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Tel./Fax : +66-04375-4353 
              +66-04375-4420 

หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
     สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
     สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 
     สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
     สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

http://www.facebook.com/Faculty


สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร > สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์
อักษรย่อ     > ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จ านวน 137 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ดา้นสุขภาพทั้งทางดา้นสุขภาพทัง้ทางดา้นวชิาการ สามารถวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อยา่งถูกต้องทันเหตุการณ์ สามารถบริหารจัดการโดยประยุกต์
ความรู้เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพแก่ชมุชนอย่างบูรณาการ 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสรา้งบณัฑิตให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีภาวะผูน้ าดา้น
สุขภาพและมีความสามารถในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะปัจจุบนัของโลกได้ นอกจากนี้ยังเน้น 
เก่ียวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและบทบาทหนา้ที่ในสังคม เพื่อให้เป็น
ก าลังคนทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของสังคมอย่างมีประสทิธิภาพ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัตติามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

2. คุณสมบัติอืน่ๆ เป็นไปตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลยัมหาสาคาม ซึ่งจะประกาศ              
ให้ทราบเป็นปีๆ  ไป 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อได้ในระดบัปรญิญาโทและปริญญาเอก ทางดา้นสาธารณสุขศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพตามพระราชบัญญตัิวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในกระทรวงสาธารณสขุ เช่น 
โรงพยาบาลระดับจงัหวัด ระดับอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล กระทรวงศกึษาธิการ หน่วยงาน
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวัด) โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 
อักษรย่อ     > วท.บ. (โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย) (จ านวนไมน่้อยกว่า 139 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์ การกก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย ระบบการเรียน 4 ป ี 
มุ่งการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และความสามารถในศาสตรท์างโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
ตามมาตรฐานสากลทีป่ระยุกต์สอดแทรก นวัตกรรมตามบรบิททางวฒันธรรมของท้องถิ่นเป็นมาตรการที่ส าคัญ 
ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข วินจิฉัยปัญหาด้านโภชนาการในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับบรบิททางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และทันเหตุการณ ์รวมทั้งให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่ชุมชนได้ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตร วท.บ.โภชนศาสตร์การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรูแ้ละ
ความสามารถทางโภชนาการ การก าหนดอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก ่โรงพยาบาล อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการผลิตและตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
การแก้ปัญหาและให้ค าแนะน าด้านโภชนาการ การจัดการเรียนการสอนมีความเพียงพอด้านอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพในการน านิสิตออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ตรงก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเป็นไปตามประกาศของ  
มมส. เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ีและมีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มมส 

2. หลักสูตรมีการสัมภาษณ์นิสติก่อนรับเข้าศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หรือตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เรียนที่รับเข้ามามีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะประคับประคอง 
ตนเองให้ส าเร็จการศึกษา โดยพจิารณาจากผลการเรียนระดบั ม.ปลาย เกณฑ์เบื้องต้น 2.75 มีผลการเรียนในวิชาทาง
สายวิทย-์คณิต ไม่ต ่ากว่า 2.75 มีผลคะแนนจากหมวดวชิาสายวิทย์-คณิต ไม่ต ่ากว่าวชิาละ 30 คะแนนจากคะแนน 
เต็ม 100 คะแนน เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงจะสามารถเป็นผู้มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ในหลักสูตร 
วท.บ.โภชนาการการก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย  

3. การสัมภาษณ์จะพิจารณาจากประวัติผลการเรียนในสายวิทย์-คณิต ความตั้งใจ ความเข้าใจในสาขาวชิา          
ที่เลือก ลักษณะการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต ความพร้อมของครอบครัวในการส่งเรียน การตอบค าถามเปน็
เหตุเป็นผลกันจากสถานการณท์ี่อาจารย์ตั้งค าถาม การประเมินผลสัมภาษณ์จากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการสอบ 
 
 
 
 
 



การรบัรองหลกัสตูร 
หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก 
1. กพ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) รับรองหลักสูตรเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการ

และการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
2. ก.ค.ศ. (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ให้การรับรองคุณวุฒิเป็นบัณฑิต

หลักสูตรที่สามารถสอบเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) และบุคลากรทางการศึกษาได้ 
 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสาขา 
ทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ทางอาหารโภชนาการ และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องบัณฑิตสามารถ 
สอบเพื่อขอรับขึ้นทะเบียนและขอขึ้นใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ สาขาก าหนดอาหารได ้
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

1. ภาครัฐ : โภชนาการในโรงพยาบาล, นักก าหนดอาหาร,นักวชิาสาธารณสุข, ครู  
และนักวิชาการทางโภชนาการ 

2. ภาคเอกชน : ฝ่ายผลิตอาหาร หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,              
นักโภชนาการ และผู้ให้ค าปรึกษาในสถาบนัความงามและสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏบิัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อักษรย่อ     > วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (จ านวนไมน่้อยกวา่ 146 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

มุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม เช่น การวางแผนควบคุม จัดการ  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ มลพษิทางน ้า การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ าสะอาด 
หรือประปา การจัดการขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสัตว์แทะและแมลงน าโรค 
  
จดุเดน่ของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในดา้นตา่งๆ ที่ครอบคลุมทั้งมลพิษทางอากาศ น้ า อาหาร
ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น การเรียนในหลักสูตรมีความ
พร้อมในเร่ืองของห้องปฏิบัติการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งมีบุคลากรดูแลเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและทันสมัย และยังเป็นหลักสูตรที่มีการ
รับรองวิชาชพีที่เก่ียวข้องกับการควบคุมระบบบ าบัดมลพษิ 
 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้ศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม              
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาสารคาม เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเปน็ปีๆ ไป 

2. คุณสมบัติอืน่ๆ เป็นไปตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้ทราบ
เป็นปีๆ ไป 
 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางดา้นอนามัยสิง่แวดล้อม วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม               
และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

บัณฑิตทีส่ าเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม สามารถประกอบอาชีพ                 
ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน ได้แก ่การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม 
ระบบบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พนักงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการอนามยัสิ่งแวดล้อมประจ าองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น เชน่ อบต. เทศบาล ตลอดจนการแก้ปัญหาสาธารณสุขอันเนื่องมาจากปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุัน 
 

 

 

 

 



สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อักษรย่อ >       วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ไมน่้อยกว่า 148 หน่วยกิต) 
 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งแต่ละวิชาจะเก่ียวข้องกับอันตรายต่างๆ ที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรวมไปถึง              
การวิเคราะห์ การป้องกัน การตระหนัก การประเมินและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท างาน พิษวิทยาและ
การยศาสตร์ การระบายอากาศ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
อัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประเมินความ
เสี่ยงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

จุดเด่นของหลักสูตร 

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้
ควบคู่การปฏิบัติ สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม                
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ตามประกาศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. ไม่เป็นผู้วิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และเป็นโรคที่จะเบียดเบียน
หรือขัดขวางต่อการศึกษา 

 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษในคดีอาญา ตามค า
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
 5. ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด(รับตรง) หรือตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
  

แนวทางในการศึกษาต่อ 

 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมความปลอดภัย พิษวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 
 
 
 



แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 บัณฑิตที่จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สามารถเข้าท างานในต าแหน่งงานต่างๆ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยจ าแนกได้
ดังนี้ 
 1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและ             
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ตามกฎหมายของกระทรวง
แรงงาน สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

ที่มีปริญญาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ าตลอดเวลา 

 2 นักวิชาการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 3. นักวิชาการสาธารณสุข 

 4. ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 5. นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 6. ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 7. นักวิจัยด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษในสถานที่ท างาน  
    มลพิษทางอากาศ 

 9. ประกอบอาชีพอิสระด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 10. อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 


