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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรมหรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ

หลกัสตูรดงันี ้
 

(1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  

 ข. หมวดวชิาแกน 5 30  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  
  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

  54117 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร*์ 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  54101 วศิวกรรมพืน้ฐานส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  54102 การบรหิารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 

  54109 การยศาสตร ์ 
  54111 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย** 

  54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ* 

  54114 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การควบคมุ  
  54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑ์

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี 
 
  หมายเหต ุ *    เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  
  **  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค

  การศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้   
   

 

ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 

2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรส์ุขภาพ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาธารณสุขศาสตร ์ 
(หลกัสตูร 4 ปี) หรอืพยาบาลศาสตร ์(หลกัสตูร 4 ปี) มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 

(1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 1 6  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ)  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
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 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
  54101 วศิวกรรมพืน้ฐานส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  54102 การบรหิารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
  54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 

  54109 การยศาสตร ์ 

  54111 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย* 
  54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ** 
  54114 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การควบคมุ  

  54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภัย 
 

 หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค
  การศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้   

  **   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  
 

 

 

ระดบัปรญิญาตร ี
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 

 3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม หรอือุตสาหกรรมศาสตร ์ มี
โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

  
(1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 
  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ) 
   54102 การบรหิารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 
  54109 การยศาสตร ์ 

  54111 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย* 

  54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ** 

  54114 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การควบคมุ  
  54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

 
 หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค

   การศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้   
  **   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 

  
 

 

ระดบัปรญิญาตร ี
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 
4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรท์ุกสาขาวชิา มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 

(1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   13 78  
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ)  

  54101 วศิวกรรมพืน้ฐานส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  54102 การบรหิารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 

  54109 การยศาสตร ์ 
  54111 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย* 

  54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ** 

  54114 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การควบคมุ  
  54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

 
 หมาย

เหต ุ 
*  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค 
  การศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้   

  **   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  
 

ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาธารณสขุศาสตร ์(หลกัสูตรตอ่เนือ่ง 2 ปี) พยาบาลศาสตร ์(หลกัสูตรตอ่เนือ่ง  
2 ปี) หรอืแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 

(1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  

 ข. หมวดวชิาแกน 5 30  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   17 102  

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป  2  ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน  5  ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  54117 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ)  

  54101 วศิวกรรมพืน้ฐานส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  54102 การบรหิารงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
  54106 พษิวทิยาและอาชวีเวชศาสตร ์ 

  54109 การยศาสตร ์ 
  54111 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย* 

  54112 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ** 
  54114 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การควบคมุ  

  54115 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
  54116 เทคโนโลยคีวามปลอดภัย  

 
 หมาย

เหต ุ 
*  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค 
  การศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้   

  **   เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  
 

 

Last updated: 6-June-2013 


