
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา      ต้น

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น     

54127   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม     

ปลาย 54119   สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      ปลาย 54119   สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54124   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด      54124   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด     

54129   พื้นฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54129   พื้นฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54122   กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข      10151   ไทยศึกษา     

54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น     

            สภาพแวดล้อมในการท างาน      54127   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม     

54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

ปลาย 54125   การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม * ปลาย 54125   การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม *

54133   พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั      54133   พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั     

54134   การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม      54134   การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม     

3 54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม      3 54122   กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข     

54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ

54135   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม

  

            สภาพแวดล้อมในการท างาน     

            ในการท างาน    54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

ปลาย ปลาย 54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม     

54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54135   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม

              ในการท างาน   

หมายเหตุ

2 ต้น

 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์การแพทย ์หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 

   หรือปริญญาตรีการแพทยแ์ผนไทย

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

ต้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

1

2 ต้น

1

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

ต้น



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา      ต้น

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น     

54127   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม     

ปลาย 54119   สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      ปลาย 54119   สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54123   วทิยาศาสตร์ชวีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54123   วทิยาศาสตร์ชวีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54124   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด      54124   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด     

54122   กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข      10151   ไทยศึกษา     

54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น     

            สภาพแวดล้อมในการท างาน      54127   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม     

54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

54125   การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม * 54125   การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม *

54133   พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั      54133   พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั     

54134   การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม      54134   การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม     

54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม      54122   กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข     

54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ

54135   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม             สภาพแวดล้อมในการท างาน     

            ในการท างาน      54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม     

54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54135   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม

            ในการท างาน     

หมายเหตุ

ต้น

ปลาย

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

ต้น

2 ต้น

3

ปลาย

2

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อตุสาหกรรม หรือปริญญาตรีอตุสาหกรรมศาสตร์

1

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

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

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

1

3 ต้น

ปลาย ปลาย



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา      ต้น

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น     

54127   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม     

54119   สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54119   สถติิและการวจิยัส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54123   วทิยาศาสตร์ชวีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54124   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด     

54124   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาด      54129   พื้นฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

ต้น 54129   พื้นฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      ต้น 10151   ไทยศึกษา     

54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน     

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบื้องต้น     

54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั * 54127   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม     

54125   การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม * 54123   วทิยาศาสตร์ชวีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

54133   พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั      54125   การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม *

54134   การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม      54133   พิษวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนั     

54122   กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข      54122   กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข     

54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั      54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ

            สภาพแวดล้อมในการท างาน     

54132   เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั *

54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม      54128   เทคโนโลยกีารควบคุมทางสุขศาสตร์อตุสาหกรรม     

54135   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม   54130   เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั     

            ในการท างาน    54134   การยศาสตร์และจติวทิยาอตุสาหกรรม     

54135   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม  

            ในการท างาน   

หมายเหตุ

Last updated: 20-March-2018

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

1

ปลาย

1

ปลาย

3 ต้น

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

22

ปลาย

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ปลาย

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ทุกสาขาวชิา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี

3 ต้น

4 ต้น 4 ต้น

ปลาย ปลาย


