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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๑.  ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
๒.  ชื่อปริญญา 
 (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสตูร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกติ  ๑๕๐ หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลกัสตูร ๔ ปี 
สถานภาพของหลกัสตูรและก าหนดการ
เปิดสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผูป้ระสาทปริญญา (ความร่วมมือ
กับสถาบันอืน่) 

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน - 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ Purpose / 
Goals / Objectives 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิม
และประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในการท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  เพ่ือให้ได้บัณฑิตซึ่ง 
๑. มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์จ าเพาะด้านอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒. สามารถปฏิบัติงานและเป็นผู้น าในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
๓. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ 
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๔. มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานเป็นทีม และร่วมงานกับผู้อ่ืนอย่างมีภาวะ
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี  

๕. สื่อสารความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อแนะน าในการท างานด้านอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร   Distinctive 
Features 

 มีความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
บูรณาการร่วมกับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือ
จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานประกอบกิจการ โดย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๓ รูปแบบในสถานประกอบกิจการชั้นน า
ระดับประเทศที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้การควบคุมและชี้แนะ
จากคณาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ ท าให้เกิด
การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง 

ระบบการศึกษา ทวิภาค 
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบได้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้ (ตาม พ.ร.บ. 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. สภา
วิชาชีพ และภาคเอกชน)  
๑. นักปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ 
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
 - นักความปลอดภัยวิชาชีพ 
 - นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
 - พนักงานตรวจความปลอดภัย  
 - นักปฏิบัติการ/ผู้ช านาญการ ในการตรวจวัด ตรวจสอบ และ
ทดสอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
๒. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านการยศาสตร์ ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน  
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น 
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การศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร  

ปรัชญาการศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิม
และประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในการท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวัง โดยผ่านกระบวนการบรรยาย ทดลอง บทบาท
สมมุติ ฝึกปฏิบัติ ประชุมกลุ่มย่อย และระดมความคิดร่วมกับการบูรณา
การองค์ความรู้กับสถานการณ์จริง ด้วยการวางแผนการศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องกัน 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา   

 ประเมินความก้าวหน้าระหว่างการเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนโดยใช้การประเมินในหลายรูปแบบ การเข้าชั้นเรียน การ
สอบข้อเขียน การสังเกตการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานจริง การสังเกต
พฤติกรรม การส่งงาน การท ากิจกรรมกลุ่ม  รายงานผลงาน/กิจกรรมที่
มอบหมาย และรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การประเมินทักษะในการ
น าเสนอ โดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การสอบ
ปากเปล่า  

สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของ
หลักสูตร 

 

Generic Competences 

๑.  Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความเป็นพลเมืองไทย
ที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

๒.  Critical Thinking: มีการคิดเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนการในการ
หาเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนสามารถประเมินคุณค่าของข้อมูล องค์ความรู้
ต่างๆ ได้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย 

๓. Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา  

๔. Teamwork: สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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๕. Communication: มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

๖. ICT: มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม 

Subject-specific Competences  

๑. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๒. สามารถปฏิบัติงานในบทบาทนักปฏิบัติงานและนักวิชาการ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต  
PLOs PLO1  ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  

ศิลปศาสตร์ ในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
PLO2  ชี้บ่งปัจจัยอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
PLO3  จัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบกิจการและชุมชน 
PLO4  ควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ 
ผู้ประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานและกฏหมาย 
PLO5 ใช้ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 
PLO6 ปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการปกป้องและส่งเสริม
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 


