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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

54119 สถติแิละการวจิยัส าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย แนวคดิ หลกัการและการด าเนนิการทางสถติไิด ้

 2. สามารถน าความรูท้างสถติไิปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน 

การตดัสนิใจ และการวจัิยงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

 3. อธบิายผลงานวจัิยทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และวทิยาศาสตรส์ขุภาพของประเทศไทย

และตา่งประเทศ และท าการวจิัยพืน้ฐานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐานและความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวัดแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และ

การวัด การกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและ  

การทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธแ์ละสมการถดถอย สถติแิบบไมใ่ชพ้ารามเิตอร ์สถติชิพีและตัวชีว้ดัทางประชากร 

หลักการวจัิยเบือ้งตน้และกระบวนการวจัิย การประยุกตส์ถติแิละการวจัิยในดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

และวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

54122 กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Laws Related to Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับกฏหมาย ววิัฒนาการของ

กฏหมาย ระบบของกฏหมาย ประเภท ลกัษณะ และกระบวนการบญัญัตกิฏหมาย ขอบเขตการบังคับ

ใชก้ฏหมาย 

2. อธบิายหลักการพื้นฐานทีส่ าคัญเกีย่วกับความรูท้ั่วไปทางกฏหมายสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และ

นติเิวชศาสตร ์

3. อธบิายกฏหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนดและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงาน   

สาธารณสขุสิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตรไ์ด ้
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 4. ประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการด าเนินงานสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และ   

นติเิวชศาสตรไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฏหมาย ววิัฒนาการของกฏหมาย ระบบของกฏหมาย ประเภท ลักษณะ และ

กระบวนการบัญญัตกิฏหมาย ขอบเขตการบังคับใชก้ฏหมาย ความรูเ้บือ้งตน้ทางนิตเิวชศาสตร์ ความรูท้ั่วไปทาง

กฏหมายสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วกับ

สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์กฏหมายทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีสาธารณสขุ สถานบรกิารสขุภาพ การควบคมุ

และป้องกันโรค การคุม้ครองดา้นสขุภาพอนามัย สิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ  

54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด  (6 หนว่ยกติ) 

 Health System and Epidemiology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับระบบสขุภาพ และการจัดระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทยได ้ 

2. อธบิายความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนและนโยบายดา้นสขุภาพ การประเมนิผลงานดา้นสขุภาพได ้

3. อธบิายความสัมพันธร์ะหว่างการด าเนินงานระบบสขุภาพดา้นต่างๆ กับงานอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยได ้

4. อธบิายความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาการระบาดและสามารถประยุกตใ์ชใ้นงานอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับระบบสุขภาพ และการจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย การวางแผนและ

นโยบายดา้นสขุภาพ การประเมนิผลงานดา้นสขุภาพ ความสมัพันธร์ะหว่างการด าเนินงานระบบสขุภาพดา้นต่างๆ 

กับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาการระบาดและการประยุกตใ์ชว้ ิธีการ  

ทางวทิยาการระบาดในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Measurement and Evaluation in Industrial Hygiene 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลกัการตระหนักสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลตอ่สขุภาพ 

 2. อธบิายหลักการประเมนิสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ีผลต่อสุขภาพ และขดีจ ากัดการสัมผัสสาร  

ในสิง่แวดลอ้มการท างานได ้

 3. อธบิายหลักการและวธิกีารตรวจวัดเสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภูม ิและความกดดัน

บรรยากาศ การเก็บและวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศได ้

 4. ประเมนิสิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม การตระหนักถงึลักษณะและสภาพของสิง่แวดลอ้ม ในการ

ท างานที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบัติงาน หลักการประเมินการสัมผัสสิง่แวดลอ้ม  

ในการท างานทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามัยของผูป้ฏบิัตงิาน ขดีจ ากัดการสมัผัสสารในสิง่แวดลอ้มการท างาน เครือ่งมอื

ตรวจวัดทางสขุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการและวธิกีารตรวจวัด เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภูมิ

และความกดดนับรรยากาศ การเก็บและวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศทางเคมแีละชวีภาพ 
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54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิ และการบ าบดัโรคเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎีทางดา้นสุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ การสือ่สารและการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนได ้

2. อธบิายการวางแผน การประเมนิผลและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพได ้

3. อธบิายการสรา้งเสรมิสขุภาพ การชีน้ าและการใหค้ าปรกึษาพฤตกิรรมสขุภาพได ้

4. อธิบายการตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องตน้ การดูแลช่วยเหลือผูป่้วย หรือผูท้ี่ไดรั้บ

ผลกระทบทางดา้นสขุภาพได ้

5. อธบิายการปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่ตอ่ผูป่้วยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชน  

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมสขุภาพ การวางแผนและประเมนิผล การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

การชีน้ าและการใหค้ าปรึกษาพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องตน้ การดูแล  

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย หรอืผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทางดา้นสขุภาพ การปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ และการสง่ตอ่ผูป่้วย 

54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental of Occupational Health and Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายหลกัการและแนวคดิพืน้ฐานของงานอาชวีอนามัยและการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

2. มีความรูค้วามเขา้ใจขัน้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

พษิวทิยา การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน 

3. อธบิายหลกัการและแนวคดิการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจขัน้พืน้ฐานเกีย่วกับการจัดหาน ้าสะอาด การควบคมุมลพษิทางน ้า มลพษิทางอากาศ 

มลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังส ีการจัดการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

5. อธบิายหลักการและแนวคดิ การจัดการสขุาภบิาลอาหารและทีอ่ยู่อาศัย การจัดการเหตรุ าคาญและ

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ความรูพ้ื้นฐานดา้นความปลอดภัยในการท างาน  

สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม พษิวทิยา การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน  การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ความรูพ้ื้นฐานดา้นการจัดการน ้ าสะอาด การควบคุมมลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง  

ความสั่นสะเทือน และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล การจัดการสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย  

เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ การจัดการงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
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54128 เทคโนโลยกีารควบคมุทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Hygiene Control Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิและหลกัการในการป้องกนัและควบคมุทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมได ้

2. อธบิายหลกัการและแนวทางการออกแบบระบบระบายอากาศและการบ าบดัมลพษิอากาศได ้

3. อธบิายหลกัการและเทคโนโลยกีารควบคมุคณุภาพอากาศภายในอาคารได ้

4. อธบิายหลักการและเทคโนโลยีในการป้องกันอันตรายและการควบคุม เสยีง แสงสว่าง รังส ีความ

สัน่สะเทอืน อณุหภมู ิและความกดดนับรรยากาศได ้

5. อธิบายแนวทางการตรวจสอบการท างานและการดูแลบ ารุงรักษาระบบควบคุมสิ่งแวดลอ้ม  

ในการท างาน รวมทัง้มาตรการบรหิารจัดการในการควบคมุดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการป้องกันและควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการและเทคโนโลยี  

ทางวศิวกรรมในงานสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม การออกแบบระบบระบายอากาศ หลักการและเทคโนโลยกีารควบคุม

คณุภาพอากาศภายในอาคาร หลกัการบ าบัดมลพษิอากาศ ประสทิธภิาพและความเหมาะสมของระบบบ าบัดมลพษิ

อากาศประเภทต่างๆ หลักการและเทคโนโลยีการป้องกันอันตรายและการควบคุมเสียง แสงสว่าง รังสี  

ความสั่นสะเทอืน อุณหภูมแิละความกดดันบรรยากาศ การตรวจสอบการท างานและการดูแลบ ารุงรักษาระบบ

ควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้มาตรการบรหิารจัดการในการควบคมุดา้นสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

54129 พืน้ฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Engineering for Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร ์และความรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ 

 2. อา่นแบบทางวศิวกรรมดา้นตา่งๆ ได ้

 3. ประยกุตค์วามรูเ้ฉพาะดา้นของวศิวกรรมสาขาตา่งๆ ในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานดา้นวศิวกรรมศาสตร์ ความรูเ้ฉพาะดา้นวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรม อตุสาหการ วศิวกรรมเคม ีและการอา่นแบบทางวศิวกรรมเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54130 เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ การควบคุม 

การสญูเสยีและน าเสนอการป้องกนัอบุัตเิหตไุด ้

2. ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหง์าน จัดท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภัย และจัดท าคูม่อืความปลอดภัยได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยกอ่นการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระหวา่งและหลงัการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

5. สามารถเลอืกและใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคลทีเ่หมาะกบัอนัตรายทีม่ใีนการท างานได ้ 

6. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้

7. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดท ารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้
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8. จัดระบบขอ้มูลข่าวสารความปลอดภัย ก าหนดวธิกีารประชาสัมพันธแ์ละการรณรงคค์วามปลอดภัย 

ในอตุสาหกรรมได ้

9. สามารถประเมนิและจัดการความเสีย่งได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารเกดิอบุตัเิหต ุการสอบสวนและวเิคราะหก์ารเกดิอบุตักิารณ์ การวเิคราะห ์ความสญูเสยี 

เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบุคคล คู่มอื ความปลอดภัย ป้าย

สัญลักษณ์ความปลอดภัย หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย นโยบายดา้น

ความปลอดภัย การจัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดท ารายงานประจ าปีดา้น อาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย หลกัการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยและระบบการ

จัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

54131 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 ในการท างาน 

 Occupational Health, Safety and Environment Law and Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย และการใชก้ฎหมาย 

 2. มีความเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. อธบิายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารกฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได ้

 4. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับงานอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 5. สามารถระบุหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานในการด าเนินการ 

ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้การจัดสวัสดกิารตาม

กฎหมายได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับกฎหมายและการใชก้ฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม  

ในการท างานของประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ส าคัญของต่างประเทศ มาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกับงาน 

อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารกฎหมาย

อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ และหนา้ที่  

ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานในการด าเนนิการดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานตามกฎหมาย 
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54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Safety Engineering Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายหลกัการออกแบบอาคารและการวางผังโรงงานทีป่ลอดภัยได ้

2. อธบิายแนวทางในการบ ารุงรักษาอาคารเพือ่ความปลอดภัยได ้

3. อธบิายหลกัการท างานกบัเครือ่งจักรและอปุกรณ์ตา่ง  ๆและการใชเ้ครือ่งจักรแทนก าลงัคนอยา่งปลอดภัยได ้

4. อธบิายหลกัการใชแ้ละเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การใชง้านได ้

5. อธบิายหลกัการจัดเก็บสารเคมแีละวตัถอุนัตราย การปฏบิตังิานกบัสารไวไฟ และการป้องกนัอนัตราย

จากอคัคภีัยได ้

6. สามารถจัดท าแผนฉุกเฉนิได ้

7. สามารถปฏบิตักิารดบัเพลงิขัน้ตน้ได ้

8. อธบิายหลกัความปลอดภัยในการท างานกอ่สรา้ง และการท างานในทีอ่บัอากาศได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน การบ ารุงรักษาอาคารเพือ่ความปลอดภัย ความปลอดภัยใน

การท างานกับเครือ่งจักร ระบบทอ่ความดันอากาศ หมอ้น ้า เครือ่งอดัอากาศ และการใชเ้ครือ่งจักรแทนก าลงัคน การใช ้

และเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การใชง้าน การจัดเก็บสารเคมแีละวัตถอุันตราย การปฏบิตังิานกับสารไวไฟ การ

ป้องกนัอนัตรายจากอคัคภีัย การท าแผนฉุกเฉนิ ความปลอดภัยในการท างานกอ่สรา้ง และการท างานในทีอ่ับอากาศ  

54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั (6 หนว่ยกติ) 

 Toxicology and Preventive Medicine 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางพษิวทิยา 

 2. อธบิายการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพได ้

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเวชศาสตรป้์องกนั 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาสมรรถภาพการท างาน 

 5. อธบิายสาเหตแุละลกัษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีได ้

 6. อธบิายแนวทางการวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 7. อธบิายการวางแผนการเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 8. สามารถประยุกต์ความรู ด้ า้นพิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันในงานดา้นอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการทางพษิวทิยา กระบวนการเป็นพษิของสารเคม ีกลไกและปฏกิริยิาของร่างกายเมือ่ไดรั้บสารพิษ 

หลักการทดสอบและการก าหนดมาตรฐานสารเคมใีนสิง่แวดลอ้มและในร่างกายมนุษย ์ดัชนีอันตราย เครื่องมือ

วิเคราะห์ดา้นพิษวิทยา สารเคมีที่ส าคัญและใชก้ันมาก และมลพิษที่เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม และการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ ความรูด้า้นเวชศาสตร์ป้องกันในการพัฒนาสมรรถภาพการ

ท างาน การศกึษากลไกการท างานของร่างกายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีผลต่อผูป้ระกอบอาชพี สาเหตุและ

ลักษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี หลักการวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีเบือ้งตน้ ขัน้ตอน

การตรวจพสิจูน์โรคทีเ่กดิเนื่องมาจาก การประกอบอาชพี การเฝ้าระวังสขุภาพของผูป้ฏบิัตงิาน และการป้องกันโรค

จากการประกอบอาชพี 
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54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Ergonomics and Industrial Psychology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายระบบโครงสรา้งร่างกาย ขอ้จ ากัด และความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษย ์เครือ่งจักร อปุกรณ์ และ

สิง่แวดลอ้มในการท างานได ้ 

 2. อธบิายแนวคดิ หลกัการ และวธิกีารทางการยศาสตร ์จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์ารได ้

 3. คาดการณ์ สบืคน้ ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจัยและสภาพการท างานทีไ่ม่เหมาะสม

ตามหลกัการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรมได ้

 4. ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรมในการวางแผนป้องกัน ควบคมุและ

แกไ้ขปัญหาจากการท างาน พัฒนา สง่เสรมิสขุภาพ และประสทิธภิาพในการท างานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปัจจัยมนุษย ์ระบบโครงสรา้งร่างกาย ขนาดสดัสว่นร่างกายของมนุษย ์สรรีศาสตรใ์นการท างาน แนวคดิ

และหลักการทางการยศาสตร์ การส ารวจ วเิคราะหแ์ละการประเมนิความเสีย่งดา้นการยศาสตร์ การป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาทางการยศาสตร์ มาตรฐานและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การประยุกตห์ลักการยศาสตร์ในการออกแบบ 

เลอืกใช ้จัดหรือปรับปรุงสถานทีท่ างาน สภาพการท างาน อุปกรณ์และวธิีการท างาน ความเครียดและความลา้  

จากการท างาน แนวคดิทางจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร การประเมนิและการทดสอบดา้นจติวทิยา หลักการ

และวธิกีารทางจติวทิยาในการสรรหาและคัดเลอืกบคุคล การฝึกอบรมและการสอนงานเพือ่พัฒนาบคุคล ผูน้ าและ

การจูงใจในการท างาน การประยุกตค์วามรูท้างจติวทิยาเพื่อป้องกัน พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและประสทิธภิาพ  

ในการท างาน 

54135 ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ  (6 หนว่ยกติ) 

 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 Professional Experience in Occupational Health, Safety and Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถน าแนวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกตใ์นสถานการณ์

จรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. อธบิายบทบาทและการด าเนนิงานของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยระดับวชิาชพีในการท างานได ้

 3. อธบิายแนวคดิและหลักการการสรา้งและส่งเสริมบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน การสรา้งมนุษยสัมพันธ ์ 

การท างานเป็นทมีได ้

 4. อธบิายหลกัการการประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและการนเิทศงานได ้

 5. อธบิายหลกัการของจรรยาบรรณวชิาชพีได ้

6. สามารถวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม  

ในการท างาน และจัดท าแผนงานและโครงการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 7. อธบิายแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบการจัดการงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสูภ่าคปฏบิัต ิบทบาทและ  

การด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชพี การสรา้งและส่งเสริมบรรยากาศทีด่ ี  

ในการท างาน การสรา้งมนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและ 

การนิเทศงาน จรรยาบรรณวชิาชพี การวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในสถานประกอบกิจการ การจัดท าแผนงาน โครงการดา้นอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย การประยกุตร์ะบบการจัดการงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การสมัมนา/ปัญหาพเิศษ 

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
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