
รหัสหลกัสตูร  : 6101B0150001 Flag :  01

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )
15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

54119

54122

54124

54125

54126

54127

54128

54129

54130

54131

54132

54133

54134

54135

หมายเหตุ     * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

  ** นกัศึกษาควรลงทะเบยีนเรียนชุดวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาก่อน

*** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

      และต้องฝึกงานภาคสนามวชิาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการด้วย

 

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 505 -

 : 50514 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์การแพทย ์หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 

   หรือปริญญาตรีการแพทยแ์ผนไทย

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน

การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม *

การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น

พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม

เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม **

พื้นฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   พ้ืนฐานวชิาชีพ  1 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   วชิาเฉพาะดา้น  13 ชุดวชิา

กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข

ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด

ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ***

เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั

การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0150002 Flag :  02

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )
15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

54119

54123

54122

54124

54125

54126

54127

54128

54130

54131

54132

54133

54134

54135

หมายเหตุ     * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

  ** นกัศึกษาควรลงทะเบยีนเรียนชุดวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาก่อน

*** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

      และต้องฝึกงานภาคสนามวชิาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการด้วย

วทิยาศาสตร์ชวีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   วชิาเฉพาะดา้น  12 ชุดวชิา

เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั

การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม

ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ***

การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น

พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม

เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม **

เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ  2 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 : 505 -

 : 50514 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อตุสาหกรรม หรือปริญญาตรีอตุสาหกรรมศาสตร์

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข

ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด

การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม *

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0150003 Flag :  03

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

54119

54123

54122

54124

54125

54126

54127

54128

54129

54130

54131

54132

54133

54134

54135

หมายเหตุ     * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

  ** นกัศึกษาควรลงทะเบยีนเรียนชุดวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาก่อน

*** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร 

      และต้องฝึกงานภาคสนามวชิาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการด้วย

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั

การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม

ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ***

เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม **

พื้นฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน

เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข

ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด

การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม *

การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น

พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 2 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

วทิยาศาสตร์ชวีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ทุกสาขาวชิา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 : 505 -

 : 50514 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

Last updated: 22-March-2022


