
รหัสหลักสูตร Flag :  01

สาขาวิชา

แขนงวิชา  : 505 -

วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา      1 ต้น

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น     

54127   พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม     

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด      54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด     

54129   พ้ืนฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      54129   พ้ืนฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

2 ต้น 54122   กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข      2 10151   ไทยศึกษา     

54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น     

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน      54127   พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม     

54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย *

ปลาย 54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม * ปลาย 54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม *

54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน      54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน     

54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม      54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม     

3 54128   เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      3 54122   กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข     

54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย             และสภาพแวดล้อมในการท างาน     

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน    54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย *

ปลาย ปลาย 54128   เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     

54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

หมายเหตุ

 : 50 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 : 6101B0150001

 : 50514 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ต้น

 * เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ

ต้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ต้น

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 
   หรือปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา



รหัสหลักสูตร Flag :  02

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา      1 ต้น

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น     

54127   พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม     

ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด      54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด     

2 54122   กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข      2 10151   ไทยศึกษา     

54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น     

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน      54127   พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม     

54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย *

54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม * 54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม *

54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน      54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน     

54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม      54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม     

54128   เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      54122   กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข     

54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย             และสภาพแวดล้อมในการท างาน     

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน    54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย *

54128   เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     

54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

หมายเหตุ

 : 505 -

 : 50514 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 : 6101B0150002

 : 50 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

3 ต้น

ปลาย ปลาย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์

 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ต้น

ปลาย

 * เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ

ต้น

ต้น

3

ปลาย



รหัสหลักสูตร Flag :  03

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา      1 ต้น

54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น     

54127   พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม     

54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      ปลาย 54119   สถิติและการวิจัยส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด     

54124   ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด      54129   พ้ืนฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

2 ต้น 54129   พ้ืนฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      2 ต้น 10151   ไทยศึกษา     

54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 54126   การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น     

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน      54127   พ้ืนฐานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม     

54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย *

ปลาย 54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม * ปลาย 54123   วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน      54125   การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม *

54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม      54133   พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน     

3 ต้น 54122   กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข      3 ต้น 54122   กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข     

54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      54131   กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน     

54132   เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย *

54128   เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      54128   เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     

54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 54130   เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน    54134   การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม     

54135   ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  

            และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

หมายเหตุ

Last updated: 28-March-2022

 : 50514 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 : 505 -

 : 6101B0150003

 : 50 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 ต้น 4 ต้น

ปลาย ปลาย

 * เป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีเทคโนโลยี

 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปลาย

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


