
หมูวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย 

(SASC) 

หมูวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย หมวดวิทยาศษสตร จัดลักษณะเน้ือหาวิชาดังน้ี 

 

1. ความรูพื้นฐานทั่วไปดานวิทยาศาสตรความปลอดภัย   ( SASC - 1 - - ) 

2. พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย      ( SASC - 2 - - ) 

3. สุขศาสตรอุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและโรคจากทํางาน   (SASC - 3 - - ) 

4. พิษวิทยา วัตถุระเบิด อัคคีภัย บรรรเทาสาธารณภัย    ( SASC - 4 - - ) 

5. การบริหารจัดการความปลอดภัย      (SASC - 5 - -) 

6. เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย เทคโนโลยีความปลอดภัย  (SASC - 6 - - ) 

และการประเมินผล 

       7.          (SASC - 7 - -) 

       8.     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการฝกประสบการณวิชาชีพ  (SASC - 8 - -) 

        9.     สัมมนาและโครงการวิจัย      (SASC - 9 - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย 

(SASC) 

 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-อ) 

SASC 1101 4071204 วิทยาศาสตรความปลอดภัย 3(3-0-6) 

SASC 1201 4073514 พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย 3(3-0-6) 

SASC 1501 4073210 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6) 

SASC 2301 4073515 การควบคุมความสูญเสีย 3(3-0-6) 

SASC 2302 4073217 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

SASC 2303 4073404 โรคที่เกิดจากการทํางาน 3(3-0-6) 

SASC 2401 4072205 อัคคีภัยและการปองกัน 3(3-0-6) 

SASC 2402 4073213 การบรรเทาสาธารณภัย 3(2-2-5) 

SASC 2403 4073403 พิษวิทยา 3(3-0-6) 

SASC 3101 4073701 การยศาสตร 3(3-0-6) 

SASC 3102 4072206 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 3(3-0-6) 

SASC 3103 4073211 ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง 3(3-0-6) 

SASC 3301 4072319 อาชีวอนามัย 3(3-0-6) 

SASC 3302 4073202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 

SASC 3303 4072209 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

SASC 3401 4073214 อุบัติภัยกลุมชน 3(3-0-6) 

SASC 3402 4073212 วัตถุอันตราย 3(3-0-6) 

SASC 3601 4072208 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 3(3-0-6) 

SASC 3602 4073215 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย 3(2-2-5) 

SASC 4501 4074701 การฝกอบรมทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3(3-0-6) 

SASC 4601 4074606 การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย 3(3-0-6) 

SASC 4801 4073805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 

ความปลอดภัย 

2(90) 

SASC 4802 4074813 การฝกประสบการณทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย 5(450) 

SASC 4901 4074908 สัมมนาทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย 1(0-2-1) 

SASC 4902  โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3(0-6-3) 

 

 



    รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SASC 1101      วิทยาศาสตรความปลอดภัย                                                                                           3(3-0-6) 

                         Safety Science 

                 ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย 

ประเภทของอุบัติภัย สาเหตุของอุบัติภัย การสูญเสียที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัย การ

ปองกันอุบัติภัย เทคโนโลยีความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับความปลอดภัยและหลักการดําเนินงานปองกันอุบัติภัยจากการทํางาน 

 

SASC 1201    พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย                                                                                     3(3-0-6) 

                       Safety Behavioral Science 

                                      ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดานพฤติกรรมศาสตรที่

เกี่ยวกับความปลอดภัย ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมความปลอดภัย การพัฒนา

พฤติกรรมความปลอดภัย การวิเคราะหพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อการแกไขปรับปรุง  

 

SASC 1501        ความปลอดภัยในสถานประกอบการ                                                                            3(3-0-6) 

                           Workplace Safety 

               ความหมายและประเภทของสถานประกอบการ ความเปนมาของความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการของตางประเทศและประเทศไทย  สภาพปญหา  ชนิด

อุบัติภัย สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติภัย การปองกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ  

นโยบายความปลอดภัย  การจัดองคกรความปลอดภัย  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางาน  การกําหนดแผนงานและกิจกรรมความปลอดภัย  กฎทั่วไปในการทํางานอยาง

ปลอดภัย  ความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม  การจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยแบบยั่งยืน 

 

SASC 2301     การควบคุมความสูญเสีย                                                                                                 3(3-0-6)   

                         Loss Control  

                                  หลักการและ ตนเหตุสําคัญของความสูญเสีย  หลักการควบคุมความสูญเสีย

เน่ืองจากอุบัติภัย           การวิเคราะหสภาพความปลอดภัย  การบริหารเพื่อควบคุม  

ปองกันและแกไขความสูญเสีย  การประเมินความเสี่ยงและประเมินผลความสูญเสีย 



รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SASC 2302       สุขศาสตรอุตสาหกรรม                                                                                                 3(2-2-5) 

                          Industrial Hygiene 

                                           ความหมายและความสําคัญของสุขศาสตรอุตสาหกรรม  กฎหมายและ

มาตรฐานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม  องคประกอบและความสําคัญของสภาพแวดลอม

ในการทํางาน  ปญหาและอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางสุขศาสตร

อุตสาหกรรม  กายภาพ  ชีวภาพ  และเคมีที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม  รวมทั้งการปรับปรุงและแกไข  การดําเนินงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมที่

มีประสิทธิภาพ  ระบบการอนุญาตใหทํางานในสถานที่อับอากาศเกี่ยวกับความรอน  

ไฟฟา การขุดดินและการทํางานในที่สูง การสํารวจปญหาทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมโดย

การสังเกตและการใชเคร่ืองมือทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม         

 

SASC 2303    โรคท่ีเกิดจากการทํางาน                                                                    3(3-0-6) 

                        Occupational Diseases 

                                            ความหมาย  กลไกการเกิดโรค  ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค  หลักการวินิจฉัยโรคที่เกิด

จากการทํางานดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ชีวภาพ  และเคมี  ผลกระทบของโรคที่

เกิดจากการทํางาน  การควบคุมและปองกันโรคจากการทํางาน 

 

SASC 2401     อัคคีภัยและการปองกัน                                                                                                   3(3-0-6) 

                        Fire and Protection  

  ความหมายของอัคคีภัย  ประเภทของอัคคีภัย  สาเหตุของอัคคีภัย  แหลงกําเนิด

อัคคีภัย  ผลเสียและอันตรายจากอัคคีภัย  เคมีของไฟและการสันดาป  การเกิดปฏิกิริยา

ลูกโซ  การปองกันและการควบคุมอัคคีภัย  มาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัย  อาคารและ

การทนไฟ  การบริหารจัดการในการปองกันอัคคีภัย  การระงับอัคคีภัย  การใชเคร่ือง

ดับเพลิงเคมีขั้นตน  ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมแบบ

อัตโนมัติ  ระบบควบคุมควันไฟ  ระบบการหนีอัคคีภัย  การวางแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย  การฝกหนีไฟ  การวางแผนฉุกเฉินและกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย   

 

 

 



รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SASC 2402     การบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                   3(2-2-5) 

                        Disaster Control 

                สาเหตุและความสูญเสียของสาธารณภัย แนวคิดและหลักการของสาธารณภัย  

การวางแผน  การปองกัน  การบรรเทาสาธารณภัย  กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การฝกการ

วางแผนการชวยเหลือผูประสบภัยในอาคารสูงและการอพยพออกจากที่เกิดเหตุ 

 

SASC 2403       พิษวิทยา                                                          3(3-0-6) 

                         Toxicology 

                                   แนวคิดเกี่ยวกับพิษวิทยา การตอบสนองของรางกายตอสารพิษ หลักการทางพิษวิทยา 

คุณสมบัติและพิษของสารพิษที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  สารพิษที่ใชมากใน

โรงงานอุตสาหกรรม กลไกการเกิดพิษ การกําหนดมาตรฐานของสารพิษ  การวิเคราะห

อุบัติภัยที่เกิดจากสารพิษ  การควบคุมและปองกันสารพิษ และมาตรการทางกฎหมาย 

 

SASC 2601    การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย                                                                     3(3-0-6) 

                       Planning and Evaluation in Safety   

      ความหมาย   ความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบขาย  หลักและวิธีการวางแผน  การ

จัดทําแผนงาน     การประเมินผลงาน  การนําผลการประเมินและผลการวิจัยใชในการ

วางแผนและประเมินผลความปลอดภัย 

 

SASC 3101    การยศาสตร                                                                                                                      3(3-0-6) 

                        Ergonomics 

                ความหมายของการยศาสตร ความสัมพันธระหวางมนุษย เคร่ืองจักร อุปกรณ

และสิ่งแวดลอมในการทํางานดานรางกายและจิตใจ ความสามารถและขอจํากัดในการ

ทํางานอันเนื่องมาจากปจจัยภายในรางกายของมนุษย การประเมินความสมบูรณของ

รางกาย จิตใจและความเมื่อยลาจากการทํางานเพื่อเปนหลักในการจัดสภาพการทํางานที่

ถูกตอง 



รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

   SASC 3102   ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา                                                                                         3(3-0-6) 

                         Electric Safety 

                    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา  พลังงานไฟฟา  ประเภทของไฟฟา  ประโยชน

ของไฟฟา  อันตรายจากไฟฟา  ชนิดของอุบัติภัยจากไฟฟา  สาเหตุและการปองกันอุบัติภัย

จากไฟฟา  ฟวส  ฉนวนกั้นไฟฟา  เคร่ืองตัดวงจร  สายดิน  สัญลักษณที่ใชในงานไฟฟา  

มาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟา  การใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาใหปลอดภัย  การ

ตรวจสอบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  การชวยเหลือและการปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติภัย

จากไฟฟา  และหนวยงานที่เกี่ยวกับไฟฟา  

 

SASC 3103      ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง                                         3(3-0-6) 

                         Transportation and Traffic Safety 

                                                   ปญหาและสาเหตุของอุบัติภัยในการจราจรและขนสง  ชนิดของอุบัติภัย

และการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรและขนสง  ความปลอดภัยในการขนยายวัสดุ  

หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรและขนสง      การจัดการจราจรและการขนสง

ในสถานประกอบการ  การวางแผนการจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการ 

 

SASC   3301   อาชีวอนามัย                                                                                                                    3(3-0-6) 

                        Occupational Health 

                                           ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการทํางาน อุบัติภัย

อันเกิดจากการทํางาน หลักทั่วไปในการควบคุมและปองกันโรค       การสุขาภิบาลโรงาน

อุตสาหกรรม การดําเนินงานโครงการอาชีวอนามัยหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

งานอาชีวอนามัย  

 

SASC 3302      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                     3(3-0-6) 

                          Occupational Health and Safety 

                                              หลักทั่วไปในการสงเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอควรปฏิบัติของผู

ประกอบอาชีพ โรคและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ การคุมครองสุขภาพและ

ความปลอดภัย การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 



รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SASC 3303    การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม                                          3(3-0-6) 

                       Industrial Sanitation 

                                           มลภาวะและของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  มาตรการควบคุมและ

การบริหารจัดการดานการสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพน้ํา  อากาศ  แสง  เสียง  ความ

รอน  และเหตุรําคาญซึ่งทําลายสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

SASC 3401     อุบัติภัยกลุมชน                                                                                                                3(3-0-6) 

                         Mass Accident 

                                           ความหมายของอุบัติภัยกลุมชน สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติภัยกลุมชนในอดีตและ

ปจจุบัน ปญหาและระดับของปญหา  การเตรียมประชาชนเพื่อความปลอดภัย  การฝกซอม

และการจัดระบบเตรียมรับสถานการณฉุกเฉิน 

 

SASC 3402     วัตถุอันตราย                                                                                                                    3(3-0-6) 

                         Dangerous Material  

                                        ความหมายของวัตถุอันตราย  การจําแนกวัตถุอันตราย  การเก็บวัตถุอันตราย 

การขนสงวัตถุอันตราย การจัดการกากของเสียอันตราย ระบบการจัดการดานการปองกัน

อุบัติภัย การระงับอุบัติภัย ระบบฐานขอมูลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย   

 

SASC 3601   อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล                                                                       3(3-0-6) 

                      Personal Protection Equipment 

                   ความสําคัญและประโยชนของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ชนิด 

วิธีการใช   วิธีการบํารุงรักษา   ปญหาที่เกิดจากการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคล  และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 

 

 



รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SASC 3602     เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย                                                                              3(2-2-5) 

                         Safety Audit Technique 

                                         เทคนิคในการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานดานระบบไฟฟา  อาคาร  

เคร่ืองจักร อุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยและบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่กฎหมายกําหนด  การตรวจตามแผนความปลอดภัย  วิธีการคนหาสาเหตุ

อุบัติภัยจากการทํางาน  การรายงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปสูความปลอดภัย 

 

SASC 4501     การฝกอบรมความปลอดภัย                                                                                            3(3-0-6)      

                         Safety Training 

                                          ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรมความปลอดภัย หลักการฝกอบรม

ความปลอดภัย  เทคนิคการฝกอบรม เทคนิคการเปนวิทยากร  การจัดทําแผนและโครงการ

ฝกอบรมความปลอดภัยการจัดการฝกอบรม  การประเมินผลและการติดตามผลปฏิบัติการ

จัดการฝกอบรม  และการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมความปลอดภัย 

 

SASC 4801      การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย                                   2(90) 

                        Preparation for Professional Experience in Safety Science   

                           การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการ

พัฒนาความรู  เจตคติ  ทักษะดานวิทยาศาสตรความปลอดภัย  โดยปฏิบัติในสถานการณ

หรือรูปแบบตางๆซึ่ง  เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 
 

SASC 4802     การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย                                            5(450) 

                         Field Experience in Safety Science  

                                       การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่

เกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตรความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ 

       

 

 



รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SASC 4901     สัมมนาทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย                                                                            1(0-2-1) 

                           Seminar in Safety Science 

         การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหาเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย   การเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานความปลอดภัย 

 

SASC 4902      การวิจัยทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย                                                                        3(0-6-3 )                             

                         Research  in Safety Science 

         วิชาท่ีเรียนกอน : STAT 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

                                          การคนควาและวิจัยดานความปลอดภัย การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัยภายใตความควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

 

 


	ความหมายและประเภทของสถานประกอบการ ความเป็นมาของความปลอดภัยในสถานประกอบการของต่างประเทศและประเทศไทย  สภาพปัญหา  ชนิดอุบัติภัย สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติภัย การป้องกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ  นโยบายความปลอดภัย  การจัดองค์กรความปลอดภัย...

