รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
(หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศู นย์ รังสิต คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย

: หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้ อม (หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Occupational and Environmental
Health (International Program)

.
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม)
ชื่อย่ อ วท.ม. (อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Science (Occupational and Environmental Health)
ชื่อย่ อ M.Sc. (Occupational and Environmental Health)
3.
วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับ ปริญญาโท ศึกษา 2 ปี ในระบบทวิภาค
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ น ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ

1

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรทีไ่ ด้รับความร่ วมมือ สนับสนุนด้ านการเรียนการสอน/ห้ องปฏิบัตกิ าร/การร่ วมเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระจากคณะต่ างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิตศิ าสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์
นอกจากนีย้ งั ได้ มกี ารลงนามบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่ วยงานทั้งในและ
ต่ างประเทศได้ แก่
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
- University of Public Health, Myanmar
- National Institute of Occupational and Environmental Health, Vietnam
- University of Massachusetts Lowell, USA
- Hokkaido University, Japan
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรเปิ ดใหม่ พ.ศ. 2558
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
4/2558 เมือ่ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …………………….
เมือ่ วันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2560
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ ทจี่ ดั การเรียนการสอน การวิจยั ทีเ่ น้ นวิชาการด้ านอาชีวอนามัย และอนามัย
สิ่งแวดล้ อม
8.2 นักวิจยั ด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
8.3 นักวิชาการด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
8.4 ผู้เชี่ยวชาญด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ในหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน
8.5 ทีป่ รึกษาด้ านการวิเคราะห์ ผลกระทบต่ อสุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อม
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ ให้ ความสาคัญต่ อการพัฒนา
ภายในประเทศทีเ่ น้ นการสร้ างเสริมความเข้ มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ขณะเดียวกันก็
ต้ องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของโลกและภูมภิ าค พร้ อมสาหรับการก้ าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
และขณะเดียวกันก็จาเป็ นต้ องสร้ างความพร้ อมสาหรับการเชื่อมโยงด้ านกายภาพ ควบคู่กบั การยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้ าง
องค์ ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ ให้ เป็ นพลังขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย นอกจากนีก้ ารรวมตัวของประเทศในอาเซียน (ASEAN Community) เพือ่ ทีจ่ ะมุ่งผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจร่ วมกัน
โดยมีผลทาให้ เกิดการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า เงินทุน บริการ การลงทุน และแรงงานฝี มืออย่ างเสรีมากขึน้ คาดว่ าการเปลีย่ นแปลงจากการ
พัฒนาทั้งภายในประเทศ การพัฒนาในภูมภิ าค และในระดับโลกดังกล่ าว จะเป็ นแรงกดดันอย่ างมากต่ อมาตรการและระบบงานใน
การควบคุมป้ องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน องค์ ความรู้ในเรื่องการประเมินผลกระทบต่อ
สุ ขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงเป็ นสิ่งทีม่ คี วามจาเป็ นยิง่ ขึน้ เพือ่ ใช้ เป็ นเครื่องมือในการควบคุมป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้ อมทั้งในระดับประเทศ มลพิษข้ ามพรมแดน และมลพิษระดับโลก รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของทั้งผู้ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เหมืองแร่ รวมถึงประชาชนทัว่ ไปทั้งในประเทศ ภูมภิ าค และระดับโลก
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับปัญหาทีอ่ าจทวีความรุนแรงขึน้ ทั้งชนิด ขนาด และความซับซ้ อนของปัญหาทีม่ มี ากขึน้ กว่ าเดิม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากปัญหาสถานการณ์ แนวโน้ ม และผลกระทบ ต่ อสุ ขภาพจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสั งคมดังกล่ าวข้ างต้ น ไม่ ใช่
ปั ญหาเฉพาะของประเทศไทยเท่ านั้น แต่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน เช่ น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม มีความต้ องการในการป้ องกัน เฝ้ าระวัง และจัดการปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อม อันตรายจากการทางาน และ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนทั่วไป ที่สาคัญคือความต้ องการด้ านการพัฒนาบุคลากร มิใช่ แต่
นักวิชาการเท่ านั้น แต่ รวมไปถึง นักวิจัย และอาจารย์ โดยเฉพาะในสาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม ทั้งของประเทศไทย
และประเทศใกล้ เคียงด้ วย การศึ กษาและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทางสั งคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงมีความจาเป็ นเพื่อการ
เตรียมพร้ อมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ให้ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของพืน้ ที่ที่มีความ
แตกต่ างกันทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม นาไปสู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียนและภูมภิ าคโดยรวม
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ปัจจุบัน คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เปิ ดหลักสู ตรปกติในระดับปริญญาตรี และหลักสู ตรพิเศษ
ในระดับปริญญาโททีเ่ กีย่ วข้ องคือ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม และหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนางานด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริบทภายในประเทศไทยเป็ นสาคัญ ไม่ เพียงพอต่ อการ
รองรับปัญหาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทั้งด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อมของภูมภิ าคและโลก และไม่ สามารถตอบสนองต่อบริบท
การเตรียมพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนหรือมิตคิ วามเป็ นสากลของงานด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาอาชี วอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม (หลัก สู ตรนานาชาติ) นี้ได้ รับการ
ออกแบบให้ สอดคล้ องกับการก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก พร้ อมกับรองรับปัญหาผลกระทบทั้งทางด้ านอาชีวอนา
มัย และด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อมที่นับวันจะเป็ นปั ญหาขึน้ เรื่อยๆ เพื่ อให้ บัณฑิตได้ นาความรู้ และมีความพร้ อมต่ อการป้ องกันและ
รับมือกับปัญหา เป็ นหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดโอกาสสาหรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรที่พัฒนาขึ้นนี้จะเกี่ยวข้ องโดยตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในข้ อที่ 1 ด้ านการจัด
การศึ กษาด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ให้ ความสาคัญกับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา และหลักสู ตรนานาชาติ พัฒนาองค์ ความรู้ ที่
จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากหลักสู ตรนี้ม่ ุงเน้ นการทาวิทยานิพนธ์ จึงสอดคล้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ ความสาคัญกับการวิจัย สหวิทยาการเพื่อบูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อจะทาให้ ใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ าง
แท้ จริง
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม เป็ นหลักสู ตรนานาชาติสาหรับนักศึกษา
ทั้งไทยและต่ างประเทศ เป็ นหลักสู ตรทีเ่ น้ นการทาวิทยานิพนธ์ ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพประยุกต์ ในสถานประกอบการและ
สิ่งแวดล้ อม ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการวิเคราะห์ และจัดการปัญหาได้ อย่ างครอบคลุมทั้งด้ านผลกระทบทีเ่ กิดในกลุ่มผู้ทางาน
มลพิษจากสถานประกอบการทีก่ ่อให้ เกิดการปนเปื้ อนต่ อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้ อมทีเ่ กิดกับประชาชน
เนื่องจากปัญหาดังกล่ าวทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนีม้ กั จะมีความเชื่อมโยงกัน
ผู้ทสี่ าเร็จจากหลักสู ตรนี้ จะเป็ นผู้ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้ อม ทีม่ ี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดยสามารถบูรณาการองค์ ความรู้ และนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม ผ่านกระบวนการวิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่ ประเมินสถานการณ์ รวมถึงประยุกต์ องค์ ความรู้
นาไปสู่ การพัฒนาและแก้ ไขจัดการปัญหาใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ อย่ างเป็ นระบบ ผู้ทจี่ บการศึกษาในหลักสู ตรนี้ จะเป็ นผู้นาทางวิชาการ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ และสามารถปฏิบัตงิ านกับบุคคลหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องได้ อย่ างมีประสิทธิภาพเพือ่ ร่ วมสร้ างสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
ส่ งผลต่ อคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ทดี่ ขี องประชาชนในสังคมโดยรวม
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ จี รรยาบรรณในการศึกษา วิจยั รวมทั้งสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ทสี่ อดคล้ องกับ
สถานการณ์ ปัญหาด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นการนาองค์ ความรู้ ไปใช้ ในการควบคุม
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่ อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ โดยเน้ น
การสร้ างนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ เพือ่ ให้ การเรียนและการศึกษาวิจยั สอดคล้ องกับการพัฒนาและสัมพันธ์ กบั ความ
ต้ องการของพืน้ ที่ ประเทศ และภาพรวมของโลก
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อมโดยเน้ นการทาวิจยั
2) มีองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี ทั้งทางด้ านทฤษฎีและการฝึ กปฏิบัตดิ ้ านอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้ อม
3) มีทกั ษะการใช้ เครื่องมือทางห้ องปฏิบัตกิ าร รวมทั้งการดาเนินงานในภาคสนาม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรือต่ างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
โดยทีก่ ารศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี้
1.1 ผู้สมัครจะต้ องผ่านการเรียนอย่ างน้ อย 2 วิชา ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ อง ได้ แก่ เคมี ชีววิทยา สุ ข
ศาสตร์ อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้ อม พิษวิทยา เคมี
วิเคราะห์
1.2 ผู้สมัครจะต้ องผ่านการเรียนวิชาสถิติ ในระดับปริญญาตรี
2) ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ตา่ กว่ า 2.75
3) มีประสบการณ์ ในการทางานไม่ น้อยกว่ า 2 ปี ในด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออนามัยสิ่งแวดล้ อม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาผู้ทมี่ คี ุณสมบัตโิ ดดเด่ นเป็ นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ
หรือคุณสมบัตอิ นื่ ทีเ่ หมาะสมต่ อการศึกษาให้ มสี ิทธิสมัครได้
4) เป็ นนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรให้ โอนมาศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้องผ่านการสอบข้ อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ การรับเข้ าหลักสู ตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยผลสอบต้องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3) ผู้เข้ าศึกษาจะต้ องยืน่ เอกสารแสดงให้ เห็นประเด็นหรือหัวข้ อทีส่ นใจจะทาวิจยั ในวันสอบสั มภาษณ์
4) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) สาหรั บนักศึ กษาที่ไมได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ความรู้ และความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษอาจมี
ข้ อจากัดสาหรับการเรียนรู้
2) การปรับตัวให้ เข้ ากับหลักสู ตรทีใ่ ช้ ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

2.4

กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดโปรแกรมปูพนื้ ฐาน (Pre-sessional course)
2) จัดการปฐมนิเทศเพือ่ ให้ คาแนะนาในการปรับตัวทางการเรียน
3) จัดกิจกรรมทีจ่ ะช่ วยให้ นักศึกษาปรับตัวได้ อย่ างเหมาะสม

2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน (โดยมุ่งเน้ นนักศึกษาเป็ นศู นย์ กลาง)
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)

2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ
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2.8.2 นักศึกษาที่โอนจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชี วอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม จะได้ รับการ
เทียบโอนรายวิชาทีเ่ คยศึกษามาแล้ วในระดับปริญญาเอกทุกรายวิชา
2.8.3 ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยม (ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) และลงทะเบียนรายวิชา
บังคับมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต และตามความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึ กษาร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรให้
ปรับเปลีย่ นไปศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อมได้ นักศึกษาจะได้ รับการพิจารณา
การเทียบโอนหน่ วยกิต ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิตกาหนดไว้ และนักศึ กษาจะไม่ สามารถขอ
กลับมาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตได้ อกี
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ) 36 หน่ วยกิต
1) วิชาบังคับ (ทีไ่ ม่ นบั หน่ วยกิต)
1
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับร่ วม
9
หน่ วยกิต
3) หมวดวิชาบังคับแขนงวิชา
12
หน่ วยกิต
4) หมวดวิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
5) วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
36
หน่ วยกิต
1) วิชาบังคับ (ทีไ่ ม่ นบั หน่ วยกิต)
1
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับร่ วม
9
หน่ วยกิต
3) หมวดวิชาบังคับแขนงวิชา
12
หน่ วยกิต
4) หมวดวิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
5) การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่ อ ออ/ OE หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชา อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ลาดับวิชาของแต่ ละแขนงวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มของลักษณะวิชา
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา สถิติ การวิจยั
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา วิทยาการระบาด
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา พิษวิทยา
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา สุ ขศาสตร์ อตุ สาหกรรมและสิ่งแวดล้ อม
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา การยศาสตร์ และความปลอดภัย
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชา อนามัยสิ่งแวดล้ อม
เลขหลักร้ อย
เลข 6-7
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์
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3.1.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เสริมพืน้ ฐาน
นักศึ กษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ าศึ กษาจะต้ องเข้ ารั บการอบรมเชิ งปฏิบัติการเพื่อเตรี ยมความพร้ อมเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นศู นย์ กลาง และเสริมพืน้ ฐานความรู้ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติทางจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 1 สั ปดาห์ ก่ อนจดทะเบียนเรี ยนภาค
การศึกษาแรก
3.1.3.2 วิชาบังคับร่ วม
9 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ออ.611
ระบาดวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE611
Occupational and Environmental Epidemiology
ออ.601
สถิตแิ ละวิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
OE601
Statistics and Research Methodology
ออ.631
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE631
Occupational and Environmental Health
3.1.3.3 วิชาบังคับแขนงวิชา
12 หน่ วยกิต
แขนงวิชา อาชีวสุ ขศาสตร์
ออ.621
พิษวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE621
Occupational and Environmental Toxicology
ออ.632
การเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ างทางอาชีวอนามัย
3 (2-3-7)
OE632
Occupational Sampling and
Analysis
ออ.633
การประเมินการรับสัมผัสและการควบคุมในสถานประกอบการ
3 (3-0-9)
OE633
Workplace Exposure Assessment and Control
ออ.634
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
OE634
Risk Assessment and Management
แขนงวิชา การยศาสตร์ และความปลอดภัย
ออ.641
วิศวกรรมความปลอดภัย
OE641
Safety Engineering
ออ.642
การจัดการความปลอดภัยสุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อม
OE642
Safety, Health and Environmental Management
ออ.643
ปัจจัยมนุษย์ และการยศาสตร์
OE643
Human Factors and Ergonomics
ออ.644
การวิเคราะห์ งานและการออกแบบ
OE644
Task Analysis and Design

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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แขนงวิชา อนามัยสิ่งแวดล้ อม
ออ.621
พิษวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
OE621
Occupational and Environmental Toxicology
ออ.651
การเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ างทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
OE651
Environmental Sampling and Analysis
ออ.652
เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้ อม
OE652
Environmental Health Technology
ออ.653
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
OE653
Environmental and Health Impact Assessment
หมายเหตุ การเปิ ดแขนงวิชาเป็ นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

ออ.602
OE602
ออ.612
OE612
ออ.635
OE635
ออ.636
OE636
ออ.637
OE637
ออ.645
OE645
ออ.654
OE654
ออ.655
OE655
ออ.656
OE656

3.1.3.4 วิชาเลือก
สถิตขิ ้นั สู งสาหรับการวิจยั ทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
Advanced Statistics for Occupational and
Environmental Health Research
ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
Molecular Epidemiology
การประเมินและควบคุมอันตรายทางกายภาพ
Physical Hazards Assessment and Control
การประเมินและควบคุมอันตรายทางเคมี
Chemical Hazards Assessment and Control
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
Air Pollution and Control
ชีวกลศาสตร์ ในงานอาชีวอนามัย
Occupational Biomechanics
การจัดการของเสีย
Waste Management
การจัดการนา้ และนา้ เสีย
Water and Waste Water management
การจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management

3 (3-0-9)
3 (2-3-7)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.5 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ออ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
OE700
Independent Study (Capstone practicum)

หน่ วยกิต
6

10

3.1.3.6 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ออ.800
วิทยานิพนธ์
OE800
Thesis
3.1.4

หน่ วยกิต
12

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
ออ.611 ระบาดวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้ อม
3 หน่ วยกิต
ออ.601 สถิตแิ ละวิธีวจิ ยั
3 หน่ วยกิต
ออ.631 อาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้ อม
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
รวม
15 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ออ.661 สัมมนาทางอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้ อม (ไม่ นบั หน่ วยกิต) 1 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
ออ.800 วิทยานิพนธ์
3 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
ออ.611 ระบาดวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้ อม
3 หน่ วยกิต
ออ.601 สถิตแิ ละวิธีวจิ ยั
3 หน่ วยกิต
ออ.631 อาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้ อม
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
รวม
15 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ออ.661 สัมมนาทางอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้ อม (ไม่ นบั หน่ วยกิต) 1 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3 หน่ วยกิต
ออ.6xx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
ออ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
13 หน่ วยกิต

รวม

13 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ออ.800 วิทยานิพนธ์

รวม

แผน ข
9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ออ.6xx วิชาเลือก
ออ.6xx วิชาเลือก
ออ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
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3.1.5
คาอธิบายรายวิชา
ออ.611 ระบาดวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE611 Occupational and Environmental Epidemiology
แนวคิดและหลักระบาดวิทยาทางด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างการสั มผัสทางด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม เช่ น มลพิษทางอากาศ โลหะหนัก รวมทั้งสถานการณ์ ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานที่ส่งผลต่ อ
อัตราการป่ วย อัตราการตาย และการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานในกลุ่มประชากร การศึกษา ความสั มพันธ์ ระหว่ างโรคจากการ
ประกอบชีพและปัจจัยเสี่ยงในการทางาน การนาข้ อมูลทางระบาดวิทยาหรือข้ อมูลทางพิษวิทยามาใช้ ในการประเมินความเสี่ ยงและ
การประเมินผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
This course focuses on basic and principle in occupational and environmental epidemiology. The relationship
between environmental exposures such as air pollution and heavy metals including occupational health and safety issues
and morbidity or mortality in population and subgroups. The relationship of occupational disease and risk factors in
working condition. The course provides the discipline of how to use epidemiological and toxicological data for risk
assessment and environmental health impact assessment.
ออ.601 สถิตแิ ละวิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
OE601 Statistics and Research Methodology
เนือ้ หาครอบคลุมเกีย่ วกับหลักสถิตเิ บือ้ งต้ น
ทฤษฎีความคลาดเคลือ่ น การบริหารจัดการข้ อมูล สถิตพิ รรณนา การสุ่ ม
ตัวอย่ าง และการคานวณขนาดตัวอย่ าง เน้ นการการทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่ าโดยปฏิบัติด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทดสอบค่ าสัดส่ วนและค่ าเฉลีย่ วิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร วิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
และสถิตนิ อนพาราเมตริก รู ปแบบการวิจัยและจริยธรรมในงานวิจัย ฝึ กการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ โดยใช้ โปรแกรมการเขียนอ้ างอิง
และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การนาเสนองานด้ วยตาราง รู ปภาพและการนาเสนอข้ อมูลทางสถิตทิ เี่ หมาะสม
The course will cover fundamental statistical aspects of data quality, error theory, data management, descriptive
statistics, sampling methods and sample size calculations. Hypothesis testing and estimation will be conducted with an
emphasis on the “hands-on” use of a statistical software package and will cover; tests for proportions and the mean,
correlation analysis, analysis of relationship between variables, simple linear regression and equivalent non-parametric
procedures. The role of study design and ethics in research will also be covered. Training will be given on writing for
publication and include: the use of software packages for referencing and the avoidance of plagiarism; tabulation and
graphical presentation of data and appropriate presentation of statistical analysis.
ออ.631 อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE631 Occupational and Environmental Health
ศึ กษาการเจ็บป่ วยทางสุ ขภาพที่สัมพันธ์ กับการทางานและสิ่ งแวดล้ อม และกาหนดกรอบแนวคิดของคาว่ าสุ ขภาพใน
ความหมายของการเจ็บป่ วยหรือคุณภาพชีวติ ศึกษาสาเหตุของการเจ็บป่ วยทีเ่ กิดจากผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมและที่เกิดจากสถาน
ประกอบการ รวมถึงวิธีการป้ องกัน นอกจากนีย้ ังเน้ นถึงกรอบแนวคิดแบบองค์ รวม ที่เชื่อมโยงระหว่ างการรับสั มผัสทางอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้ อม วิธีชีวติ พันธุกรรม และการเกิดโรคหรือเกิดความเสื่อมทางสุ ขภาพ
The course will investigate adverse health effects arising from work and the environment, defining health in
respect of illness or quality of life. The role of health surveillance in the prevention of occupational diseases will be
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covered in detail. Additionally, it will focus on the holistic association between occupational and environmental exposure,
lifestyle, genetics, and declining health and disease.
ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE621 Occupational and Environmental Toxicology
เนือ้ หาครอบคลุมถึงหลักพิษวิทยาพืน้ ฐานและการประยุกต์ ใช้ เพือ่ ทราบถึงวิถีทางการเข้ าสู่ ร่างกาย รวมถึงการตอบสนอง
ของร่ างกายต่ อตัวเชื้อหรือสิ่งคุกคาม ทั้งโดยการดูดซึม การกระจายตัว และการกาจัด การเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพ ความสัมพันธ์
ของการรับและการตอบสนอง และความเป็ นพิษทีอ่ วัยวะเป้ าหมายต่ างๆ เช่ น ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และการเกิดมะเร็ง
วิธีการสาหรับทดสอบความเป็ นพิษและวิธีการคาดการณ์ ความเป็ นพิษ เช่ น Quantitative Structure Activity Relationship
(QSAR) บทบาทของพิษวิทยาในการประเมินความเสี่ยง นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมถึงดัชนีทางสุขภาพ ค่ าทีค่ าดการณ์ ทถี่ อื เป็ นดัชนี
เชิงปริมาณของความเสี่ยง และการพัฒนา universal protocol สาหรับการนาไปใช้ งานประเมินความเสี่ยงได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ ดัชนี
ทางสุ ขภาพจะรวมถึง oxidative stress หรือ genomic stability ในชีวโมเลกุล และเกิด omic technology เช่ น transcriptomics และ
proteomics
The content of this course covers the basic principle of toxicology and its application to identify the route of entry
and the response of the body to toxic substances by absorption; distribution and elimination, biological changes, doseresponse relationship, the adverse effects at the target organs such as nervous system, reproductive system, and
carcinogenesis, toxicity testing and toxicity prediction methods such as Quantitative Structure Activity Relationship
(QSAR), and the role of toxicology in risk assessment. In addition, it also covers the health indices, index for prediction of
toxicity value and the development of universal protocol for reliable risk assessment. The health indices include the
oxidative stress or genomic stability in biomolecule, and the emergence of the “omic technology” such as transcriptomic
and proteomics.
ออ.632 การเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ างทางอาชีวอนามัย
3 (2-3-7)
OE632 Occupational Sampling and Analysis
หลักการและเทคนิคในการตรวจวัดและประเมินสิ่ งแวดล้ อมการทางานด้ านเคมี ชี วภาพ และกายภาพ เน้ นหนักในเรื่อง
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการและกลยุทธ์ ในการเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ างทางอาชีวอนามัย เนือ้ หาครอบคลุมถึงการสอบเทียบ หลักการ
และวิธีการใช้ อุปกรณ์ และเครื่ องมือเก็บตัวอย่ างทางอาชี วอนามัยประเภทต่ างๆ การเก็บตัวอย่ างสารเคมีและละอองชี วภาพใน
บรรยากาศการทางาน การตรวจวัดแสง เสียง และความร้ อนในสถานประกอบการ หลักการ และวิธีการใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ ตวั อย่ าง
ทางอาชีวอนามัย การแปลผลข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ าง มีการสาธิตการใช้ เครื่องมือและการฝึ กปฏิบัติ
Principles and techniques of sampling and analysis of chemical, biological and physical pollutants in workplace
atmospheres. This course mainly focuses on equipment, instrumentation, methodologies, and strategies for measuring
occupational pollutants. Principles of calibration, use of air sampling and industrial hygiene equipment, techniques for
measurement of chemicals, bioaerosols, illumination, noise and heat are discussed. Principles and applications of
analytical instruments will also be discussed. Interpretation of data is covered. Lectures, laboratories, and demonstrations
will be provided.

13

ออ.633 การประเมินการรับสัมผัสและการควบคุมในสถานประกอบการ
3 (3-0-9)
OE633 Workplace Exposure Assessment and Control
หลักการประเมินระดับหรื อปริ มาณการรั บสั มผัสสิ่ งคุกคามต่ างๆ ในสิ่ งแวดล้ อมการทางานครอบคลุมสิ่ งคุกคามทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ คุณลักษณะของการก่ อให้ เกิดอันตราย ระดับความเป็ นพิษหรือก่ อให้ เกิดอันตราย เกณฑ์ ในการประเมิน
การรับสัมผัส การกาหนดกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะการสัมผัสสิ่งคุกคามสุ ขภาพทีค่ ล้ ายคลึงกัน (SEG) การควบคุมการรับสัมผัส รวมถึงระบบ
ป้ องกันหรือควบคุมทีเ่ ป็ นไปได้ และเหมาะสมต่ อสิ่งคุกคามต่ างๆ ทั้งการควบคุมทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการ
Principle of workplace exposure assessment comprises of physical, chemical and biological hazards,
characteristics of causing harms, level of toxicity or harm. Criteria for exposure assessment, similar exposure group
(SEG) assignment, and workplace exposure control, including possibly and appropriately preventive system or controlling
system both engineering and management control.
ออ.634 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
OE634 Risk Assessment and Management
การประเมินความเสี่ยง จะครอบคลุมการประเมินสิ่งคุกคามและการรับสัมผัสสิ่งคุกคาม เพื่ออธิบายคุณลักษณะของความ
เสี่ยง และนาไปสู่ การประเมินความเสี่ ยงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง การกาหนดค่ ามาตรฐานทางอาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้ อม และการเชื่อมโยงข้ อมูลสิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพโดยใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงสามารถ
ดาเนินการทั้งในสภาพการทางานที่เป็ นปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ ยงจะนาไปสู่ การลด
หรื อจัด การความเสี่ ย งโดยมีการด าเนิ นงานตามล าดับขั้ น ของการควบคุ ม เริ่ ม จากการลดความเสี่ ย งที่แหล่ งก าเนิ ด เช่ น การ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต การใช้ สารเคมีทมี่ คี วามเป็ นพิษน้ อยกว่ าทดแทน เป็ นต้ น การนาระบบการบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ ยงให้ กับผู้ปฎิบัติงาน สาหรั บการใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลจะใช้ เมื่อมาตรการอื่นๆที่ดาเนินการไม่ เพียงพอต่ อการ
ควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการดาเนินงานเฝ้ าระวังทางสุ ขภาพ การสื่ อสารความเสี่ ยง และการ
ติดตามตรวจสอบความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอีกด้ วย
Risk assessment will cover hazard assessment and exposure assessment to perform risk characterization and
derive both quantitative and qualitative assessment of risk. Regulatory approached to risk assessment including sampling
technique and the setting of occupational and environmental exposure limits by national regulators will be examined. The
linkage between environment and health data will be analyzed by using appropriate statistics. Risk reduction should be
achieved by application of the hierarchy of control. This requires reduction of risk at source by process modification,
substitution to lower toxic and the use of personal protective equipment only where the measures are insufficient. The
practical risk communication will be covered. The role of health surveillance and monitoring will also be covered.
ออ.641 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-9)
OE641 Safety Engineering
วิศวกรรมความปลอดภัยจะเป็ นการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างวิศวกรรมศาสตร์ กับอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
เนื้อ หาจะครอบคลุ ม ถึ ง หลั ก การในการป้ องกัน ควบคุ ม ภั ย ต่ า งๆที่ อ าจเกิ ด ขึ้น และส่ งผลให้ เ กิด การบาดเจ็บ หรื อ สู ญ เสี ย ใน
อุตสาหกรรมต่ างๆ ซึ่งรวมถึงการป้ องกันและแก้ ไขกระบวนการเกิดภัยต่ างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต การป้ องกันอุบัติเหตุ หลักการ
ควบคุมสิ่งแวดล้ อมในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม และยังสามารถนาความรู้ พนื้ ฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช้ ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
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Safety Engineering is the study of the relationship of engineering and occupational health and safety. The
content covers concept and principle in controlling health hazards in industries that lead to injuries and losses. It also
covers preventive and control measures of industrial disasters, accident prevention, safety management and the principle
of working environment control, industrial psychology, and the application of safety engineering in occupational health
and safety.
ออ.642 การจัดการความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE642 Safety, Health and Environmental Management
เนื้อหาครอบคลุมถึงความรู้ พืน้ ฐาน หลักการและระบบการจัดการความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งรวมถึง
ข้ อกาหนด แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย นอกจากนีย้ ังรวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการตรวจสุ ขภาพ
ของผู้ ปฏิบัติงาน การตรวจสภาพแวดล้ อมในการทางาน การประเมินความเสี่ ยง การปรั บปรุ งและควบคุมอัน ตราย และการ
สุ ขาภิบาลทีด่ ี โดยมุ่งเน้ นในส่ วนของการดาเนินการเพื่อให้ สภาพและสิ่ งแวดล้ อมในการทางานมีความปลอดภัยถูกสุ ขลักษณะ การ
ลดและขจัดสิ่งซึ่งอาจเป็ นแหล่ ง หรือสาเหตุของอันตราย รวมถึงมาตรฐานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศ และ
ข้ อเสนอแนะจากองค์ กรทั้งในและต่ างประเทศซึ่งเป็ นทีย่ อมรับทัว่ ไป
This course covers basic knowledge, principle and management system of safety, health and environment,
including the requirements and guidelines for conducting safety programs. It also includes the methods and procedures
for physical examination of workers, inspection of working environment, risk assessment, prevention and control of
health hazards, and good sanitation practice that lead to healthy and safe environment, reduction and elimination of
sources and causes of hazards, as well as national standards on occupational health and safety, and related international
rules and regulations.
ออ.643 ปัจจัยมนุษย์ และการยศาสตร์
3 (3-0-9)
OE643 Human Factors and Ergonomics
เนือ้ หาครอบคลุมการประยุกต์ การยศาสตร์ ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การออกแบบสถานีงาน การออกแบบ
และเลือกใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน การวิเคราะห์ งานเพื่อการปรั บปรุ งสภาพการทางาน
กฎหมายและมาตรฐานที่เ กี่ยวข้ อง รวมทั้งการออกแบบเพื่อประชากรกลุ่ม พิเศษ มีกรณี ศึกษาการด าเนินงานการยศาสตร์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สานักงาน และโรงพยาบาล โดยให้ ความสาคัญกับเครื่องมือประเมินความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับแต่ ละ
ลักษณะงาน
Application of ergonomics in occupational health and safety field will be introduced in this course. Workstation
design, design and selection of hand tools and equipment for efficient use are explained. Issues of working environment in
consideration, task analysis for working condition improvement, related laws and standards both in national and
international levels, and designing for special populations will be studied. This course includes case studies on ergonomic
implementation in industrial sector, agricultural sector, office work and hospital settings.
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ออ.644 การวิเคราะห์ งานและการออกแบบ
3 (3-0-9)
OE644 Task Analysis and Design
ความหมายของงานและระบบงาน การวัด การวิเคราะห์ และอธิบายลักษณะงานหรื อกิจกรรมของมนุ ษย์ ในสภาพจริ ง
การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวร่ างกายที่เหมาะสมด้ วยเทคนิคต่ างๆ การออกแบบองค์ ประกอบของระบบงานให้ สอดคล้ องกับ
คุณลักษณะต่ างๆ ของมนุษย์ ท้งั คุณลักษณะทางร่ างกาย การรับรู้ และจิตใจ การออกแบบสถานีงานและพืน้ ที่ทางาน การประเมิน
ประสิ ทธิภาพของการทางาน การใช้ แบบจาลองต่ าง ๆ ในการประเมินและปรั บปรุ งงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการ
ทางานของมนุษย์
This course includes analysis of task, work system, and time motion study to explain human activities in real
situation at work. The analysis can be applied to design of work system components in order to be compatible with human
characteristics i.e., physical, mental and cognitive characteristics. Working condition improvements will support human
capability at work.
ออ.651 การเก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ างทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (2-3-7)
OE651 Environmental Sampling and Analysis
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการ ประเภทและวิธีการเก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่ างทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมและตัวอย่ างทางชีวภาพ วิธีการ
มาตรฐานในการเก็บและวิเคราะห์ มลพิษตัวอย่ างในเมตริ กซ์ ชนิดต่ างๆ อาทิ อากาศ น้า ดิน และ เลื อด รวมถึงการใช้ อุปกรณ์ ข้ อ
ปฏิบัติ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และขั้นตอนในการสอบเทียบ นอกจากนีเ้ นือ้ หาจะครอบคลุมถึง ข้ อปฏิบัติที่ดีและข้ อควรระวังในการ
เก็บและวิเคราะห์ ตวั อย่ าง การเก็บรักษาและการจัดส่ งตัวอย่ างเพือ่ ทาการวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัตกิ าร ยังรวมถึงการปฏิบัติ และวิธีการ
ควบคุมคุณภาพของตัวอย่ าง และมาตรฐานของห้ องปฏิบัตกิ าร
The course provides the fundamental type and methods for sampling and analysis of environmental and
biological samples including the standard methods for pollutants in various matrices including air, water, soil and blood.
Laboratory and field equipment procedure, maintenance and calibration methods are demonstrated. Moreover the good
laboratory practice and code of conducts in sampling and analysis, sample preservation and handling, QA/QC and
laboratory standards are emphasized.
ออ.652 เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE652 Environmental Health Technology
วิชานีเ้ นือ้ หาจะครอบคลุมถึง ความรู้ พนื้ ฐานและหลักการการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้ อม โดยมุ่ง
ถึงการรักษาคุณภาพของสิ่ งแวดล้ อม ให้ มีคุณภาพที่เหมาะสม เกือ้ กูลต่ อการดารงชีวิตของมนุษย์ ป้ องกันการเกิดโรคหรือพิษภัยที่
อาจเกิดขึน้ ได้ ยกตัวอย่ างเช่ น การจัดหาน้าสะอาด การควบคุมมลพิษทางน้า/อากาศ/เสี ยง การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของ
เสียทีเ่ หมาะสม ส้ วมและระบบบาบัด การใช้ สารเคมีและจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อไม่ ให้ เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์แมลงและสั ตว์ นาโรค การ
สุ ข าภิบ าลอาหาร และการสุ ข าภิ บ าลที่พัก อาศั ย รวมถึ ง การบริ ห ารจัด การ เพื่อป้ องกัน การแพร่ ระบาดของโรคที่อาจเกิด ขึ้น
นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่ อสุ ขภาพอนามัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อม
The course content covers fundamentals and principles of technology applied for environmental health
management. It aims to maintain the quality of the environment to provide appropriate environmental quality for the
human life and to prevent diseases and hazards that may occur. Examples are water supply, water air and noise pollution
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control, integrated solid waste management, hazardous waste management, wastewater treatment, human waste
management, chemicals use and environmental management for vector control, food sanitation, housing and building
sanitation including management to prevent disease dispersal. Analysis of direct and indirect causes and effects of
environmental problems is also included.
ออ.653 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
OE653 Environmental and Health Impact Assessment
การอธิบายแนวคิดและหลักการสาคัญทีใ่ ช้ ในการประเมินผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพจากกิจกรรมที่เกิดจากการ
กระทาของมนุษย์ การศึกษารวมถึงความรู้ ความเข้ าใจในขั้นตอนและวิธีการของการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพซึ่ง
ประกอบด้ วยการกลัน่ กรองโครงการ การกาหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินระดับผลกระทบ การกาหนดมาตรการป้ องกันและ
ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ และการมีส่วนร่ วม สาหรับเครื่องมือและวิธีการประเมินจะเลือกศึกษาเฉพาะวิธีที่สาคัญแ ละ
เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและข้ อมูล อาทิ แบบทวนสอบรายการ ตารางความเสี่ ยง แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ นอกจากนีย้ ังมี
การอภิปรายถึงประเด็นการติดตามตรวจสอบและการประเมินตามนโยบายและกฎหมายทีส่ อดคล้ องกับทางด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
การศึกษาวิชานีป้ ระกอบด้ วยการบรรยาย การสัมมนา และการจัดทารายงานแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
This course will explore the key concepts and principle used to assess environmental and health impacts of
anthropogenous activity. This will also provide knowledge of the process and methods of environmental and health impact
assessment (EHIA). The EHIA staging includes screening, scoping, impact assessment, mitigation, monitoring and
stakeholder engagement. The selected assessment and monitoring tools and techniques are introduced (such as checklist,
risk matrix, mathematical modeling). Furthermore, monitoring and evaluation in terms of policy and legislative directives
by Environmental health are discussed. The course includes lectures and seminars/coursework (individual and group).
ออ.602 สถิตขิ ้นั สู งสาหรับการวิจยั ทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
OE602 Advanced Statistics for Occupational and Environmental Health Research
เน้ นการฝึ กปฏิบัตดิ ้ วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ โดยประยุกต์ การวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยในสาขาอาชีวอ
นามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม เนื้อหาประกอบด้ วยการการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคณ
ู เชิ งเส้ นตรง การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุโลจิสติก ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบวัดซ้าและการวิเคราะห์ พหุระดับ หลักการเลือกสถิตทิ เี่ หมาะสมและการ
แปลผลทางสถิติ และมุ่งเน้ นให้ นักศึกษามีศักยภาพและความสามารถในการลงมือปฏิบัตหิ รือทาวิทยานิพนธ์ ต่อไป
With a continuing emphasis on the “hands-on” use of statistical software, this course will focus on applied
analysis relevant to research in the field. Content includes multiple linear regression, logistic regression and the principles
of repeated measures and mixed effects modeling. The selection of an appropriate statistical design and interpretation of
statistical data will also be covered. Students may focus on gaining proficiency in methods that may be of value in
conducting their practicum or thesis research.

17

ออ.612
OE612

ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล
3 (3-0-9)
Molecular Epidemiology
ความรู้ พื้น ฐานและการออกแบบการศึ ก ษาทางชี ว วิ ท ยาและระบาดวิ ท ยาระดับ โมเลกุ ล ทางด้ า นอาชี ว อนามัย และ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งรวมถึงการศึกษาแบบย้ อนกลับ การศึกษาแบบ case-control การศึกษาแบบไปข้ างหน้ า การศึกษาแบบภาคตัดขวาง
และยังรวมถึงสมบัติทางชีววิทยาเชิงโมเลกุลที่สามารถก่ อให้ เกิดโรค กระบวนการก่ อโรค กลไกการเกิดโรค ศึกษาตัวอย่ างของโรค
โดยเน้ นถึงหลักเบือ้ งต้ นในการวินิจฉัยโรค ต้ น เหตุของโรค การระบาด และการควบคุมและป้ องกันโรค การวัดความเสี่ ยง วิธีการ
เลือกวิธีการวัดทีเ่ หมาะสม และครอบคลุมถึง ข้ อจากัดและแนวปฏิบัตทิ ดี่ ขี องการดาเนินงานทางด้ านชีววิทยาและระบาดวิทยาระดับ
โมเลกุลทางด้ านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อมทีผ่ ่านมาและแนวปฏิบัตทิ ดี่ ใี นอนาคต
This course includes the basic knowledge of molecular epidemiology, and the application of molecular
epidemiology on occupational and environmental health, which covers the retrospective, case-control, prospective and
cross-sectional studies. It also covers the biomolecular characteristic that cause diseases, pathogenesis and it’s
mechanisms, case-studies of diseases focus on the principle of diagnosis, etiology, spreading of disease, prevention and
control measures, risk measurement, method for selection of appropriate risk measurement. Limitations and good
practices for applications molecular biology and molecular epidemiology in occupational and environmental health are
also included.
ออ.635 การประเมินและควบคุมอันตรายทางกายภาพ
3 (3-0-9)
OE635 Physical Hazards Assessment and Control
เนือ้ หาในรายวิชานีค้ รอบคลุมถึงความรู้ ความเข้ าใจ หลักการการประเมินและควบคุมสิ่ งคุกคามทางกายภาพ ซึ่งรวมถึง
สาเหตุและปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทางาน โดยมุ่งเน้ นอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมในการทางานทางด้ านกายภาพ
ได้ แก่ อุณหภูมิ แสงสว่ าง รังสี เสียง ความดันบรรยากาศ ความสั่น สะเทือนและทีอ่ บั อากาศ รวมถึงการประเมินอันตราย การป้ องกัน
ดูแล และแก้ ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากสิ่งคุกคามทางกายภาพ และแนวทางการส่ งเสริมสภาพแวดล้ อมการทางานที่เหมาะสมและถูก
สุ ขลักษณะ ข้ อเสนอแนะ แผนการดาเนินงานและการเฝ้ าระวังโรคและการบาดเจ็บจากการทางานต่ อไป
The contents of this course are consisted of the concept and principle of physical hazards assessment and control,
which covers the causes and cause factors of occupational diseases and injuries focusing on adverse health effects from
physical health hazards exposures including temperature, light, radiation, noise, pressure, vibration, and confined space.
Methods of physical hazards assessment and control, corrective measures, as well as the promotion of healthy and safe
working environment, and workplace health and safety surveillance are also included.
ออ.636 การประเมินและควบคุมอันตรายทางเคมี
3 (3-0-9)
OE636 Chemical Hazards Assessment and Control
เนือ้ หาในรายวิชานีค้ รอบคลุมถึงความรู้ ความเข้ าใจ หลักการการประเมินและควบคุมสิ่ งคุกคามทางเคมี ซึ่งรวมถึงสาเหตุ
และปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทางาน โดยมุ่งเน้ นอันตรายจากสิ่ งแวดล้ อมในการทางานทางเคมี ยกตัวอย่ างเช่ น
รู ปลักษณะและคุณสมบัติของสารเคมี ส่ งผลกระทบในการรั บสั มผัสและผลกระทบต่ อสุ ขภาพแตกต่ างกัน รวมถึงการประเมิน
อันตราย การป้ องกัน ดูแล และแก้ ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากสิ่งคุกคามทางเคมี และมาตรการการติดตามผลการตรวจวัดสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางการส่ งเสริมสภาพแวดล้ อมการทางานทีเ่ หมาะสมและถูกสุ ขลักษณะ ข้ อเสนอแนะ แผนการดาเนินงานและการเฝ้ าระวังโรค
และการบาดเจ็บจากการทางานต่ อไป
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This course covers the anticipation, recognition and the principle of assessment and control of chemical hazards
which include the causes and factors attributable to occupational diseases and injuries. It focuses on chemical
environment in the workplace such as chemicals that comes in various forms and properties with different means of
exposures and health impacts. It also includes the hazards evaluation, prevention and control of impacts from chemicals,
environmental monitoring, healthy and safe working environment promotion, and surveillance of occupational diseases
and injuries.
ออ.637 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3 (3-0-9)
OE637 Air Pollution and Control
เนือ้ หารายวิชานีจ้ ะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ แหล่ งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่สาคัญ การ
กระจายของสารมลพิษในบรรยากาศ สารมลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศของโลก การควบคุมมลพิษทางด้ านอากาศ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ หลักการและวิธีการปรั บปรุ งคุณภาพอากาศ การกาจัดสารมลพิษทางอากาศ กฎหมายและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง และมาตรการต่ างๆในการจัดการมลพิษทางอากาศทั้งจากการประกอบการอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ
กรณีศึกษาการจัดการปัญหามลพิษอากาศในประเทศต่ างๆ
This course provides the notably sources of air pollution, dispersion of pollutants in ambient air, air pollutants
and climate, air pollution control and air quality monitoring and examining. The principles and methods of air pollution
treatment and air pollution management are examined. Laws and regulations, mitigations and also managements of air
pollution emitted from industries and activities are explored with case study of air pollution management in the country.
ออ.645 ชีวกลศาสตร์ ในงานอาชีวอนามัย
3 (3-0-9)
OE645 Occupational Biomechanics
หลักการทางชีวกลศาสตร์ ทนี่ ามาประยุกต์ใช้ กบั การทางานของระบบกระดูกและกล้ ามเนือ้ ขณะทางานในลักษณะต่ างๆ โดย
วิเคราะห์ การเคลือ่ นไหว ความดันในช่ องท้ อง การวิเคราะห์ แรงกระทาต่ อส่ วนต่ างๆของร่ างกายทั้งจากภายในและภายนอก ลักษณะ
ข้ อต่ อของร่ างกาย การเคลือ่ นไหวและข้ อจากัดของร่ างกาย แบบจาลองทางชีวกลศาสตร์ เพือ่ วิเคราะห์ แรง การประเมินความเสี่ยงต่ อ
การบาดเจ็บและเสี ยหายของเนือ้ เยื่อ นาไปสู่ การปรับปรุ งสภาพการทางานเพื่อป้ องกันการเกิดความผิดปกติของระบบกระดูกและ
กล้ ามเนือ้ จากการทางาน
This course explains Biomechanics principles applied to musculoskeletal system during work. Analysis of body
movements, intra-abdominal pressure, force and pressure on body parts are included. Joints, range of motion, limitation
of movements, biomechanics model are applied to evaluate risk of musculoskeletal disorders and their prevention by
working condition improvement.
ออ.654 การจัดการของเสีย
3 (3-0-9)
OE654 Waste Management
สถานการณ์ ของการจัด การมู ล ฝอยและของเสี ยอัน ตรายในประเทศไทย แหล่ งก าเนิ ดมู ล ฝอยและของเสี ยอัน ตราย
องค์ ประกอบมูลฝอยและของเสี ยอันตราย ปริ มาณและอัตราการเกิดมูลฝอยและของเสี ยอันตราย การคัดแยก การลดของเสี ยที่
แหล่ งกาเนิด การใช้ ซ้า และการนากลับมาใช้ ใหม่ การจัดเก็บและเก็บรวบรวม การขนถ่ ายและการขนส่ ง ระบบป้ ายและฉลากกากับ
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วัตถุอันตรายและของเสี ยอันตราย การกาจัด การวางแผนการจัดกา มูลฝอยและของเสี ยอันตรายในภาคชุ มชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมถึงการเฝ้ าระวังทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
This course provides the current situation of solid and hazardous waste in Thailand. Topics cover all aspects of
solid and hazardous waste management including source of waste, composition; waste generation rate; separation; source
reduction; reuse; recycle of material; waste collection; transfer and transportation; Globally Harmonized System of
Classification and Labeling Chemicals (GHS); and waste disposal. The course explores planning for solid and hazardous
waste management from municipal, agricultural and industrial sources which must include compliance with relevant laws
and regulation. The environmental monitoring system is also included.
ออ.655 การจัดการนา้ และนา้ เสีย
3 (3-0-9)
OE655 Water and Waste Water management
ผู้เรียนจะได้ ศึกษาเกีย่ วกับการจัดการน้าในมุมมองของผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้า รวมถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างการจัดการน้ากับสิ่ งแวดล้ อมและสภาวะทางสั งคมและเศรษฐกิจ การศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์
และแนวโน้ มของนา้ ในประเด็นต่ างๆ เช่ น รอยเท้ านา้ และความมัน่ คงทางอาหาร และเศรษฐศาสตร์ ของการจัดการน้า นอกจากนีย้ ัง
ได้ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการน้าเสี ยในระดับต่ างๆ เพื่อใช้ ในการปกป้ องทรั พยากรน้า และความเป็ นไปได้ ในการนาน้า
กลับมาใช้ ซ้าและการนากลับมาใช้ ประโยชน์ ใหม่
This course provides water management in viewpoint of health impact, water quality assessment and monitoring
and the relationship between water management and environmental, social and economic conditions. It also includes
water situation and trend analysis in areas such as food security and water footprint and economics of water
management. Technology of water and wastewater treatment and management at various levels will be explained to
protect water resources and water recycling and reuse.
ออ.656 การจัดการภัยพิบัติ
3 (3-0-9)
OE656 Disaster Management
การบริ หารจัดการภัยพิบัติ จะครอบคลุมองค์ ประกอบทั้งหมดของวงจรการเกิดภัยพิบัติ และหลักการบริ หารจัดการที่
สาคัญเริ่มตั้งแต่ การวางแผน การบริหารจัดการ และการประสานงาน โดยมุ่งให้ ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ
โดยเน้ นถึงองค์ ประกอบหลักของการบริ หารจัดการ ได้ แก่ ความเสี่ ยง อุบัติภัย และสิ่ งแวดล้ อม โดยที่ความเสี่ ยง จะมุ่งให้ ผู้เรี ยน
สามารถระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับธุรกิจ องค์ กร และสิ่งแวดล้ อม อุบัตภิ ัย จะพัฒนาให้ ผ้เู รียนได้ มที กั ษะใน
การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัย โดยสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบต่ างๆที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหลังอุบัติภัย และพัฒนาทักษะในการ
ป้ องกัน รั บมือ ลดและจัดการผลกระทบ สาหรั บองค์ ประกอบสิ่ งแวดล้ อม จะเพิ่มความเข้ าใจถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างเหตุการณ์
อุบัตภิ ัยทีเ่ กิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ รวมถึงวิธีการทีจ่ ะจัดการลดผลกระทบทางลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อม
This course will cover all aspects of the disaster cycle and key management principles of planning, organizing,
co-ordinating and leading so that student can take on the role of disaster management professional. This course is
structured around three core management themes. Students will encounter a wide range of risks in business,
organizational and geographical environments and learn to identify, assess and manage the risks. The disaster
management element of the course will develop student’s ability to analyze the consequences when things go wrong, and
will provide practical skills for disaster prevention, preparedness, mitigation and management. This will increase
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understanding of the interaction between events and the natural environment and will explore how human activity can be
managed to minimize negative environmental damage.
ออ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
OE700 Independent Study (Capstone practicum)
ค้ นคว้ าข้ อมูลประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออนามัยสิ่ งแวดล้ อม โดยใช้ ทฤษฎีที่ศึกษา
มาแล้ ววิเคราะห์ ประเด็นปัญหาทีจ่ ะนามาพัฒนาเป็ นงานวิจยั ภายใต้ การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
Independent study on a specific research topic related to occupational health and safety or environmental
health. By using the theory and analyze the issues that will be developed for research; under the guidance and supervision
of an advisor.
ออ.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
OE800 Thesis
ระบุประเด็นทีน่ ่ าสนใจและนาเสนอนวัตกรรมใหม่ เกีย่ วกับอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม การดาเนินการวิจัยอย่ างมี
จริ ยธรรม การรวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ แปลผลงานวิจัย และจัดทารายงาน การนาเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ ผลงานวิจัยใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการ
Identify issues of interest and innovation on occupational and environmental health. Including research
methodologies and ethics, data collection, data analysis, published in the journal or academic publication or presentation.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการค้ นคว้ าอิสระ และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรกาหนดให้ นกั ศึกษาทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งต้ องเป็ นหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องหรือสอดคล้ องกับแขนง
วิชาทีน่ ักศึกษาเลือกศึกษา โดยอยู่ภายใต้ การแนะนาและตรวจสอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ และทฤษฎี
ต่ างๆในการคิดค้ น ออกแบบกระบวนการเพือ่ พัฒนาโครงร่ างงานวิจยั ดาเนินงานวิจยั เพือ่ ตอบโจทย์ หรือแก้ ไขปัญหาอาชีวอนามัย
และความปลดภัยหริออนามัยสิ่งแวดล้ อมได้ รวมทั้งสามารถเขียนผลงานวิจยั เพือ่ การสื่อสารทางวิชาการ และตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได้
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5.3

ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ของปี การศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่ วยกิต
นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาแผน ก แบบ ก. 2 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่ วยกิต ส่ วนนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข ศึกษา
ค้ นคว้ าอิสระ จานวน 6 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต หรื อ ศึ กษา
รายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้ คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิพนธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ต รระดับ บัณ ฑิตศึ กษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ ( แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12
หน่ วยกิต หรือศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาอังกฤษ
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าการค้ นคว้ า อิส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิ ส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพือ่ ให้ คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่ น้อยกว่ า 2 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และสอบ
การค้ นคว้ าอิสระ
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
(1) การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า
(2) นักศึ กษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่า
ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียน ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง โดย
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
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(4) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
(1)แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการเพือ่ ให้ คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการเลือกหัวข้ อและอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ
(2) จัดสัมมนาทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาแนวทางการทา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ รวมทั้งได้ แลกเปลีย่ น อภิปราย รับฟังข้ อเสนอแนะในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้ าอิสระ
จากคณาจารย์ ของคณะฯ
(3) แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้ าอิสระ เพือ่ ให้ คาปรึกษาและแนะนาการทาวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้ นคว้ าอิสระ
5.7 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากความก้ าวหน้ าและการเสนอวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ ในรู ปแบบรายงานและการนาเสนอผลงาน
ต่ อคณะกรรมการสอบตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนีผ้ ลงานจะต้ อง
ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม
(Proceedings) ในระดับนานาชาติ
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอืน่
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน) และ ระดับ N
(ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
คณะฯทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นักศึ กษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มีการทวนสอบจากคะแนน
ข้ อสอบ งานทีม่ อบหมาย และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรียนในภาพรวม
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นสั มฤทธิผลของการประกอบอาชี พของ
บัณฑิต ทีท่ าอย่ างต่ อเนื่องและนาผลการทวนสอบที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสู ตร โดยการ
ทวนสอบจะดาเนินการดังต่ อไปนี้
(1) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรือ การส่ งแบบสอบถาม เพือ่ ประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(2) การประเมินตาแหน่ ง หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(3) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาทีเ่ รียนรวม ทั้งสาขาอืน่ ๆ
ที่กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในปรั บ
หลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรือ จากอาจารย์ พเิ ศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความ รู้ ของนักศึกษา
(5) ผลงานของนักศึกษาทีว่ ดั เป็ นรูปธรรมได้ เช่ น ผลงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่ ท้งั ในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
และ/หรือวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
3.5 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สาหรับนักศึกษาแผน ก)
3.6 ได้ ระดับ S ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรื อ เสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการในระดับนานาชาติที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) (สาหรับนักศึกษา แผน ก)
3.8 นักศึกษาต้ องส่ งบทความการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะ เพื่อพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ หรือ เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการในระดับนานาชาติทมี่ รี ายงานการประชุม (Proceedings) (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
3.9 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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