
หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                         รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา  อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  (ภาคพเิศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา อาชวีอนามยัและความปลอดภยั        

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   15   คน 
 
 
เปดสอน 2 วชิาเอก 

1 วิชาเอกสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั  
2 วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย  ความปลอดภยั  และส่ิงแวดลอม  

 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 
แผน ก แบบ ก(2)   

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาแลว หรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  สุขศาสตรอุตสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร (เคมี  ชีววิทยา  และฟสิกส)  วิทยาศาสตรสุขภาพ  
สาธารณสุขศาสตร  พยาบาลศาสตร  กายภาพบาํบัด  เทคนิคการแพทย  หรือวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ
ส่ิงแวดลอม  ความปลอดภยั  และสุขภาพ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 
3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  Computer 

– based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ท่ี
ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ
ขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
แผน ข   

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาแลว หรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  สุขศาสตรอุตสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร (เคมี  ชีววิทยา  และฟสิกส)  วิทยาศาสตรสุขภาพ  
สาธารณสุขศาสตร  พยาบาลศาสตร  กายภาพบาํบัด  เทคนิคการแพทย  และวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ
ส่ิงแวดลอม  ความปลอดภยั  และสุขภาพ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 
3. ตองมปีระสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป  (นบัถึงวนัรายงานตัวเขาศึกษา) ตองแสดงเอกสารรับรองประสบการณ 

เมื่อยื่นใบสมคัรดวย 
4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  Computer 

– based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ท่ี
ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ
ขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 

2 3 0 7 M S 0 0



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 

 
โครงสรางหลกัสตูร  

 
         หนวยกติ 
 
แผน ก แบบ ก(2)   
 
หมวดวิชาแกน                  9   
 
หมวดวิชาบังคบั                                       12   
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                6   
 
วิทยานิพนธ                   12   
  
แผน ข   
 
หมวดวิชาแกน                   9   
 
หมวดวิชาบังคบั (ตามวิชาเอก)             18   
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               6   
 
สารนิพนธ                   6 
 
 
 
                                                                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวชิาแกน   
  
PHBS 602 ชีวสถิติ ข            3(3-0-6)  
  
PHOH 614 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม       2(2-0-4)  
  
PHOH 643 วทิยาระเบยีบวิธวีจิัยทางดานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั      2(2-0-4)  
  
PHOH 666 สุขศาสตรอุตสาหกรรมและการประเมนิสภาพการสัมผัส      2(2-0-4)  
  
หมวดวชิาบงัคบั   
วชิาเอกสุขศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั  แผน ก แบบ ก(2)   
  
PHOH 602 เทคโนโลยีทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม       2(2-0-4)  
   
PHOH 608 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรมขัน้ประยุกต      2(1-2-3)  



  
PHOH 642 การชักตัวอยางและการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม     2(1-2-3)  
  
PHOH 644 การยศาสตรประยุกต           3(3-0-6)  
 
PHOH 648 กฎหมาย และกฎระเบยีบดานอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม    2(2-0-4)  
 
PHOH 692 สัมมนาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั        1(1-0-2)  
  
วชิาเอกการจดัการอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม  แผน ก แบบ ก(2)   
  
PHOH 622 การปองกันความสูญเสียและการจัดการความเส่ียง       2(2-0-4)  
  
PHOH 642 การชักตัวอยางและการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม      2(1-2-3)  
  
PHOH 646 การจัดการงานอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม      3(3-0-6)  
  
PHOH 648 กฎหมาย และกฎระเบยีบดานอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม       2(2-0-4)  
 
PHOH 656 การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ                2(2-0-4)  
  
PHOH 682 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย             1(1-0-2)  
  
วชิาเอกการจดัการอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม  แผน ข 
 
PHOH 622 การปองกันความสูญเสียและการจัดการความเส่ียง      2(2-0-4) 
 
PHOH 669 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั       2(2-0-4) 
                                      
PHOH 670 เศรษฐศาสตรดานอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม       2(2-0-4) 
                                      
PHOH 642 การชักตัวอยางและการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม      2(1-2-3) 
 
PHOH 646 การจัดการงานอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
 
PHOH 648 กฎหมาย และกฎระเบยีบดานอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม     2(2-0-4) 
 
PHOH 656 การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ           2(2-0-4) 
 
PHOH 658 การปองกันอัคคภีัยและการตอบโตเหตุฉุกเฉนิ           2(2-0-4) 
 
PHOH 682 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        1(1-0-2) 
 
หมวดวชิาเลอืก  
 
PHOH 503 สุขศาสตรอุตสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร        3(3-0-6) 
 
PHOH 504 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 2       3(3-0-6) 
 
PHOH 605 การควบคมุมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม       2(2-0-4) 
 
PHOH 616 เทคนิคขั้นสูงในการปองกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ    2(2-0-4) 
 
PHOH 627 วธิกีารใชเครื่องมือวิเคราะหสารมลพิษ       3(2-2-5) 
 
PHOH 629 พษิวิทยาดานอุตสาหกรรม        2(2-0-4) 
 
PHOH 634 คณุภาพอากาศภายในอาคาร        2(1-2-3) 
 
PHOH 638 การจัดการและการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม      2(2-0-4) 
 
PHOH 650 การควบคมุเสียงและความส่ันสะเทือนในอุตสาหกรรม      2(2-0-4) 
 
PHOH 652 วทิยาการระบาดดานอาชีพและส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 



PHOH 654 การประเมินและการจัดการความเส่ียง   3(3-0-6)
 
PHOH 659 ฝกปฏบิัตงิานทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 2      2(1-2-3) 
 
PHOH 691 หัวขอเรื่องพิเศษเก่ียวกับสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั    2(1-2-3) 
 
วทิยานพินธ สาํหรบัแผน ก แบบ ก(๒)   
PHOH 698 วทิยานิพนธ                    12(0-48-0)  
  
สารนพินธ สาํหรบัแผน ข   
PHOH 697 สารนิพนธ                     6(0-24-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
Proposal / Concept Paper 

- ใหผูสมัครสง Concept Paper มีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พิมพดวย Font Cordia ขนาด 16 รายละเอียด
เก่ียวกับเรื่องท่ีสนใจจะทําเปนวิทยานพินธหรือสารนิพนธ (ขอใหระบุ) ซึ่งมีหัวขอประกอบคําถามงานวิจยั  จุดประสงค 
และวิธีการระเบยีบวิธีวจิัยอยางยอ 

     (สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิท่ี คณุพนิตนาฏ จักรเพชร โทร. 0 2644 4069-70 ตอ 102) 

         
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

1.  การออกแบบทางวิศวกรรม ควบคุมปญหาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมการทํางาน 
2.  พัฒนาออกแบบอุปกรณเครื่องมือ ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
3.  การวิจยัดานเออรโกโนมิคส พิษวิทยา สรีรวิทยา 
4.  ปจจัยส่ิงแวดลอมในการทํางาน หรือปจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธหรือมีอิทธิพลตอ การเกิดโรค หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 
5.  การวิจยัดานผลกระทบของสังคมอุตสาหกรรมทีม่ีตอสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัส่ิงแวดลอมและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
     กับผูเรยีนเพือ่จะไดนําความรูไปประยุกตใชในงานของผูเรยีน 
6.  กําหนดมาตรฐานส่ิงแวดลอมในการทํางานสําหรับประเทศไทย  
7.  การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิชาการ  นักวิจัย  ท่ีปรึกษาดานอาชีวอนามยั  ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม  ดานความปลอดภัย  ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

2. พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พศ. 2554 
3. เจาหนาท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดับวิชาชพี  และผูจัดการหนวยงานความปลอดภัยในสถานประกอบการตาม พรบ.

ความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พศ. 2554 
4. นักวิชาการดานสาธารณสุข 

 
การสมคัร 
     รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2 รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
ถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (สําหรบัผูสมัคร แผน ข)    จํานวน  2  ฉบบั  

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  



อาจารยผูรบัผดิชอบ 
    1.  อ.ดร.นพนนัท นานคงแนบ (E-mail :noppanun.nan@mahidol.ac.th) 

   หอง 2602  อาคาร 2 ชั้น 6  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  
   โทรศัพท 0 2644 4069 - 70 ตอ 102  โทรสาร 0 2354  8561 

    2.  อ.ดร.วรกมล  บณุยโยธนิ (E-mail : vorakamol.boo@mahidol.ac.th) 
   หอง 2705  อาคาร 2 ชั้น 7  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  
   โทรศัพท 0 2644 4069 - 70 ตอ 102  โทรสาร 0 2354 8561 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 
         นางสาวพนิตนาฏ  จักรเพชร (E-mail : panitnart.jak@mahidol.ac.th) 

  หองธุรการ  2601  อาคาร  2  ชั้น  6 ภาควชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  คณะสาธารณสุขศาสตร  
  โทรศพัท 0 2644 4069 - 70 ตอ 102  โทรสาร 0 2354 8561 

 
 
 
 
 

 
 
 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

หมายเหต ุ 1. หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
                    ลงทะเบียน ศึกษารายวชิาเพื่อเปนการปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน  คือ 
                    -  PHOH 503 Industrial Hygiene and Occupational Medicine      3      Credits 
                    -  PHOH 504 Industrial Safety II                                                     3       Credits 

  2.ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 


