มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

ปีที่

ภาค

1

ต้น

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

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

: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปลาย 54119 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2

ต้น

ปลาย 54119 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

2

ต้น

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

54132 เทคโนโลยีวศิ วกรรมความปลอดภัย *
ปลาย 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม *

3

ต้น

ปลาย 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม *

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54135 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

ปลาย

3

ต้น

54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
54132 เทคโนโลยีวศิ วกรรมความปลอดภัย *

ปลาย 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54135 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
: วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.Sc. (Occupational Health and Safety)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อตุ สาหกรรม หรือปริญญาตรีอตุ สาหกรรมศาสตร์
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปลาย 54119 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2

ต้น

ปลาย 54119 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54123 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพสาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54123 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพสาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

2

ต้น

54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

10151 ไทยศึกษา
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น

สภาพแวดล้อมในการทางาน

54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

54132 เทคโนโลยีวศิ วกรรมความปลอดภัย *
ปลาย 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม *

3

ต้น

ปลาย 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม *

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54135 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

ปลาย

3

ต้น

54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
54132 เทคโนโลยีวศิ วกรรมความปลอดภัย *

ปลาย 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54135 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
: วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.Sc. (Occupational Health and Safety)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปลาย 54119 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2

ต้น

ปลาย 54119 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54123 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพสาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2

ต้น

54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้
อมในการท
างาน
54132 เทคโนโลยี
วศิ วกรรมความปลอดภั
ย*

54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปลาย 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม *

3

ต้น

10151 ไทยศึกษา

ปลาย 54123 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพสาหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม *

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม

54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน

54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

3

ต้น

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
54132 เทคโนโลยีวศิ วกรรมความปลอดภัย *

ปลาย 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม

ปลาย 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม

54135 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการทางาน
4

ต้น

54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
4

ต้น

54135 ประสบการณ์วชิ าชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

Last updated: 11-February-2019

