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หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
1.  รหสัและช่ือหลกัสตูร  

(ภาษาไทย)  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม  
(ภาษาองักฤษ) Bachelor of Science Program in Environmental Health 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 (ภาษาไทย)       วทิยาศาสตรบณัฑติ (อนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

วท.บ. (อนามยัสิง่แวดลอ้ม) 
(ภาษาองักฤษ)   Bachelor of Science (Environmental Health) 

B.S. (Environmental Health) 
 

3.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

ไมน้่อยกว่า 144 หน่วยกติ 
 

4.  รปูแบบของหลกัสตูร 
4.1 รปูแบบ  
 หลกัสตูรปรญิญาตรภีาคปกต ิ4 ปี 
 หลกัสตูรปรญิญาตรภีาคสมทบ 2 ปี 
4.2 ประเภทของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ  
4.3 ภาษาท่ีใช้  

หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 

4.4 การรบัเข้าศึกษา  
รบัเฉพาะนกัศกึษาไทยเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 



4.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 
5.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

นกัวชิาการสุขาภบิาล/สิง่แวดลอ้ม/สาธารณสุข เจา้หน้าทีส่ ิง่แวดลอ้ม นักวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
ผู้ช่วยนักวจิยั เจา้หน้าที่ห้องปฏบิตัิการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม ที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อม ผู้ควบคุม
ระบบบ าบดัมลพษิสิง่แวดลอ้ม และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจ าแนกตามหน่วยงานต่างๆ ดงันี้  

 
ประเภท หน่วยงาน ต าแหน่ง 

ภาครฐั 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนครใน
จงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 

- นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  
- นกัวชิาการสุขาภบิาล  
- นกัวชิาการสาธารณสุข 

 2)  หน่วยงานสังกัดกรุ ง เทพมหานครและ
ส่วนกลาง เช่น ส านักงานเขต ส านักสิง่แวดล้อม 
กองสุขาภบิาลอาหาร ส านกัอนามยั เป็นตน้   

- นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  
- นกัวชิาการสุขาภบิาล 
- นกัวชิาการสาธารณสุข 

3) หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่ 
ส านักอนามยัสิง่แวดล้อม  ส านักงานสาธารณสุข
เขต หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ได้แก่  ส านัก
ควบคุมโรค ศูนยอ์นามยั เป็นตน้ 

- นกัวชิาการสาธารณสุข 

4) หน่วยงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม  ไดแ้ก่  กรมควบคุมมลพษิ  ส านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาค  ส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั  

- นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม 

5)  หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้แก่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  

- นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม 
- นกัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

6) สถาบนัการศกึษา  - ผูช้่วยนกัวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร 

เอกชนและ
รฐัวิสาหกิจ 

1) บรษิทัทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม - เจา้หน้าทีส่ ิง่แวดลอ้ม  
- เจา้หน้าทีต่รวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม  
- เจา้หน้าทีจ่ดัท ารายงานการ



ประเภท หน่วยงาน ต าแหน่ง 
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
- นกัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
- เจา้หน้าทีม่วลชนสมัพนัธ์ 

 2) โรงงานอุตสาหกรรม  - เจา้หน้าทีส่ ิง่แวดลอ้ม  
- ผูค้วบคุมมลพษิสิง่แวดลอ้ม 
- เจา้หน้าทีจ่ดัการสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 
- นกัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
- เจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- เจา้หน้าทีม่วลชนสมัพนัธ์ 

3) การนิคมอุตสาหกรรม  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภมูภิาค  

- เจา้หน้าทีส่ ิง่แวดลอ้ม 
- นกัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

4) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมใน
ประ เ ทศและ ต่ า งป ระ เ ทศ    เ ช่ น   ส ถ าบัน
สิง่แวดลอ้มไทย เป็นตน้ 

- ผูช้่วยวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- เจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- นกัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

 
6.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตัง้อยู่เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 18)    
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

แหล่งฝึกงาน ไดแ้ก่ สถานประกอบการต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจดัการปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ด้านน ้า อากาศ อาหาร มูลฝอยและของเสีย
อนัตราย แมลงและพาหะน าโรค ซึง่เป็นปัจจยัที่มผีลต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมทัง้ การป้องกนัปัญหาที่จะ
เกดิขึน้ต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ทัง้ทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษยแ์ละภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิโดยการใชห้ลกัการประเมนิและวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เป็นหลกั อย่างไรก็
ตาม ขณะทีป่ระเทศไทยมกีารปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม โดยการขบัเคลื่อนภายใต้กรอบ
ของเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื และการปรบัโครงสรา้งของประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 การพฒันา
ดงักล่าวโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กดิมลพษิสิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆ เพิม่ขึน้ตามมา ส่งผลต่อสุขภาพ
และการเจบ็ป่วยของประชาชน ควรได้รบัการวเิคราะห์ ป้องกนั และแก้ไข โดยบุคลากรที่มอีงค์ความรูท้ ัง้
ทางด้านสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ การจดัการศกึษาของหลกัสูตรอนามยัสิง่แวดล้อม จงึประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อปลูกฝังและเสรมิสร้างให้บัณฑิตเป็นพลเมืองที่ดี มี
คุณธรรมจรยิธรรม มวีนิัย มคี่านิยมทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และหมวดวชิาเฉพาะ เพื่อผลติบณัฑติ
ทีส่ามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการควบคุม ป้องกนั แก้ไขปัญหามลพษิ และการบรหิารจดัการคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึการพฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม ทีส่่งผลต่อการพฒันาสุขภาพอนามยัของ
มนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

เมื่อส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม บณัฑติจะมี
คุณสมบตัแิละความสามารถ ดงันี้ 

1.  มคีวามรอบรูใ้นศาสตรด์า้นอนามยัสิง่แวดล้อมและศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ในการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมและป้องกนัการเสื่อมของคุณภาพสิง่แวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของมนุษย ์

2. ส ารวจ วนิิจฉัย และวเิคราะห์ปัญหาอนามยัสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อบ่งชี้และประเมนิผล
กระทบ รวมทัง้ความเสีย่งในดา้นต่างๆ 

3. เกบ็ตวัอยา่ง วเิคราะห ์และวางแผนเฝ้าระวงัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนดูแลควบคุมระบบ
ควบคุมมลพษิสิง่แวดล้อม และเลอืกใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. ศกึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละประสบการณ์จากภูมปัิญญาทอ้งถิน่และแหล่งความรูอ้ื่นๆ โดยใช้
กระบวนการวจิยั และองคค์วามรูด้า้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

5. บรหิารจดัการและให้การอบรมทางวชิาการสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดล้อมที่ทนัสมยัและ
เท่าทนัการเปลีย่นแปลง เพื่อใหเ้กดิการพฒันางานอนามยัสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  



6. ควบคุมคุณภาพของสภาพแวดล้อมใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และจดัการ
สิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆ ได ้

7. ประเมนิการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์และผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์อนัเป็นผลสบืเนื่องจากกจิกรรมนัน้ๆ 

8. ด าเนินงานเป็นระบบตามจรรยาบรรณวชิาชพี มมีนุษยสมัพนัธ์ คุณธรรม และจรยิธรรม และ
ด ารงตนเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการสรา้งระบบสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้หนุนสุขภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ  
การจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค โดยแบ่งปีการศกึษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิคอื 

ภาคการศกึษาที ่ 1  และภาคการศกึษาที ่2 ซึง่เป็นภาคการศกึษาบงัคบั และอาจเปิดภาคฤดูรอ้นได ้ทัง้นี้  ให้
เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
ม ี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ม ี

 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 

2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคปกติ 
วนั - เวลาราชการปกต ิ

- ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนสงิหาคม - เดอืนธนัวาคม 
- ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนมกราคม - เดอืนพฤษภาคม 
- ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน - เดอืนกรกฎาคม 

หลกัสูตรปรญิญาตรภีาคปกต ินักศกึษาจะต้องใชเ้วลาศกึษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกต ิ 
แต่ไมเ่กนิ 16 ภาคการศกึษาปกต ิ

ภาคสมทบ  
วนัเสาร-์อาทติย ์เวลา 8.00–18.00 น. 

- ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนสงิหาคม - เดอืนธนัวาคม 
- ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนมกราคม - เดอืนพฤษภาคม 

  - ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน - เดอืนกรกฎาคม 



2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1. เป็นผูม้คีวามรูส้อบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่ามธัยมศกึษา   
ตอนปลายตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร
หรอืมคีวามรูเ้ทยีบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร
รบัรอง 

1. เป็นผูม้คีวามรูส้อบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่ามธัยมศกึษา 
ตอนปลายตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร
ห รื อ  มี ค ว า ม รู้ เ ที ย บ เ ท่ า ต า ม ที่
กระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

 2. เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรีหรือสูง
กว่า   ด้านวิทยาศาสตรบณัฑิต/สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต ท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ส านักงาน ก.พ. รบัรอง 

2. ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาล เว้น
แต่ในกรณโีทษนัน้เกดิจากความผดิอนัไดก้ระท าโดย
ประมาทหรอืความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

3. ไมเ่คยตอ้งโทษตามค าพพิากษาของศาล เวน้แต่
ในกรณีโทษนัน้เกิดจากความผดิอนัได้กระท าโดย
ประมาทหรอืความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

3. มคีวามประพฤตดิ ีไมเ่คยถูกไล่ออกจากสถาบนั 
การศกึษาใด เนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสยี  

4. มคีวามประพฤตดิ ีไมเ่คยถูกไล่ออกจาก
สถาบนั การศกึษาใด เนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสยี 

4. ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ 5. ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ 
5. เป็นผูท้ีม่รี่างกายและสุขภาพสมบรูณ์ ไมเ่ป็น
โรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืโรคอื่น ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การศกึษาและการประกอบอาชพี 

6. เป็นผูท้ีม่รี่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไมเ่ป็น
โรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืโรคอื่น ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการศกึษาและการประกอบอาชพี 

 

 การคดัเลือกผูส้มคัรเพ่ือเข้าศึกษายึดถือหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
1) สอบคดัเลอืกของมหาวทิยาลยั 
2) สอบคดัเลอืกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3) คดัเลอืกดว้ยวธิเีทยีบโอน หรอืสอบคุณวุฒอิยา่งอื่นแทน 
4) รบัเขา้ตามโครงการพเิศษ 

      ระบบการศึกษา  
  แบบชัน้เรยีน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 



2.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารและระเบยีบมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรตวิ่า

ด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 การศกึษาขา้มสถาบนั การยา้ยสาขาวชิา การยา้ย
รอบ และการโอนหน่วยกติจากสถาบนัอื่น  

 
3.  หลกัสตูร 

3.1  หลกัสตูร   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 144 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  

โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดงันี้ 

 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร   144 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      30   หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์       8   หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาสงัคมศกึษาศาสตร ์       8   หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์      3   หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาภาษา       11   หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     108   หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี      32   หน่วยกติ 
2.2) กลุ่มวชิาชพีสาธารณสุข      30   หน่วยกติ 
2.3 กลุ่มวชิาชพีอนามยัสิง่แวดลอ้ม     46   หน่วยกติ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6   หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกิต 
  1.1 วิชาบงัคบั     จ านวน    23    หน่วยกิต 

ก)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   จ านวน    6    หน่วยกิต 
 GE 1172 การดแูลและเสรมิสรา้งสุขภาพแบบองคร์วม 2(1/1-1/2-0) 
  (Holistic Health Care) 
 GE 1082 โลกทศัน์กบัการด าเนินชวีติ 2(2/2-0-0) 
  (World View and Ways of Life) 
 GE 1092 จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ  2(2/2-0-0) 
  (Psychology for Living) 



  ข)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์   จ านวน    6    หน่วยกิต 
 GE 1102 ไทยกบัสภาวการณ์โลก 2(2/2-0-0) 
  (Thailand in Contemporary World Events) 
 GE 1112 ชวีติกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 2(2/2-0-0) 
  (Life and Sufficiency Economy) 
 GE 1142 จนีศกึษา 2(2/2-0-0) 
  (Chinese Studies) 
  ค)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ จ านวน    2    หน่วยกิต 
 GE 1122 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการเรยีนรู ้ 2(2/2-0-0) 
  (Information Technology and Learning) 
  ง)  กลุ่มวิชาภาษา    จ านวน    9    หน่วยกิต 
 GE 1043 ภาษาไทยกบัการสื่อสาร 3(3/3-0-0) 
  (Thai Language and Communication) 
 GE 1053 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) 
  (English for Communication I) 
 GE 1063 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) 
  (English for Communication II) 
   

1.2 วิชาเลือก     จ านวน    7    หน่วยกิต 
ก)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    

 GE 2182 สุนทรยีภาพแห่งชวีติ 2(2/2-0-0) 
  (Aesthetics for Life) 
 GE 2192 วฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย 2(2/2-0-0) 
  (Thai Culture and Wisdom) 
 GE 2292 การคดิเชงิระบบกบัการแก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั 2(2/2-0-0) 
  (Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life) 
 GE 2242 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  2(2/2-0-0) 
  (Intercultural Communication) 
  ข)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์    
 GE 2202 กฎหมายกบัสงัคม 2(2/2-0-0) 
  (Law and Society) 
 GE 2212 ภาวะผูน้ ากบัการจดัการ 2(2/2-0-0) 
  (Leadership and Management) 
 GE 2162 ทกัษะการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษา 2(2/2-0-0) 



  (Learning Skills in Higher Education) 
 GE 2142 อาเซยีนศกึษา 2(2/2-0-0) 
  (Asean Studies) 
 GE 2152 ผูป้ระกอบการยุคใหม่ 2(2/2-0-0) 
  (Modern Entrepreneurship) 
  ค)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  
 CS 1001 การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูในชวีติประจ าวนั 1(0-1/2-0) 
  (Application of Software in Daily Life) 
 GE 2232 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 2(2/2-0-0) 
  (Humans and Environments) 
  ง)  กลุ่มวิชาภาษา     
 GE 2122 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2(2/2-0-0) 
  (Chinese for Communication) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  108  หน่วยกิต 
  2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน    32    หน่วยกิต 
 AN 2292 กายวภิาคศาสตรส์ าหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 2(1/1-1/3-0) 
  (Anatomy for Health Science) 
 BH 2382 หลกัชวีเคม ี 2(2/2-0-0) 
  (Principal Biochemistry) 
 BI 1012 ชวีวทิยา 2(2/2-0-0) 
  (Biology) 
 BI 1041 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1(0-1/3-0) 
  (Biology Laboratory) 
 CH 1403 หลกัเคมพีืน้ฐาน 3(3/3-0-0) 
  (Basic Principles of Chemistry) 

CH 1411 ปฏบิตักิารหลกัเคมพีืน้ฐาน 1(0-1/3-0) 
  (Basic Principles of Chemistry Laboratory) 
 CH 1442 หลกัอนิทรยีเ์คมพีืน้ฐาน 2(2/2-0-0) 
  (Basic Principles of Organic Chemistry) 
 CH 1451 ปฏบิตักิารหลกัอนิทรยีเ์คมพีืน้ฐา  1(0-1/3-0) 
  (Basic Principles of Organic Chemistry Laboratory) 
 EG 5093 การฟัง-การพดูภาษาองักฤษเพื่อวชิาชพี 3(3/3-0-0) 
  (English Listening-Speaking for Professional Purposes) 
 EG 5103 การอ่าน-การเขยีนภาษาองักฤษเพื่อวชิาชพี 3(3/3-0-0) 



  (English Reading-Writing for Professional Purposes) 
 MA 1103 คณติศาสตรเ์บือ้งตน้ 3(3/3-0-0) 
 MI 2463 จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยาพืน้ฐาน 3(2/2-1/3-0) 
  (Basic Microbiology and Parasitology) 
 PH 1133 ฟิสกิส ์ 3(3/3-0-0) 
  (Physics) 
 PH 1171 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์ 1(0-1/3-0) 
  (Physics Laboratory) 
 PS 2002 สรรีวทิยาส าหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 2(2/2-0-0) 
  (Physiology for Health Science) 
  2.2)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสขุ  จ านวน    30    หน่วยกิต 
 ST 2003 ชวีสถติ ิ 3(3/3-0-0) 
  (Biostatistics) 
 PB 3053 วทิยาการระบาด 3(3/3-0-0) 
  (Epidemiology) 
 PB 2233 การบรหิารงานสาธารณสุขและการจดัการระบบสุขภาพ 3(3/3-0-0) 
  (Public Health Administration and Health System Management) 
 PB 3133 อนามยัสิง่แวดลอ้มและการจดัการ 3(3/3-0-0) 
  (Environmental Health and Management) 
 PB 2283 หลกัอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 3(3/3-0-0) 
  (Principle of Occupational Health and Safety) 
 PB 2243 กฎหมายสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มกบัจรรยาบรรณวชิาชพี 3(3/3-0-0) 
  (Public Health and Environmental Laws and Professional Ethics) 
 PB 2253 สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตรก์บัการประยกุตใ์ช้ 3(3/3-0-0) 
  (Health Education and Behavior Science and Application) 
 PB 3263 การบ าบดัโรคเบือ้งตน้และการใชห้ลกัแพทยแ์ผนจนีเพื่อการดแูลสุขภาพ 
  (Primary Treatment of Disease and Chinese Medicine Principles for 

Health Care)  3(2/2-1/3-0) 
 PB 2273 โรคตดิเชือ้-โรคไรเ้ชือ้ และหลกัการป้องกนั 3(3/3-0-0) 
  (Infectious - Non Infectious Diseases and Principle of Prevention) 
 PB 3293 ประสบการณ์วชิาชพีดา้นสาธารณสุขและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 3(2/2-1/3-0) 
  (Professional Experience in Public Health and Environmental Health) 
  2.3)  กลุ่มวิชาชีพอนามยัส่ิงแวดล้อม  จ านวน    46    หน่วยกิต 
           2.3.1 วิชาชีพเฉพาะด้านบงัคบั  34 หน่วยกิต    



 EH 2012 นิเวศวทิยาและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 2(2/2-0-0) 
  (Ecology and Natural Disasters) 
 EH 3052 การประปาและการปรบัปรงุคุณภาพน ้า 2(2/2-0-0) 
  (Water Supply and Water Treatment) 
 EH 3093 การสุขาภบิาลและความปลอดภยัของอาหาร 3(3/3-0-0) 
  (Food Safety and Sanitation) 
 EH 3112 มลพษิทางอากาศและการควบคุม 2(2/2-0-0) 
  (Air Pollution and Control) 
 EH 3122 พษิวทิยาสิง่แวดลอ้ม 2(2/2-0-0) 
  (Environmental Toxicology) 
 EH 3132 การจดัการมลูฝอย 2(2/2-0-0) 
  (Solid Waste Management) 
 EH 3141 การจดัการสิง่ปฏกิูล 1(1/1-0-0) 
  (Excreta Management) 
 EH 3152 การสุขาภบิาลและการจดัการสิง่แวดลอ้มในสถานประกอบการ 2(2/2-0-0) 
  (Sanitation and Environmental Management in Workplace) 
 EH 3193 เทคโนโลยใีนการบ าบดัและก าจดัน ้าเสยี 3(3/3-0-0)  
  (Technology for Wastewater Treatment and Disposal) 
 EH 4062 การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม 2(1/1-1/3-0) 
  (Environmental Quality Analysis) 
 EH 4102 การควบคุมแมลงน าโรคและสตัวแ์ทะ 2(2/2-0-0) 
  (Insec Vector and Rodent Control) 
 EH 4122 การจดัการของเสยีอนัตราย 2(2/2-0-0) 
  (Hazardous Waste Management) 
 EH 4142 การวเิคราะหค์ุณภาพน ้าและน ้าเสยี 2(1/1-1/3-0) 
  (Water and Wastewater Analysis) 
 EH 4282 การวจิยัดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 2(1/1-1/3-0) 
  (Environmental Health Research) 
 EH 4292 การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพและการประเมนิความเสีย่ง 2(2/2-0-0) 
  (Health Impact Assessment and Health Risk Assessment) 
 EH 3223 การฝึกงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 3(0-0-3/18) 
  (Environmental Health Practice) 
           2.3.2 วิชาชีพเลือกเฉพาะด้าน  12 หน่วยกิต 
 EH 4252 การจดัการคุณภาพน ้า 2(2/2-0-0) 



  (Water Qaulity Management) 
 EH 3202 การป้องกนั-ควบคุมมลพษิอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  
  (Industrial Pollution Prevention-Control and Eco-Industry) 2(2/2-0-0) 
   EH 3163 เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 3(3/3-0-0) 
  (Environmental Economics) 
 EH 3173 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและกระบวนการมสี่วนรว่ม 3(3/3-0-0) 
  (Environmental Impact Assessment and Public Participation) 
 EH 3181 การเกบ็และวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศ 1(0-1/3-0) 
  (Analysis and Sampling of Air Samples) 
 EH 3211 การควบคุมมลพษิทางเสยีง 1(1/1-0-0) 
  (Noise Control) 
 EH 4302 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการจดัการ 2(2/2-0-0) 
  ก๊าซเรอืนกระจก   
  (Climate Change and Greenhouse Gas Management) 
 EH 4312 การประเมนิวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ 2(2/2-0-0) 
  (Life Cycle Assessment) 
 EH 4322 การบ าบดัน ้าเสยีอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0) 
  (Industrial Wastewater Treatment) 
 EH 4332 เทคโนโลยกีารบ าบดัมลพษิอากาศ 2(2/2-0-0) 
  (Air Pollution Treatment Technology) 
 EH 4342 การจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0) 
  (Building and Industrial Energy Management) 
 EH 4352 เคมสีิง่แวดลอ้ม 2(2/2-0-0) 
  (Environmental Chemistry) 
 EH 4362 การจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 2(2/2-0-0) 
  (Principles of Environmental Sustainable Development) 
 EH 4372 การน าของเสยีมาใชป้ระโยชน์ 2(2/2-0-0) 
  (Waste Utilization) 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

ใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัหวั
เฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิไดต้ามความสนใจ   


