มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพหรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ชว่ ยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี
หรือรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.วิชาผู้ชว่ ยทันตแพทย์ ป.ผู้ชว่ ยเภสัชกร ป.ผู้ชว่ ยแพทย์
ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัยจบก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปีหรือปีที่ 1] หรือ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวติ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10103 ทักษะชีวติ

50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

3

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟู
สภาพและการส่งต่อ
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

หมายเหตุ

ต้น

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4

10152 ไทยกับสังคมโลก

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

4

ต้น

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปีที่

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5

ต้น

5

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

3

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *

ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4

ต้น

ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

4

ต้น

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5

ต้น

5

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่

ภาค
การศึกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

3

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *

ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4

ต้น

ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

4

ต้น

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5

ต้น

5

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

2

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

3

ต้น

ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

4

ต้น

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
ต้น

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

5

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
5

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10131 สังคมมนุษย์
50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

2

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

3

ต้น

ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

4

ต้น

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน
ต้น

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

5

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
5

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วทิ ยา พยาธิวทิ ยา พยาธิ
วิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพที่เป็นงานสนับสนุน (เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน) ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

3

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
ปลาย 52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

ปลาย 52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
4

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
4

ต้น

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเคียง และมีใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้น 2 หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

3

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ปลาย 52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

4

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย 10152 ไทยกับสังคมโลก

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

4

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้ นสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

ต้น

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

54118 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ *
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

3

ต้น

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

4

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
4

ต้น

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

10151 ไทยศึกษา

2

ต้น

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

3

ต้น

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

4

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

3

ต้น

ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

4

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ หรือ
เทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

2

ต้น

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

3

ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้ นการแพทย์แผนไทย หรือเทียบเคียง
ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

2

ต้น

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น

52314 โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
3

ต้น

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
3

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *

52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

52404 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น
การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

ปลาย

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
52405 การฝึกงานการบาบัดโรคเบื้องต้นและสาธารณสุขในชุมชน *
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

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

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

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

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.P.H. (Community Public Health)
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาลหรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่าและ
มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ปีที่
1

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
การศึ
ต้นกษา 52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปีที่
1

ภาค
การศึ
ต้นกษา

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

10151 ไทยศึกษา

2

52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

3

ต้น

ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

3

ต้น

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

:
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