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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ชื่อหลักสูตร > สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์
อักษรย่อ     > ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จ านวน 134 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เนน้ความรู้  สมรรถนะและทักษะดา้นวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ในการแก้ปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์ และ
สามารถบริหารจัดการโดยการประยุกต์ความรู้เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพแก่ชุมชน                    
อย่างบูรณาการ 
 
จุดเด่นหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสรา้งบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  เจตคติ  
และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับขอ้ก าหนดของมาตรฐานวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในระดับสากล เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะปัจจบุัน
ของโลก เพื่อให้เป็นก าลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1)  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
 2) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรืออ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  หรือ 
 3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ  
ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 4) ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้สามารถประกอบอาชีพตาม
พระราชบญัญัติวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชนในกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลระดบัจงัหวัด ระดับอ าเภอ 
และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพระดับต าบล หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถสอบเข้ารบัการบรรจุเป็นข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) และบุคลากร
ทางการศึกษาได้  
 
 
 
 
 



สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
อักษรย่อ     > วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) (จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  มุ่งการผลิตบัณฑิตให้มีความ  
รอบรู้และความสามารถในศาสตร์ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร ที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาก าหนด  
ให้ สาขาการก าหนดอาหารเปน็สาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2563 ที่เก่ียวกับ การวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ       
โดยการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนาการบ าบดั การให้ค าปรึกษา ติดตาม
ประเมินผล ส่งเสริมและฟื้นฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา   
เพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการทัง้ในช่วงที่สุขภาพดีและมีการเจ็บปว่ย 

จุดเด่นของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และ

ความสามารถทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร ที่มีวิชาชีพรองรับโดยสามารถขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะ 
สาขาก าหนดอาหาร, เป็นสาขาที่สามารถขึ้นทะเบียนสภาวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน และนสิติมีความรอบรู้ทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏบิัติในกลุ่มวชิาวชิาชีพการก าหนดอาหาร รวมทั้งนิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล
เครือข่ายนักก าหนดอาหาร 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบตัิอื่นๆ เป็นไปตาม
ประกาศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. หลักสูตรมีการสัมภาษณ์นิสติก่อนรับเข้าศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หรือตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เรียนที่รับเข้ามามีศักยภาพเพียงพอที่จะประคับประคอง
ตนเองให้ส าเร็จการศึกษา โดยพจิารณาจากผลการเรียนระดบั ม.ปลาย เกณฑ์เบื้องตน้ 2.75 มีผลการเรียนในวิชา 
ทางสายวิทย์-คณติ ไม่ต า่กว่า 2.75 มีผลคะแนนจากหมวดวิชาสายวิทย์-คณิต ไม่ต ่ากวา่วิชาละ 30 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เม่ือผูส้มัครมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงจะสามารถเป็นผู้มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ใน
หลักสูตร วท.บ.โภชนาการและการก าหนดอาหาร   

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



การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก 
1. กพ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) รับรองหลักสูตรเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
2. สาขาที่มีวิชาชีพรองรับที่สามารถข้ึนทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะ สาขาก าหนดอาหาร 
3. สาขาที่สามารถขึ้นทะเบียนสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

แนวทางในการศึกษาต่อ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ทางอาหารโภชนาการ  
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1. ภาครัฐ : โภชนาการในโรงพยาบาล, นักก าหนดอาหาร, นักวิชาการสาธารณสุข, ครู และ
นักวิชาการทางโภชนาการ 

2. ภาคเอกชน : ฝ่ายผลิตอาหาร หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,              
นักโภชนาการ และผู้ให้ค าปรึกษาในสถาบันความงามและสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อักษรย่อ     > วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (จ านวนไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

มุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนควบคุม จัดการ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการ            
น้ าสะอาด หรือประปา การจัดการขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสัตว์แทะและแมลงน าโรค 
  
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งมลพิษทางอากาศ  
น้ า อาหารขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น               
การเรียนในหลักสูตรมีความพร้อมในเรื่องของห้องปฏิบัติการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีบุคลากรดูแลเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลายและทันสมัย และยังเป็นหลักสูตรที่มีการรับรองวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการควบคุมระบบบ าบัด
มลพิษ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม              
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3 ข้อ 11 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์  
ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไมน้อยกว่า 22 หนวยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไมน้อยกว่า                      
9 หน่วยกิต  

2. ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
และคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้
ทราบเป็นปีๆ ไป 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               
และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตที่ส าเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถประกอบอาชีพ                 
ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม            
ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พนักงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจ าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ตลอดจนการแก้ปัญหาสาธารณสุขอันเนื่องมาจาก
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 



สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อักษรย่อ >     วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 
 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งแต่ละวิชาจะเก่ียวข้องกับอันตรายต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่มีต่อผู้ประกอบ
อาชีพ ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ การป้องกัน การตระหนัก การประเมินและการควบคุมสิ่งแวดล้อมใน          
การท างาน พิษวิทยาและการยศาสตร์ การระบายอากาศ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ                  
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและไฟฟ้า การเฝ้าระวังสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการ
เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ที่ใช้หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 โดยกลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไมน้อยกว่า 22 หนวยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไมน้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไมน้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) หรือเทียบเท่า                 
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และเป็นโรคที่จะเบียดเบียน
หรือขัดขวางต่อการศึกษา 
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษในคดีอาญา ตามค า
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
 6. 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 นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 3. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 
 4. ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
 5. นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 6. ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 7. นักวิจัยด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
 8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษในสถานที่ท างาน มลพิษ
ทางอากาศ 
 9. ประกอบอาชีพอิสระด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 10. อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 


