
รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150001

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวชิา ( 138  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวชิา

10103

10141

10151

10152

10111

10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

   B.P.H. (Community Public Health)

ไทยกบัสังคมโลก

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 4 ชุดวชิา

ทักษะชวีติ

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน
1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150002 Flag :  02

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา

10121

10141

10151

10111

10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ศิลปหัตถกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150003 Flag :  03

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา

10121

10131

10151

10111

10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา  

หมายเหตุ

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150004 Flag :  04 ประเภทหลกัสตูร

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : 506 -

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึก

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 2

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150005 Flag :  05

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150006 Flag :  06

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา

10103

10131

10151

10111

10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

    บังคับ 3 ชุดวชิา

ทักษะชวีติ

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือวทิยาศาสตร์การแพทย ์หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จ

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตร 1 ปี (เชน่ ป.ผู้ชว่ยทันตแพทย ์ป.ผู้ชว่ยเภสัชกร ป.ผู้ชว่ยแพทย ์ป.ผดุงครรภ์อนามยั ป.พนักงานอนามยั 

ป.พนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย)์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150007 Flag :  07

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวชิา

10121

10131

10151

10111

10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ชว่ยพยาบาล ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร 1 ปี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึก

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1
การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150008 Flag :  08

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

50101

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือเทียบเคียง

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 5 ชุดวชิา

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 2

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 1

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150009 Flag :  09

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 4 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

การสาธารณสุขชมุชน

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษา

ในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี (เชน่ รังสีเทคนิค เซลล์วทิยา พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาคลินิก โลหิตวทิยา และธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) หรือประกาศนียบัตร

หรืออนุปริญญา ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษา ในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี (เชน่ 

เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางการแพทยแ์ผนไทยหรือ

เทียบเคียง ซ่ึงรับจาก ผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี หรือประกาศนียบัตรหรือ อนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ 

แต่ไมใ่ชส่าธารณสุขศาสตร์โดยตรง ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี (เชน่ ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข

เจา้พนักงานเภสัชกรรม เทคนิคเภสัชกรรม) หรือปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรีด้านวทิยาศาสตร์ (เชน่ วศิวกรรมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หรืออื่นๆ)

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150010 Flag :  10 ประเภทหลกัสตูร

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา

50102

52302

52408

53202

หมายเหตุ 1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

การสาธารณสุขชมุชน

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1
วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางเวชกจิฉกุเฉนิ หลักสูตร 2 ปี 

ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 4 ชุดวชิา

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร



50103

52203

52204

52305

52312

52313

52314

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 2
การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150011 Flag :  11

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

52302

52408

53202

50103

52203

52204

52305

52313

หมายเหตุ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรีด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพที่หลักสูตรไมม่กีารเรียนและฝึกปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขในชมุชน 

(เชน่ สัตวแพทย ์เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ) หรือปริญญาตรีหรือ สูงกวา่ปริญญาตรีด้านแพทยแ์ผนไทย หรือเทียบเคียง

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 3 ชุดวชิา

การสาธารณสุขชมุชน

   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

   B.P.H. (Community Public Health)

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1



52315

52316

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 2

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 1

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 1, 2

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 1

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150012 Flag :  12

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

52302

52408

50103

52203

52204

52305

52313

หมายเหตุ

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

 : 506 -

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 2 ชุดวชิา

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จ การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตร

ไมน่้อยกวา่ 2 ปี (เชน่ สาธารณสุขชมุชน พนักงานอนามยั นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย ์หรือเทียบเคียง)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

อนามยัส่ิงแวดล้อม

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ไทยศึกษา



52316

52402

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 2



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150013 Flag :  13
แขนงวชิา
วชิาเอก
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

52302

52408

52204
กฎหมายและ

จรรยาบรรณวชิาชพีการ
52312

52313

52314

52315

52402

52405

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การป้องกนัและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

2  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสุขในชมุชน 2, 3

 : 506 -
 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 2 ชุดวชิา

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสุข

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน
   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)
   Bachelor of Public Health (Community Public Health)
 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)
   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภัย หรือวชิาเอกอนามยัส่ิงแวดล้อม

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 3

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

3  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 2



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0150014 Flag :  14

แขนงวชิา

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

52302

52408

53202

หมายเหตุ

 : 50614 สาธารณสุขชมุชน

 : 506 -

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชมุชน

   Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชมุชน)

   Bachelor of Public Health (Community Public Health)

 : ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน)

   B.P.H. (Community Public Health)

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

         ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธกิารหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

และคุณวฒิุการศึกษาที่สภาวชิาชพีรับรอง จะต้องได้รับการรับรองจากสภาวชิาชพีนั้นๆ 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกวา่ หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ สูงกวา่ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(เชน่ แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย ์เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรือสาขาวชิาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง)

 :  ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น

การสาธารณสุขชมุชน

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 3 ชุดวชิา

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข

การสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 1



50103

52203

52204

52305

52316

52402

52406

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

Last updated: 22-March-2022

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดท้ายของหลักสูตร

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา

อนามยัส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข

การท างานด้านสาธารณสุขในชมุชน 1

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 1

1  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัติ

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย

สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ


