
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 50101   วิทยาศาสตรพื้นฐาน ตน

54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54102   การบริหารงานความปลอดภัย

ปลาย 50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ ปลาย 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ 50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ

           ความปลอดภัย 54117   คณิตศาสตรพื้นฐาน

54117   คณิตศาสตรพื้นฐาน

10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต 50101   วิทยาศาสตรพื้นฐาน

10151   ไทยศึกษา 54102   การบริหารงานความปลอดภัย

54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร * 54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร *

ปลาย 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ปลาย 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย

3 54109   การยศาสตร 3 54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน * 54109   การยศาสตร

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน *

ปลาย 54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลาย 10151   ไทยศึกษา

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม 54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา            ความปลอดภัย

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม

4 ตน 4 ตน 54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

ตน

 * เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

ตน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

1

2 ตน

1

2 ตน

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมหรือเทียบเทาคุณสมบัติผูสมัคร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา ตน

54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54102   การบริหารงานความปลอดภัย

ปลาย 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ปลาย 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ 54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ

           ความปลอดภัย            ความปลอดภัย

54109   การยศาสตร 54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน * 54102   การบริหารงานความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน *

54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10151   ไทยศึกษา

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม 54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย

54109   การยศาสตร

54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ

3 ตน

11

2 ตน

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปลาย

2 ตน

ปลาย

3 ตน

 * เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการแพทย สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตร 4 ป) หรือพยาบาลศาสตร (หลักสูตร 4 ป)



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา ตน

54102   การบริหารงานความปลอดภัย

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย

50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ 50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ

50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ 54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ

           ความปลอดภัย            ความปลอดภัย

ตน 54109   การยศาสตร ตน 10151   ไทยศึกษา

54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน * 54102   การบริหารงานความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน

54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร

54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม 54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย

54109   การยศาสตร

54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ

3 ตน

 * เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

1

ปลาย

2

ปลาย

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ปลาย

3 ตน

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

1

ปลาย

2

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศาสตร

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา ตน

54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54102   การบริหารงานความปลอดภัย

50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ 50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ

50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ 54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ

           ความปลอดภัย            ความปลอดภัย

ตน 54109   การยศาสตร ตน 10151   ไทยศึกษา

54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน * 54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน *

54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม 54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย

54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54102   การบริหารงานความปลอดภัย

54109   การยศาสตร

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปลาย ปลาย 54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ

2

ปลาย

3 ตน

 * เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

1

ปลาย

1

ปลาย

3 ตน

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชาคุณสมบัติผูสมัคร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ปลาย

2



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 50101   วิทยาศาสตรพื้นฐาน ตน

54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54102   การบริหารงานความปลอดภัย

ปลาย 50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ ปลาย 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ 50102   วิทยาศาสตรชีวภาพ

           ความปลอดภัย 54117   คณิตศาสตรพื้นฐาน

54117   คณิตศาสตรพื้นฐาน

10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต 50101   วิทยาศาสตรพื้นฐาน

10151   ไทยศึกษา 54102   การบริหารงานความปลอดภัย

54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร * 54118   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร *

ปลาย 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ปลาย 50103   สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 54106   พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร

54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย 54116   เทคโนโลยีความปลอดภัย

54109   การยศาสตร 54101   วิศวกรรมพื้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน * 54109   การยศาสตร

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54113   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การประเมิน *

ปลาย 54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลาย 10151   ไทยศึกษา

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม 54112   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดดานอาชีวอนามัยและ

           ความปลอดภัย

54114   สุขศาสตรอุตสาหกรรม: การควบคุม

4 ตน 4 ตน 54111   ประสบการณวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54115   กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ

Last updated: 17-May-2017

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) หรือพยาบาลศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) หรือแพทยแผนไทยบัณฑิต

3 ตน

 * เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

1

2 ตน

3 ตน

1

2 ตน

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร
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