
หลกัสตูร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ รหสัในการสมคัร 

 

สาขาวชิา  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  (ภาคปกต)ิ คณะสาธารณสขุศาสตร 

 

ภาควชิา อาชีวอนามยัและความปลอดภยั              จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษาจาํนวน  15  คน 
 
 

 
เปิดสอน 2 วชิาเอก 

1 วชิาเอกสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั 

2 วชิาเอกการจดัการอาชีวอนามยั  ความปลอดภยั  และสิง่แวดลอม  

 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
แผน ก แบบ ก(2) 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาแลว หรือกาํลงัศกึษาอยูในภาคเรยีนสดุทายในระดบัปรญิญาตรี  สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั  สขุศาสตรอตุสาหกรรม  วศิวกรรมศาสตร  วทิยาศาสตร (เคมี  ชีววทิยา  และฟิสกิส)  วทิยาศาสตรสขุภาพ   

     สาธารณสขุศาสตร(หลกัสตูร 4 ปี)  พยาบาลศาสตร  กายภาพบาํบดั  เทคนิคการแพทย  หรือวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

อืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัสิง่แวดลอม  ความปลอดภยั  และสขุภาพ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED     ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป  หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป  หรือ 

                     -     MU GRAD TEST(Computer based)    ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

 

 ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

 

4. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 
 

 
เวลาสอบ 
(คาบเชา) 

 
1. วชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

   
9.00 – 12.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 

 

 

โครงสรางหลกัสูตร   

 
         หนวยกติ 
 
แผน ก แบบ ก(2)   
 
หมวดวชิาแกน              9 
 
หมวดวชิาบงัคบั                                                 12 
 
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา           6   
 
วทิยานิพนธ             12   
 
แผน ข   
 
หมวดวชิาแกน                9 
 
หมวดวชิาบงัคบั (ตามวชิาเอก)         18   
 
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา            6   
 
สารนิพนธ                6 
 
 
 
                                                                                                                                                     หนวยกติ 
หมวดวชิาแกน   
 
PHBS 602 ชีวสถติ ิข            3(3-0-6)  
 
PHOH 614 เทคโนโลยีความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม       2(2-0-4)  
 
PHOH 643 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทางดานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั      2(2-0-4)  
 
PHOH 666 สขุศาสตรอตุสาหกรรมและการประเมนิสภาพการสมัผสั      2(2-0-4)  
 
หมวดวชิาบงัคบั   
 
วชิาเอกสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั  แผน ก แบบ ก(2)   
 
PHOH 602 เทคโนโลยีทางสขุศาสตรอตุสาหกรรม       2(2-0-4)  
 
PHOH 608 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรมข ัน้ประยุกต      2(1-2-3)  
 
PHOH 642 การชกัตวัอยางและการวเิคราะหดานสิง่แวดลอมอตุสาหกรรม     2(1-2-3)  
 



PHOH 644 การยศาสตรประยุกต      3(3-0-6) 
 
PHOH 648 กฎหมาย และกฎระเบยีบดานอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม    2(2-0-4)  
 
PHOH 692 สมัมนาสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั        1(1-0-2)  
 
วชิาเอกการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม  แผน ก แบบ ก(2)   
 
PHOH 622 การป องกนัความสญูเสยีและการจดัการความเสีย่ง       2(2-0-4)  
 
PHOH 642 การชกัตวัอยางและการวเิคราะหดานสิง่แวดลอมอตุสาหกรรม      2(1-2-3)  
 
PHOH 646 การจดัการงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม      3(3-0-6)  
 
PHOH 648 กฎหมาย และกฎระเบยีบดานอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม       2(2-0-4)  
 
PHOH 656 การประเมนิความเสีย่งตอสขุภาพ                2(2-0-4)  
 
PHOH 682 สมัมนาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั             1(1-0-2)  
 
 
หมวดวชิาเลือก  
 
PHOH 503 สขุศาสตรอตุสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร       3(3-0-6) 
 
PHOH 504 ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 2       3(3-0-6) 
 
PHOH 605 การควบคมุมลพษิอากาศจากอตุสาหกรรม       2(2-0-4) 
 
PHOH 616 เทคนิคข ัน้สงูในการป องกนัและควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพ    2(2-0-4) 
 
PHOH 627 วธิกีารใชเครือ่งมือวเิคราะหสารมลพษิ       3(2-2-5) 
 
PHOH 629 พษิวทิยาดานอตุสาหกรรม        2(2-0-4) 
 
PHOH 634 คณุภาพอากาศภายในอาคาร        2(1-2-3) 
 
PHOH 638 การจดัการและการควบคมุมลพษิจากอตุสาหกรรม      2(2-0-4) 
 
PHOH 650 การควบคมุเสยีงและความส ั่นสะเทอืนในอตุสาหกรรม      2(2-0-4) 
 
PHOH 652 วทิยาการระบาดดานอาชีพและสิง่แวดลอม       3(3-0-6) 
 
PHOH 654 การประเมนิและการจดัการความเสีย่ง       3(3-0-6) 
 
PHOH 659 ฝึกปฏบิตังิานทางดานสขุศาสตรอตุสาหกรรม 2      2(1-2-3) 
 
PHOH 691 หวัขอเรือ่งพเิศษเกีย่วกบัสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั    2(1-2-3) 
 
วทิยานิพนธ สาํหรบัแผน ก แบบ ก(๒)   
 
PHOH 698 วทิยานิพนธ                    12(0-48-0)  
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

1. การออกแบบทางวศิวกรรม ควบคมุปญัหาอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอมการทาํงาน 
2. การพฒันาออกแบบอปุกรณเครือ่งมือ ดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั 
3. การวจิยัดานเออรโกโนมคิส พษิวทิยา สรีรวทิยา 
4. ปจัจยัสิง่แวดลอมในการทาํงาน หรือปจัจยัอืน่ทีม่คีวามสมัพนัธหรอืมีอทิธพิลตอ การเกดิโรค หรือ อบุตัเิหตจุากการทาํงาน 



5. การวจิยัดานผลกระทบของสงัคมอตุสาหกรรมทีม่ตีอสขุภาพอนามยั ความปลอดภยัสิง่แวดลอม  และดานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ 
       กบัผูเรยีนเพือ่จะไดนําความรูไปประยุกตใชในงานของผูเรยีน 
6. กาํหนดมาตรฐานสิง่แวดลอมในการทาํงานสาํหรบัประเทศไทย  

 
หลกัสตูรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 
 Concept Paper  ประมาณ ½ หนากระดาษA4 เกีย่วกบัเรือ่งทีส่นใจจะทาํเป็นวทิยานิพนธ 

 
รายละเอยีดอืน่ๆทีต่องการแจงใหผูสมคัรทราบ 
     ตามระเบยีบของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ของภาควชิาอาชีวอนามยัและ 

ความปลอดภยั  ผูทีไ่ดรบัการคดัเลือกใหเขาศกึษาตอตองเรยีนเตม็เวลา  ดงันัน้ผูทีม่ีงานประจาํตองไดรบัหนงัสอือนุญาตจากตน 

สงักดัใหเขาศกึษาเต็มเวลาเป็นลายลกัษณอกัษร  ทางภาควชิาฯจงึจะพจิารณาใหเขาศกึษาตอ   

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

 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
1. นกัวชิาการ  นกัวจิยั  ทีป่รกึษาดานอาชีวอนามยั  ดานสขุศาสตรอตุสาหกรรม  ดานความปลอดภยั  ดานสภาพแวดลอมใน

การทาํงาน 

2. พนกังานตรวจความปลอดภยัตาม พรบ.ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงาน พศ. 2554 

3. เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัวชิาชีพ  และผูจดัการหนวยงานความปลอดภยัในสถานประกอบการตาม พรบ. 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงาน พศ. 2554 

4. นกัวชิาการดานสาธารณสขุ 

5. เป็นอาจารยมหาวทิยาลยั 

6. เป็นเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในสถานประกอบการ  หนวยงานราชการ  โรงพยาบาล  รฐัวสิาหกจิ 

7. เป็นผูเชีย่วชาญในบรษิทัทีป่รกึษา  ระบบมาตราฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

   

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         
 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 
 

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

หอง 2608อาคาร 2 ชัน้ 6  ภาควชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  คณะสาธารณสุขศาสตร  

โทรศพัท 02644 4069ตอ 102 โทรสาร 0 2354 8561 



 

2.อ.สทุธนินัท  ฉนัทธนกลุ (E-mail : suttinun.cha@mahidol.ac.th) 

หอง 2607อาคาร 2 ชัน้ 6  ภาควชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  คณะสาธารณสุขศาสตร  

โทรศพัท 02644 4069  ตอ 102 โทรสาร 0 2354 8561 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร คอื 
 

1.   นางสาวพนิตนาฏ  จกัรเพชร     (E-mail : pam_j12@hotmail.com) 

หองธุรการ  2601  อาคาร2  ชัน้ 6ภาควชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  คณะสาธารณสขุศาสตร  

โทรศพัท 02644 4069  ตอ 102  โทรสาร 0 2354 8561 
 

 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ 1.ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th

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


