
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

23 ชุดวิชา ( 138  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

10103

10141

10151

10152

10111

10161

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

50101

50102

50301

52203

52204

52303

52304

52305

52306

52308

52309

52310

52402

53407

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ***

การบริหารงานสาธารณสุข

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

*   ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ใชชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน แทน ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

**  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

*** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

การฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน **

ไทยกับสังคมโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้

การรักษาพยาบาลเบื้องตน *

วิทยาศาสตรพื้นฐาน

วิทยาศาสตรชีวภาพ

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

โภชนศาสตรสาธารณสุข

 :  สําเร็จการศึกษา ป.วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรการแพทย หรือ ป.อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ยกเวน ป.ผูชวยพยาบาล) ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร   

 1 ป หรือรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป [เชน ป.ผูชวยทันตแพทย ป.ผูชวยเภสัชกร ป.ผูชวยแพทย ป.ผดุงครรภอนามัย ป.วิชาเจาหนาที่

สาธารณสุข (พนักงานอนามัย สําเร็จการศึกษากอนป 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 1 ป หรือปที่ 1]

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

   บังคับ 4 ชุดวิชา

ทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

19 ชุดวิชา ( 114  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

10151

10152

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

50101

50301

52203

52204

52303

52304

52305

52306

52308

52309

52310

52402

53407

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ***

การบริหารงานสาธารณสุข

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

โภชนศาสตรสาธารณสุข

*   ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ใชชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน แทน ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

**  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

*** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

การฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน **

ไทยกับสังคมโลก

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

วิทยาศาสตรพื้นฐาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

การรักษาพยาบาลเบื้องตน *

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : สําเร็จการศึกษา ป.ผูชวยพยาบาล หรือ ป.หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตรการแพทย (เชน รังสีเทคนิค เซลลวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่

เกี่ยวของซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป) หรือ ป.หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตรสุขภาพที่เปนงานสนับสนุน (เชน เวชกรรมฟนฟู เวชกิจ

ฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ สงเสริมสุขภาพสุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป) หรือ ป.

หรืออนุปริญญาทางการแพทยแผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป หรือ ป.หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตรที่มิใช

สาธารณสุขศาสตรโดยตรง (เชน ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจาพนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

10151

10152

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

50101

50301

52203

52204

52303

52304

52305

52306

52308

52309

52402

53407

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

การรักษาพยาบาลเบื้องตน *

การบริหารงานสาธารณสุข

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

*  ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ใชชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน แทน ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข **

โภชนศาสตรสาธารณสุข

ไทยศึกษา

ไทยกับสังคมโลก

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาศาสตรพื้นฐาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

 : สําเร็จการศึกษา ป.ทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ป ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

50102

50301

52203

52204

52303

52305

52306

52308

52309

52310

52402

53407

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

การรักษาพยาบาลเบื้องตน *

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

*  ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ใชชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน แทน ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

**  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

*** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

การฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน **

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ***

การบริหารงานสาธารณสุข

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

วิทยาศาสตรชีวภาพ

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตรหรือเทียบเคียง หรือสูงกวา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

16 ชุดวิชา ( 96  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

50301

52203

52204

52303

52305

52306

52308

52309

52310

52402

53407

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

การรักษาพยาบาลเบื้องตน *

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ***

การบริหารงานสาธารณสุข

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

*  ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ใชชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน แทน ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

**  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

*** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

การฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน **

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

   B.P.H.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร (เชน วิศวกรรมศาสตรสิ่งแวดลอม ฯลฯ) หรือสูงกวา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

50101

52203

52204

52303

52305

52306

52308

52309

52402

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข *

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

วิทยาศาสตรพื้นฐาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : สําเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร (เชน สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหลาทหารแพทย หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผูสําเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

50301

52203

52204

52303

52305

52306

52309

52310

52402

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

การรักษาพยาบาลเบื้องตน *

*  ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป  ใชชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบัดโรคเบื้องตน แทน ซึ่งเปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

**  เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

*** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

การฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน **

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ***

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรการแพทย (เชน สัตวแพทย เทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ) หรือสูงกวา หรือปริญญาตรีทางแพทยแผนไทยหรือเทียบเคียง 

หรือสูงกวา

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

50103

52302

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

52203

52204

52303

52305

52306

52308

52402

53408

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 23-May-2016

รายงานโครงสรางหลักสูตร

*  ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา กอนจบการศึกษาเทานั้น

การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข

พัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ

ประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข *

การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

อนามัยสิ่งแวดลอม

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 : สําเร็จการศึกษา ป.ทางการพยาบาลเทียบเทาอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกวา และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (เชน แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกรรม สงเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) หรือสูงกวา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

สถิติและการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.
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