทรสาร  0-4422-3952 
Website : http://www.sut.ac.th/im/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ภาคการศึกษา ช้ันปี  
ท่ี 1 2 3 
1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4(4-0-8) 102105 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 1(0-3-0) 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0) 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
 104101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) 103101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 103108 แคลคูลัสสําหรับ 2(2-0-4) 
 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 104108 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8)  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 105102 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5) 105101 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
  สารสนเทศ  105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 617101 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)    617102 วิทยาศาสตร์อนามัย 3(3-0-6) 
        สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน  
       618101 อาชีวอนามัยและความ 3(3-0-6) 
        ปลอดภัยพื้นฐาน  
 จํานวน   18   หน่วยกิต จํานวน   19   หน่วยกิต จํานวน   20   หน่วยกิต 
2 102204 เคมีวิเคราะห์ 4(4-0-8) 109201 ชีวเคมี 4(4-0-8) 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิต 3(3-0-6) 
 110206 กายวิภาคศาสตร์และ 4(3-3-7) 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  ประจําวัน  
  สรีรวิทยามนุษย์  108205 จุลชีววิทยาสําหรับ 4(4-0-8) 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 1 3(3-0-6) 
 202213 โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)  สาธารณสุข  203204 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 617205 สุขศึกษาและ 3(3-0-6) 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 2(1-3-6) 
  พฤติกรรมศาสตร์   สําหรับสาธารณสุข  617213 การควบคุมโรค 3(3-0-6) 
 617211 การบริหารงาน 3(3-0-6) 203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 617214 เศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) 
  สาธารณสุขและ  617212 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)  สาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อม      สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  
 จํานวน   18   หน่วยกิต จํานวน   19   หน่วยกิต จํานวน   19   หน่วยกิต 
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกด้าน 2 617335 ชีวสถิติสําหรับ 3(3-0-6) 
 617315 โภชนาการสาธารณสุข 2(2-0-4)  สังคมศาสตร์   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 618342 หลักสุขศาสตร์ 4(4-0-8)  มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์  618343 อาชีวเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
  อุตสาหกรรม  202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 618349 การระบายอากาศ 3(2-3-5) 
 618344 การบริหารงานความ 3(2-3-5) 617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7)  ในงานอุตสาหกรรม  
  ปลอดภัยในงาน   และอาชีวอนามัย  618355 การป้องกันและ 3(2-3-5) 
  อุตสาหกรรม  618301 กระบวนการผลิตทาง 2(2-0-4)  ควบคุมอัคคีภัย  
 618346 กฎหมายเก่ียวกับ 2(2-0-4)  อุตสาหกรรมและ  xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 
  อาชีวอนามัย   อันตราย     
  และความปลอดภัย  618348 การเก็บและวิเคราะห์ 3(1-6-4)    
 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3  ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์     
     อุตสาหกรรม     
    618352 เทคโนโลยีความปลอดภัย 3(2-3-5)    
     ในงานอุตสาหกรรม     
 จํานวน   16-17   หน่วยกิต จํานวน   17   หน่วยกิต จํานวน   13-14   หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษา ช้ันปี  
ท่ี 1 2 3 
4 618409 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 2(1-3-3) 618491 สหกิจศึกษา 1 8 618414 โครงการศึกษาด้าน 3(0-9-3) 
  อาชีวอนามัย      อาชีวอนามัย  
  และความปลอดภัย      และความปลอดภัย  
 618410 การประเมินผลกระทบ 2(2-0-4)    618415 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ  1(0-3-3) 
  โครงการอุตสาหกรรม      ปัญหาอาชีวอนามัยและ  
 618411 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)     ความปลอดภัย  
  ในงานอุตสาหกรรม     618416 มาตรฐานการจัดการ 3(3-0-6) 
 618412 การยศาสตร์และ 3(3-0-6)     ด้านอาชีวอนามัย    
  จิตวิทยาในการทํางาน      ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 618413 การส่งเสริมและการ 2(1-3-3)    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3 
  บริการสุขภาพในงาน        
  อุตสาหกรรม        
 618490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)       
 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3       

 จํานวน   15-16   หน่วยกิต จํานวน   8   หน่วยกติ จํานวน   9-10   หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

617101 การสร้างเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลและสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล

ท้ังวัยเด็กและผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบายในการดํารงชีวิตประจําวัน สภาพสังคม และส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง ให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับส่ิงแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี 

 
617102 วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน 

(Basic Environmental Health Science) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม อนามัยส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

การจัดการนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค การบําบัดนํ้าเสีย การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมความร้อน แสง เสียงส่ันสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี เพ่ือ
ความปลอดภัย   ด้านอาชีว อนามัย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุม แมลงและสัตว์นําโรค การ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย สถานท่ีทํางาน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  ประเด็นส่ิงแวดล้อมท่ีน่าสนใจของ
โลกและประเทศไทย 

 
617205 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

(Health Education and Behavioral Scienec) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดทําโครงการสุขศึกษา การดําเนินงานสุขศึกษารูปแบบ

ต่างๆ     สุขศึกษาในชุมชน  โรงเรียน  สถานพยาบาล  และสุขศึกษาทางส่ือมวลชน   เรื่องของบุคคล
เกี่ยวกับพฤติกรรม การจูงใจ   การเปล่ียนแปลงค่านิยม   ความรู้   ทัศนคติ   และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ศึกษาหลักการและวิธีการต่างๆ ท่ีใช้สําหรับการวางแผนงานและ
การดําเนินงานสุขศึกษา และการนําเสนอเพ่ือให้สังคมยอมรับมาใช้  ตลอดจนศึกษาโครงสร้างของ
สังคม องค์กรและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับ ข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข 
 
617211  การบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

(Public Health and Environmental Administration) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการบริหารงาน หลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   

นโยบาย และแผนพัฒนาฯ  การวิเคราะห์ปัญหา  การวางแผน  และหลักการจัดทําแผนงาน  การพัฒนา
องค์การ  การบริหารคุณภาพโดยรวม  การพัฒนาภาวะผู้นํา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   การ
บริหารโครงการ   และการประเมินผล 
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617212 วิทยาการระบาด 
(Epidemiology) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาด แนวคิดการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพใน

ชุมชน ธรรมชาติของการเกิดโรค และแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคพ้ืนฐาน การกระจายของโรคใน
ชุมชนตามลักษณะ บุคคล  สถานท่ีและเวลา ดัชนีช้ีวัดทางสุขภาพ  วิธีการทางวิทยาการระบาดและ
การเลือกวิธีการทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด  การสอบสวนการระบาดของโรค 
วิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย 

 
617213 การควบคุมโรค 

(Diseases Control) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  617212   วิทยาการระบาด 
ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อท่ีพบบ่อยในประเทศไทย การป้องกัน

และการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมท้ังการควบคุมพาหะนําโรค  กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ 
โรคติดต่อจากการสัมผัส โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ  โรคติดต่อจากอาหารและนํ้า  โรคติดต่อท่ีนํา
โดยแมลง   โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่  โรคจิตและประสาท  โรคระบบ
หัวใจ  โรคหลอดเลือดและเบาหวาน  โรคจากการประกอบอาชีพ  โรคมะเร็ง  โรคจากพิษของพืชและ
สัตว์  โรคท่ีเกี่ยวกับมลพิษส่ิงแวดล้อม 
 
617214 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

(Introduction to Health and Environmental Economics) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์   และลักษณะพิเศษของสินค้าสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีต่างจากสินค้าท่ัวไป  อุปสงค์ - อุปทานของบริการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  รวมถึง
การนําไปประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  โดยเน้นความสําคัญ    ความจําเป็นในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด    หรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด    รูปแบบของการให้บริการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
617306 นิเวศวิทยามนุษย์  

(Human Ecology) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อ

สุขภาพมนุษย์อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงแบบแผนการดํารงชีวิต  ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและ
วิทยาศาสตร์กายภาพอื่นๆ 
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617315 โภชนาการสาธารณสุข 
(Nutrition for Public Health) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาประวัติและความสําคัญของโภชนศาสตร์  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย  

โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบําบัด
โรค การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารท่ีบริโภค  การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
สําหรับครอบครัวและชุมชน  พิษภัยในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

617335 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(Biostatistics for Health Science) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 
หลักชีวสถิติท่ีใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอ 

ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ และการคํานวณขนาดตัวอย่าง 

 
617323 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย    

(Environmental and Occupational Toxicology) 
4(3-3-7) 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 
ศึกษาหลักการท่ัวไปทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษ การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและ

แบบเรื้อรัง  อันนําไปสู่การเกิดลูกวิรูป  การกลายพันธ์ุ การเป็นมะเร็ง และความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน 
สารพิษและแหล่งกําเนิดสารพิษท่ีพบในส่ิงแวดล้อม  สารเคมีท่ีสําคัญและใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม 
ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย การติดตามตรวจสอบและการควบคุมแนวทาง การเก็บ
ตัวอย่าง การเก็บรักษา การวิเคราะห์ การป้องกัน การได้รับสารพิษและการช่วยเหลือเบ้ืองต้น การฝึก
ปฏิบัติเก็บตัวอย่างสารพิษ การวิเคราะห์สารพิษในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มเส่ียงต่อการ
ได้รับสารพิษ 

 
617326 การประปาชุมชนเมืองและชนบท   

(Urban and Rural Water Supply) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน :  617336  พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ศึกษาแหล่งน้ําดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานของน้ํา 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําเบื้องต้น การสร้างตะกอน และรวมตะกอน การตกตะกอนและการลอย 
การกรอง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนประจุ การใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติด การฆ่าเชื้อโรค 
การให้ฟลูออไรด์ การกําจัดเหล็กและแมงกานีส และการกําจัดความกระด้างด้วยการตกผลึก  
ศึกษาแนวทางในการเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า ระบบการ แจกจ่ายนํ้าประปา นํ้าบริโภค 
และกระบวนการผลิต 
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617330 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย    

(Solid Waste Management) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน :  617336  พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ศึกษาปัญหาของมูลฝอยและกากของเสียต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน ในแง่ของแหล่งกําเนิด 

ต่างๆ ชนิด องค์ประกอบ และลักษณะสมบัติของมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย เทคโนโลยี 
การนํามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม เก็บขน - ขนส่ง และวิธี / เทคโนโลยีการกําจัด 
ต่างๆ เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทําปุ๋ย การใช้เตาเผา  การจัดการกากของเสีย 
อุตสาหกรรม การจัดการกากของเสียอันตราย การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ และการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 
617334 เทคโนโลยีสะอาด     

(Clean Technology) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  แนวคิด  และหลักการของเทคโนโลยีสะอาด  การเกิด

ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ   เทคนิคการตรวจประเมิน
เทคโนโลยีสะอาด  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาด การนําหลักการของเทคโนโลยีสะอาด
มาใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
617336 พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

(Basic Design in Environmental Health Works) 
3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  617102  วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน 
ศึกษาพ้ืนฐานและหลักการในการอ่านแบบ และออกแบบงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

เบ้ืองต้น ประกอบด้วย งานด้านสุขาภิบาลอาหารและอาคาร ได้แก่ บ่อ/ถังดักไขมัน ถังเกรอะ  บ่อซึม 
แผงค้า/จําหน่ายอาหาร ห้องนํ้า/สุขา รางระบายนํ้าฝน รางระบายนํ้าเสีย งานด้านการบําบัดนํ้าเสีย 
ได้แก่ ระบบบ่อผ่ึง บ่อ/ถังปรับเสถียร ระบบบําบัดแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ งานด้าน 
ระบบประปา ได้แก่ ระบบทรายกองช้า ระบบการทํานํ้าอ่อน ระบบฆ่าเช้ือโรค งานด้าน การกําจัด 
ขยะมูลฝอย ได้แก่ หลุมฝังกลบขยะ เตาเผาขยะ งานด้านอากาศ ได้แก่ ระบบท่อ และระบายอากาศ 
รวมท้ังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) 

 
617337 จุลชีววิทยามลพิษส่ิงแวดล้อม 

(Microbiology for Environmental Pollution) 
3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  108205  จุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข  และ 
108206  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 

ศึกษาความสัมพันธ์ บทบาท หน้าท่ีท่ีสําคัญของจุลินทรีย์ต่างๆ  ได้แก่  แบคทีเรีย   เช้ือรา  
สาหร่าย  ในการบําบัดมลพิษส่ิงแวดล้อมท้ังทางนํ้า ดิน  และอากาศ  การประยุกต์ใช้ จุลินทรีย์ใน 
ระบบบําบัดมลพิษ รวมทั้งประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์ประจําถิ่น ที่ช่วยในการฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อม 
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617338 กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภัย 
(Public Health,  Environmental  and  Safety Laws) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :    ไม่มี 
ศึกษาพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุ 

มีพิษ กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตต้ังโรงงาน 
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตลอดจนค่ามาตรฐานทางส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย รวมท้ัง 
กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม 

 
617339 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม   

(Air and noise Pollution and Control) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  617336  พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ศึกษามลพิษทางอากาศและเสียงข้ันพ้ืนฐานในแง่เคมีและฟิสิกส์   แหล่งท่ีมาของอากาศเสีย 

สารต่างๆ ท่ีทําให้เกิดอากาศเสียและองค์ประกอบท่ีสําคัญ การนําพามลพิษทางบรรยากาศ  ผลกระทบ 
ท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช และสัตว์  ศึกษาชนิดและสาเหตุของการทําให้เกิดเสียง รําคาญ 
ผลกระทบของเสียงท่ีระดับเกินมาตรฐานสุขภาพของมนุษย์ มาตรการในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
และเสียง  ท้ังด้านวิชาการ  กฎหมาย รวมถึงบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

 
617340 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 

(Air and noise Pollution and Control Laboratory) 
2(0-6-2) 

วิชาบังคับก่อน :  617399 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม   หรือศึกษาควบคู่กับ 
617399 มลพิษอากาศ  เสียง  และการควบคุม 

ฝึกปฏิบัติการและทําการทําลองจากเครื่องมือจริง ในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือ การ
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศและเสียงท้ังในบรรยากาศภายในอาคาร (Indoor) และภายนอก 
(Ambient) โดยเน้ือหาของปฏิบัติการประกอบด้วย การใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียงจากยานพาหนะ 
ภายนอกและภายในอาคาร การสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศด้วยเครื่องมือชนิด  
Bubble flow meter  ลูกลอย การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นรวมและ ฝุ่นขนาดเล็กด้วย High 
volume air sampler การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกซ์ไซด์  และซัลเฟอร์ได
ออกซ์ไซด์  ในบรรยากาศ  การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไอเสียจากยานพาหนะ การตรวจวัดควันดํา
จากยานพาหนะ การตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลมด้วยเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา การใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นในการคาดการณ์การแพร่กระจายของมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
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617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 
(Food Sanitation and Food Hygiene)  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  108205  จุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 
ศึกษาหลักการท่ัวไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหารท่ีดี  การปนเป้ือนใน อาหาร 

การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการ 
ผลิตอาหาร (GMP) ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และหลักการเบ้ืองต้น 
การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP  

 

617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 
(Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory) 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับก่อน :  617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร    หรือศึกษาควบคู่กับ 
617341  การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร     

ปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมแหล่งจําหน่ายอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย 
โรงอาหาร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างอาหาร ผู้สัมผัสอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 

 
617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 

(Industrial and Hazardous Waste Management)  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  617201 วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน 
ศึกษาสถานการณ์ของเสียอันตรายในประเทศไทย ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย แหล่งกําเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และ
การปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม   ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบการเก็บรวบรวม เก็บกัก 
และขนส่งของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานกับของเสียอันตราย บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการของเสียอันตราย หลักการจัดทําระบบการจัดการของเสียอันตรายในสถานประกอบการ 
และสาระสําคัญของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสารอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยส่ิงแวดล้อม 

(Research Methodology in Environmental Health) 
2(1-3-3) 

วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ศึกษาหลักเบ้ืองต้นในการทําวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่องและการกําหนดปัญหาการ

วิจัย การเขียนความสําคัญของปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การต้ังวัตถุประสงค์
และสมมติฐานการวิจัย รูปแบบการวิจัย  ประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  
การเลือกรูปแบบของการวิจัย การกําหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  การประมวลผลข้อมูล  การแปรผลและ
การนําเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย การเขียน 
รายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ แนวทางการประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย  
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
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617413  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
(Environmental and Health Impact Assessment) 

4(3-3-7) 

วิชาบังคับก่อน :  617102  วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐาน 
ศึกษาความสําคัญ และความเป็นมาของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในประเทศไทย กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระบบทรัพยากรส่ิงแวดล้อม เทคนิคท่ีใช้สนับสนุนการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบปฏิบัติในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเฉพาะโครงการ ความสําคัญและความเป็นมาของการประเมิน 
ผลกระทบ ต่อสุขภาพ แนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
617438 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย 

(Water and Wastewater Analysis Laboratory) 
3(0-9-3) 

วิชาบังคับก่อน :  102204  เคมีวิเคราะห์  และ 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือการวิเคราะห์  การตรวจคุณลักษณะนํ้าทางกายภาพ  

เคมี  และชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าสะอาดและนํ้าเสีย  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 
617439 การจัดการและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

(Wastewater Treatment System Management and 
Control)  

4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน :  617336  พ้ืนฐานการออกแบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ศึกษาประเภท ลักษณะ และการเกิดนํ้าเสีย การรวบรวมนํ้าเสีย  กระบวนการบําบัด 

นํ้าเสีย การบําบัดและกําจัดกากตะกอน การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การกําจัดนํ้าเสีย 
ท่ีมีโลหะหนัก  การควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย  การนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

 
617482 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ  ปัญหาส่ิงแวดล้อม  

(Seminar / Special Problems on Environmental 
Problem) 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา  โดยนําความรู้เกี่ยวกับวิธีการประชุมต่างๆ มาใช้ในการ 

จัดสัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน  ท้ังในและต่างประเทศ 
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617483 โครงการศึกษาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม   
(Environmental Health Study Project) 

2(0-6-2) 

วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษามีความสนใจ   และเกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับงานของสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม    ภายใต้การกํากับดูแลและให้คําแนะนําของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาโครงการ รูปแบบการศึกษา มีการทบทวนหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูล   การแปลผล   การสรุปผล  และการเขียน 
รายงานนําเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 

617490 เตรียมสหกิจศึกษา     
(Pre-Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  

ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  เช่น  
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู ้
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน 
ประกอบการ เช่น  5ส ISO 9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงาน 
วิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน  การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 

 

617491 สหกิจศึกษา 1     
(Cooperative Education I) 

           8 

วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา เสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน 

ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ิน 
การปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน ต่อคณาจารย์ใน 
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
สหกิจศึกษา  พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ  

 
617492  สหกิจศึกษา 2    

(Cooperative Education II) 
         8 

วิชาบังคับก่อน :  617491  สหกิจศึกษา 1   
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา เสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน 

ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ิน 
การปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน ต่อคณาจารย์ใน 
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
สหกิจศึกษา  พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ 
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617495 หลักความปลอดภัยในอาหาร 
(Principal of Food Safety) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร  นโยบายความปลอดภัยด้าน

อาหารแห่งชาติ กฎหมาย ข้อกําหนดและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง อันตรายท่ีทําให้อาหารไม่ปลอดภัย
ต่อการบริโภคทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัยในอาหาร แนว
ปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
 
617496 ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มลพิษ

ส่ิงแวดล้อม  และสุขภาพ 
(Specific Topics in Environmental Pollution Science 
and Health) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์มลพิษ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ตามความสนใจของ

ผู้เรียนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ผู้สอน (Team Teaching) โดยครอบคลุมประเด็นการจัดการ 
เทคโนโลยี เทคนิคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  การเพ่ิมจํานวน
ประชากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซ่ึง
ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการคิดเชิงเหตุผลประยุกต์จากหลักการและทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะห์
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีตนสนใจ เพ่ือให้ได้แนวคิด  หรือข้อสรุปจากสมมติฐานท่ีต้ังไว้เบ้ืองต้น 

 
617497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Health Field Training) 
3(0-9-3) 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  งานประปาและส่ิงแวดล้อม ส่วนอาคารสถานท่ี หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาค
การศึกษา ตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ
และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือทําการประเมินผล เพ่ือทําการประเมินผล
ให้ผ่านหรือ  ไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงาน    ท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน  และจากรายงานวิชาการ 
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617498 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  
(Quality, Environmental and Safety Management 
Systems) 

3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการท่ีมีความสําคัญ 

ขึ้นในกระบวนการทํางานในสถานประกอบการ เน้ือหาครอบคลุมถึงหลักการของระบบคุณภาพในสถาน
ประกอบการ การจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ 
ข้อกําหนด การประเมินระบบคุณภาพ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบภายใน แนว
ทางการขอการรับรองมาตรฐาน รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการเพ่ือให้เกิด
การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมท่ีจําลองการจัดทําระบบคุณภาพของสถานประกอบการ ซ่ึงจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
 
617499 การจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 

(Environmental Management in Hospital) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล การ

จัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือสรีรวิทยา การจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพจิต การจัดหานํ้าสะอาด  การ
ทําลายเช้ือโรค  การบําบัดนํ้าเสีย  การจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ัวไป การจัดการขยะ
มูลฝอยอันตรายอื่นท่ีเกิดจากห้องปฏิบัติการและส่วนต่างๆของโรงพยาบาล การสุขาภิบาลอาหารใน
โรงครัว ร้านอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นําโรค และการป้องกันอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 
618101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 

(Basic Occupational Health and Safety) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สภาพการ
ทํางานท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจของคนงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม งาน      ก่อสร้าง  และงานบริการ   หลักการท่ัวไปในการป้องกันและ
ควบคุมอันตรายจากส่ิงแวดล้อมในการทํางาน  โรคท่ีพบบ่อยจากการประกอบอาชีพ  และศึกษา
หลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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618301 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 
(Industrial Process and Hazards) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการ ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการองค์การอุตสาหกรรม 

ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอันตรายจากการทํางาน จําแนก
วัตถุดิบท่ีนํามาใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

618342  หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
(Principles of Industrial Hygiene) 

4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในการตระหนัก การสืบค้น การประเมิน 

และการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน   ค่ามาตรฐานต่างๆ ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ปัจจัยท่ี  
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางฟิสิกส์ และปัจจัยทางชีวภาพ กลวิธี
ในการสืบค้น การประเมิน และการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพ และการจัดทําโครงการทางด้านสุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 
 
618343 อาชีวเวชศาสตร์ 

(Occupational Medicine) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาการจัดโครงการบริการทางอาชีวเวชศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรม  ขั้นตอนการ

สืบสวนโรคจากการทํางาน  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการ
ประกอบอาชีพ ศึกษาผลกระทบหรืออันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพต่อสุขภาพร่างกาย และ
จิตใจ  โดยกล่าวถึงกลไกการเปล่ียนแปลงของร่างกายท้ังทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิ
สภาพท่ีเกิดขึ้นจนกระท่ังทําให้เกิดโรคหรือบาดเจ็บ 
 

618344  การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Safety Management) 

3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  การตรวจความปลอดภัย  

การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ  เทคนิคในการตรวจความปลอดภัยวิธีต่าง ๆ  เช่น การวิเคราะห์งาน 
เพ่ือความปลอดภัย 5ส  การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน   การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัย    หลักการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  การเตรียมแผนฉุกเฉิน  การจัดทําและการ
ประเมินแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
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618346 กฎหมายเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Laws) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้

ประกอบอาชีพ  ในงานอุตสาหกรรม    พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม และงานอื่นๆ   หลักเกณฑ์
พ้ืนฐานในการกําหนด       ค่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรมและการออกกฎหมายสากล   ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของประเทศไทยกับต่างประเทศ อาทิเช่น  
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายความปลอดภัยใน   การทํางาน   พระราชบัญญัติโรงงาน  และ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 

 

 

618348 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 

3(1-6-4) 

วิชาบังคับก่อน :  618342   หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
ศึกษาวิธีการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     ท้ังสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ  สารเคมี  ชีวภาพ  รวมท้ังการเก็บตัวอย่างอากาศ  และกระบวนการวิเคราะห์  เพ่ือ
การประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ตลอดจนการแปลผล   และ
การรายงานผลการประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 
618349 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Ventilation Control) 
3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  425101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
ศึกษาถึงหลักการและวิธีการจัดการระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือกําจัด     

เจือจาง  และควบคุมอันตรายจากมลพิษทางอากาศ    อันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัยโดยการ
สะสมของก๊าซ ไอ หรือฝุ่นท่ีสามารถติดไฟหรือระเบิดได้  หลักการในการออกแบบระบบระบาย
อากาศ  การตรวจการทํางานของระบบระบายอากาศเพ่ือการปรับปรุงและรักษาให้อยู่ในสภาพดี  
รวมท้ังหลักการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในปล่องควันและท่อระบายของระบบระบายอากาศ 

 
618352 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Safety Technology) 
3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  425101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1    และ  
618101  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 

ศึกษาถึงมาตรการและวิธีการทางวิศวกรรม  ในการควบคุมสภาพการทํางาน  
เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องมือกล  ไฟฟ้า  หม้อไอนํ้า  การก่อสร้างและงานเช่ือม  งานตัด  ให้เกิด
ความปลอดภัยสําหรับ   ผู้ปฏิบัติงาน 
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618355 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
(Fire Prevention and Control) 

3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาถึงความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอัคคีภัย  สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย  เทคนิค

และวิธี  ท่ีใช้ในการควบคุมป้องกันอัคคีภัย  การเลือกใช้อุปกรณ์ในการควบคุมอัคคีภัย  การคํานวณ
ออกแบบระบบนํ้า   เพ่ือควบคุมอัคคีภัย  การควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการประเภทต่างๆ  
การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนฉุกเฉิน  และการฝึกปฏิบัติการควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Research Methodology  in Occupational Health and Safety) 
2(1-3-3) 

วิชาบังคับก่อน :  617355  ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ศึกษาหลักเบ้ืองต้นในการทําวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่องและการกาํหนดปัญหา

การวิจัย การเขียนความสําคัญของปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การต้ัง
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่างและ
การสุ่มตัวอย่าง  การเลือกรูปแบบของการวิจัย การกําหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  การประมวลผล
ข้อมูล  การแปรผลและการนําเสนอผลการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัย การเขยีนโครงการวิจัยและ
ตัวอย่างโครงการวิจัย  การเขยีนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  แนวทางการประเมิน
โครงการวิจัยและงานวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 

 
618410 การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม 

(Industrial Project Impact Assessment) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน :  618201  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม ได้แก ่

การประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม และการประเมินผลกระทบด้านสังคม ในบริบทของประเทศไทย 
 
618411  การจัดการความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Risk Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาสาเหตุของอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากความผิดพลาด

ของมนุษย์  เครื่องจักร  หรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ  เช่น  เพลิงไหม้  ก๊าซรั่ว  การระเบิดของภาชนะ
ท่ีมีความดัน   การถล่มทลายของอาคาร  เป็นต้น  หลักการควบคุมและป้องกันอุบัติภัย  หลักการ
พ้ืนฐานและเทคนิคการประเมินความเส่ียง  การบ่งช้ีอันตราย  การวิเคราะห์ความเส่ียง  แผนงาน
บริหารจัดการความเส่ียง  ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการประเมินความเส่ียง   รวมท้ังการ
รายงานวิเคราะห์ความเส่ียงจากอันตรายในงานอุตสาหกรรม 
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618412 การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทํางาน 
(Ergonomics and Work Psychology) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  110206  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 
ศึกษาการจัดสภาพการทํางาน วิธีทํางาน และสถานท่ีทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะ

ของงานและผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักรในสภาพการทํางาน
ในโรงงาน สถานท่ีก่อสร้าง และสถานประกอบการอื่นๆ ศึกษาจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการทํางาน วิธี
สังเกตสภาวะทางจิต การประเมินปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาถึงวิธีการส่งเสริม
ผู้ปฏิบัติงานให้มีเจตคติท่ีดีต่องานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
618413 การส่งเสริมและการบริการสุขภาพในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Health Promotion and Services) 
2(1-3-3) 

วิชาบังคับก่อน :  618343  อาชีวเวชศาสตร์ 
ศึกษาแนวคิด   หลักการ    และการบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัยในสถาน

ประกอบการ    รูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการพ้ืนฐานในสถานประกอบการให้เอื้อต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน  การกําหนดรายการตรวจ
สุขภาพตามประเภทอุตสาหกรรม  และแนวทางการดําเนินการภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพ
คนงาน    รวมท้ังหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  และการรักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

 
618414 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

(Occupational Health and Safety Study Project) 
3(0-9-3) 

วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ศึกษา  ค้นคว้า  และทดลองโครงการในเรื่องท่ีนักศึกษามีความสนใจ   และเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับงานของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ภายใต้การกํากับดูแลและให้คําแนะนํา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ   รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการ   ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการ   การเก็บรวบรวมข้อมูล   การแปลผล   การสรุปผล และ
การเขียนรายงานนําเสนอผลการศึกษา    อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
618415 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Seminar/Special Problems on Occupational Health 
and Safety Problems) 

1(0-3-3) 

วิชาบังคับก่อน :  618101  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ้ืนฐาน 
ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา โดยนําความรู้เกี่ยวกับวิธีการประชุมต่างๆ มาใช้ในการ

จัดสัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน ท้ังใน
และต่างประเทศ 
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618416 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
ส่ิงแวดล้อม 
(Occupational Health Safety and Environmental 
Management Standard) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิด หลักการ ระบบการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อกําหนด ขั้นตอนการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ระบบ
การจัดการแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และศึกษาระบบ
การจัดการหรือมาตรฐานอื่นๆ ท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติมในอนาคต 

 
618490 เตรียมสหกิจศึกษา  

(Pre-Cooperative Education) 
1(1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  

ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  เช่น  
การเลือกสถานประกอบการ  วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น  5ส   ISO 9000  เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน  การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 

 
618491 สหกิจศึกษา  1 

(Cooperative Education I) 
8 

วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน

ช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด   เม่ือ
เสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา  เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์
ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงาน
วิชาการ  
 
618492 สหกิจศึกษา 2 

(Cooperative Education II) 
8 

วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน

ช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด   เม่ือเสร็จส้ิน
การปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา  เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
สหกิจศึกษา  พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ 



27 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

 
618417 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety Field Training) 
5 

วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วน
อาคารสถานท่ี หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครบ 1  ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จ
ส้ินการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือทําการประเมินผล เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจาก
ผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษา
ปฏิบัติงาน  และจากรายงานวิชาการ 

 
618418 การส่ือสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Training and 
Communication)  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเทคนิควิธีการ การสร้างบุคลิกภาพท่ีดีของตนเอง  การพูดในท่ีสาธารณชนแบบ

ต่างๆ การส่ือสารและการพูดโน้มน้าวจิตใจเพ่ือให้ผู้ฟังคล้อยตาม เทคนิคและวิธีการจัดการฝึกอบรม
แบบต่างๆ การเตรียมตัวเป็นวิทยากรท่ีดี  การจัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือประกอบการฝึกอบรมโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หลักการนําเสนองาน/โครงการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ี
เหมาะสม  หลักจิตวิทยาในการทํางานเพ่ือการส่ือสาร และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
618419 การควบคุมการสูญเสียและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(Loss Control Management and Productivity 
Improvement) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาวิวัฒนาการการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่  สาเหตุและผลกระทบจาก

ความสูญเสีย  การบริหารงานในการควบคุมความสูญเสีย  หลักในการประชุมกลุ่ม หลักการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล  การควบคุมของเสียและทรัพย์สินเสียหาย การควบคุมการสูญเสียนอกเวลางาน  
มาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น 5ส การออกแบบและการจัดรูปแบบหน่วยงาน และ 
Suggestion System  การวางแผนในการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
 


