มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัติผู้สมัคร

: สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศนียบัตรอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ยกเว้น ป.ผูช้ ่วยพยาบาล) ซึง่ รับจากผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.วิชาผูช้ ่วยทันตแพทย์ ป.ผูช้ ่วยเภสัชกร ป.ผูช้ ่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัยจบก่อนปี 2525)
ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปีหรือปีที่ 1] หรือ

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5 ชุดวิชา

( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวิชา

( 144 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5 ชุดวิชา

บังคับ 4 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวติ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
18 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4 ชุดวิชา

( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวิชา

( 138 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ 3 ชุดวิชา

4 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
18 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4 ชุดวิชา

( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวิชา

( 138 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ 3 ชุดวิชา

4 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
18 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 ชุดวิชา

( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวิชา

( 132 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับ 3 ชุดวิชา

3 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
18 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 ชุดวิชา

( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวิชา

( 132 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
18 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ หลักสูตร

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วทิ ยา พยาธิวทิ ยา พยาธิวทิ ยาคลินิก โลหิตวิทยาและ
ธนาคารเลือด หรืออืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องซึง่ รับจากผูส้ าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ยกเว้น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน) ซึง่ รับจากผูส้ าเร็จ
การศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึง่ รับจากผูส้ าเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล
ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ซึง่ รับจากผูส้ าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2 ชุดวิชา

( 12 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

17 ชุดวิชา

( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา

( 120 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
17 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 5 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึง่ รับจากผูส้ าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชัน้ 2 หรือ
สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2 ชุดวิชา

( 12 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

15 ชุดวิชา

( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
15 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 4 ชุดวิชา

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข *
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน **
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา

( 120 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
18 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 6 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ *
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข **
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สิง่ แวดล้อม ฯลฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

16 ชุดวิชา

( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวิชา

( 108 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
16 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 4 ชุดวิชา
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข *
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน **
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือเทียบเคียง ซึง่ รับจาก
ผูส้ าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

12 ชุดวิชา

( 72 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา

( 84 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
12 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง) หรือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี
ด้านการแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

13 ชุดวิชา

( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวิชา

( 90 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
13 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 1 ชุดวิชา
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข *
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน **
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
Bachelor of Public Health (Community Public Health)
: ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
: สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาลหรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชัน้ 1
หรือสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

10 ชุดวิชา

( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

12 ชุดวิชา

( 72 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
10 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ 1 ชุดวิชา

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยสิง่ แวดล้อม
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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