
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ต้น

54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54102   การบริหารงานความปลอดภยั

ปลาย 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ ปลาย 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

           ความปลอดภยั 54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

10151   ไทยศึกษา 54102   การบริหารงานความปลอดภยั

54118   ปฏบิัติการวทิยาศาสตร์ * 54118   ปฏบิัติการวทิยาศาสตร์ *

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์ 54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์

54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั

3 54109   การยศาสตร์ 3 54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ * 54109   การยศาสตร์

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ *

ปลาย 54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ปลาย 10151   ไทยศึกษา

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม 54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา            ความปลอดภยั

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม

4 ต้น 4 ต้น 54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

หมายเหตุ

 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรมหรือเทียบเท่าคุณสมบัตผู้ิสมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ต้น

1

2 ต้น

1

2 ต้น

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

ต้น



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54102   การบริหารงานความปลอดภยั

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์ 54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์

54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ 54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ

           ความปลอดภยั            ความปลอดภยั

54109   การยศาสตร์ 54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ * 54102   การบริหารงานความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ *

54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 10151   ไทยศึกษา

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม 54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม

54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั

54109   การยศาสตร์

54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

หมายเหตุ

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์การแพทย ์สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หรือพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   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)

11

2 ต้น

ปลาย

2 ต้น

ปลาย

3 ต้น

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

3 ต้น



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

54102   การบริหารงานความปลอดภยั

54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั

50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ 54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ

           ความปลอดภยั            ความปลอดภยั

ต้น 54109   การยศาสตร์ ต้น 10151   ไทยศึกษา

54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ * 54102   การบริหารงานความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ

54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์ 54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์

54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม 54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั

54109   การยศาสตร์

54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

หมายเหตุ

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรม หรืออตุสาหกรรมศาสตร์

 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

ปลาย

2

ปลาย

3 ต้น

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

1

ปลาย

2

ปลาย

3 ต้น

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54102   การบริหารงานความปลอดภยั

50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ 54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ

           ความปลอดภยั            ความปลอดภยั

ต้น 54109   การยศาสตร์ ต้น 10151   ไทยศึกษา

54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ * 54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ *

54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์ 54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม 54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม

54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั

54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54102   การบริหารงานความปลอดภยั

54109   การยศาสตร์

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ปลาย ปลาย 54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

หมายเหตุ

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ทุกสาขาวชิาคุณสมบัตผู้ิสมัคร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ปลาย

2

ปลาย

3 ต้น

1

ปลาย

1

2

ปลาย

3 ต้น

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ต้น

54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54102   การบริหารงานความปลอดภยั

ปลาย 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ ปลาย 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

           ความปลอดภยั 54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

54117   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

10151   ไทยศึกษา 54102   การบริหารงานความปลอดภยั

54118   ปฏบิัติการวทิยาศาสตร์ * 54118   ปฏบิัติการวทิยาศาสตร์ *

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์ 54106   พิษวทิยาและอาชวีเวชศาสตร์

54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 54116   เทคโนโลยคีวามปลอดภยั

54109   การยศาสตร์ 54101   วศิวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ * 54109   การยศาสตร์

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 54113   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การประเมนิ *

ปลาย 54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ปลาย 10151   ไทยศึกษา

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม 54112   ระบบสุขภาพและวทิยาการระบาดด้านอาชวีอนามยัและ

           ความปลอดภยั

54114   สุขศาสตร์อตุสาหกรรม: การควบคุม

4 ต้น 4 ต้น 54111   ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

54115   กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

หมายเหตุ

Last updated: 25-May-2016

   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

 : วท.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

3 ต้น

1

2 ต้น

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

1

2 ต้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) หรือแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

3 ต้น

 * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ


