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ใบแทรก 
หลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2565 

ขอแก้ไขข้อมูลแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 27 - 45 (ตามบันทึกท่ี อว 0602.20/1599 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565) เป็นดังนี้ 

1. ส ำเรจ็กำรศึกษำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10131 สังคมมนุษย์ 1 ต้น   
  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้     
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
 ปลาย 10103 ทักษะชีวิต   ปลาย 10103 ทักษะชีวิต  
  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
   และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต    และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  53202 การสาธารณสุขชุมชน   52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    การสาธารณสุข 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

3 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 3 ต้น 10131 สังคมมนุษย์ 
   ทางสาธารณสุข   52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
  52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด    ทางสาธารณสุข 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   สภาพและการส่งต่อ1     
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข     
   ในชุมชน1     

 

 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

3 ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   การสาธารณสุข    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

4 ต้น 10151 ไทยศึกษา 4 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ    สภาพและการส่งต่อ1 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   ด้านสาธารณสุข2    ในชุมชน1 
      52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
       ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข    ด้านสาธารณสุข2 
   ในชุมชน1   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
      และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
      10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

5 ต้น   5 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  
 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 1 ต้น   
   และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต     
  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้     
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์  ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ   50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   การสาธารณสุข   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       การสาธารณสุข 

2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  53202 การสาธารณสุขชุมชน   52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
       ทางสาธารณสุข 
 ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ  ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

3 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
   ทางสาธารณสุข   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
  52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด    ในชุมชน1 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   สภาพและการส่งต่อ1     
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข     
   ในชุมชน1     

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ  
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10151 ไทยศึกษา 3 ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
      10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

4 ต้น 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 4 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   ในชุมชน1   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ    สภาพและการส่งต่อ1 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
   ด้านสาธารณสุข2    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 
      - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

5 ต้น   5 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
 

3. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวท. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  53202 การสาธารณสุขชุมชน     
 ปลาย 10131 สังคมมนุษย์  ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
      10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 

 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
  52314 การป้องกันและควบคุมโรค   50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
   ทางสาธารณสุข   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข     
   ในชุมชน1     
 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   การสาธารณสุข    การสาธารณสุข 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

3 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
  52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด    ทางสาธารณสุข 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   สภาพและการส่งต่อ1    ในชุมชน1 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     
 ปลาย 10151 ไทยศึกษา  ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   10151 ไทยศึกษา 
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     

4 ต้น 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 4 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   ในชุมชน1   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
   ด้านสาธารณสุข2    สภาพและการส่งต่อ1 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
       ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 
      - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

5 ต้น   5 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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4. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม หรือบริหำรธุรกิจ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น   
  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     
   และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต     
  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     
 ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ    และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   การสาธารณสุข    การสาธารณสุข 

2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  53202 การสาธารณสุขชุมชน   52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
       ทางสาธารณสุข 
 ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52314 การป้องกันและควบคุมโรค   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ทางสาธารณสุข   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

3 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   สภาพและการส่งต่อ1    ในชุมชน1 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   ในชุมชน1     
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ     
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     
 ปลาย 10151 ไทยศึกษา  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

 

 

 

 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ  
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

4 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 4 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
   ในชุมชน1    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ    สภาพและการส่งต่อ1 
   ด้านสาธารณสุข2   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
       ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 

 
 

5. ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  53202 การสาธารณสุขชุมชน     
 ปลาย 10131 สังคมมนุษย์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ 
  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
  52314 การป้องกันและควบคุมโรค   50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
   ทางสาธารณสุข   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข     
   ในชุมชน1     
 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   การสาธารณสุข    การสาธารณสุข 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

3 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
  52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด    ทางสาธารณสุข 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   สภาพและการส่งต่อ1    ในชุมชน1 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     
 ปลาย 10151 ไทยศึกษา  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

4 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 4 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
   ในชุมชน1    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ    สภาพและการส่งต่อ1 
   ด้านสาธารณสุข2   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
       ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 

 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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6. ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือประกำศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยและศึกษำในหลักสูตร 1 ปี (เช่น ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่วยเภสัชกร ป.ผู้ช่วยแพทย์ 
ป.ผดุงครรภ์อนำมัย ป.พนักงำนอนำมัย ป.พนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10103 ทักษะชีวิต 1 ต้น   
  10131 สังคมมนุษย์     
  50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     
 ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ปลาย 10103 ทักษะชีวิต 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     

2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  53202 การสาธารณสุขชุมชน   52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
       ทางสาธารณสุข 
 ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ    การสาธารณสุข 
   การสาธารณสุข   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

3 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 3 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   สภาพและการส่งต่อ1    ในชุมชน1 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   ในชุมชน1     
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ     
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10151 ไทยศึกษา 3 ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
      10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

4 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 4 ต้น 52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
   ทางสาธารณสุข   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
   ในชุมชน1    สภาพและการส่งต่อ1 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
   ด้านสาธารณสุข2    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 

5 ต้น   5 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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7. ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยและศึกษำในหลักสูตร 1 ปี 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้     
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
  50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

2 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  53202 การสาธารณสุขชุมชน   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   การสาธารณสุข    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข    การสาธารณสุข 
      52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 

3 ต้น 10151 ไทยศึกษา 3 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข    ทางสาธารณสุข 
   ในชุมชน1   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    ในชุมชน1 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ   53202 การสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ 3 ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  52314 การป้องกันและควบคุมโรค   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ทางสาธารณสุข     

4 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 4 ต้น 10151 ไทยศึกษา 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
   ในชุมชน1    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
   ด้านสาธารณสุข2     
 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 



13 
 

8. ส ำเรจ็กำรศึกษำปริญญำตรีหรือสงูกว่ำปริญญำตรีทำงด้ำนสังคมศำสตร์ หรือเทียบเคียง 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     
 ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   การสาธารณสุข   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

2 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 2 ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
   ทางสาธารณสุข   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุขในชุมชน1   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
  53202 การสาธารณสุขชุมชน    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    การสาธารณสุข 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   53202 การสาธารณสุขชุมชน 

3 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 3 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
   สภาพและการส่งต่อ1    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    สภาพและการส่งต่อ1 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา     
 ปลาย 10151 ไทยศึกษา  ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน1   52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
   ด้านสาธารณสุข2    ด้านสาธารณสุข2 

4 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 4 ต้น 10151 ไทยศึกษา 
      52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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9. ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรหรอือนุปริญญำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
และศึกษำในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วิทยำ พยำธิวิทยำ พยำธิวิทยำคลินิก โลหิตวิทยำ และธนำคำรเลือด  
หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) หรืออนุปริญญำทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพที่เป็นงำนสนับสนุน ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
และศึกษำในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (เช่น เวชระเบียน โสตทัศนศึกษำ โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภำพ สุขศึกษำ หรืออื่นๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง) หรืออนุปริญญำทำงกำรแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย และศึกษำใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรืออนุปริญญำทำงสำธำรณสุขศำสตร์ แต่ไม่ใช่สำธำรณสุขศำสตร์โดยตรง ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย และศึกษำในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (เช่น ทันตำภิบำล ทันตสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม  
เทคนิคเภสัชกรรม) และส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ (เช่น วิศวกรรมศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
หรืออ่ืนๆ) 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 1 ต้น   
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     
  53202 การสาธารณสุขชุมชน     
 ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       การสาธารณสุข 

2 ต้น 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
   การสาธารณสุข   52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู     
   สภาพและการส่งต่อ1     
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา     
 ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
  52314 การป้องกันและควบคุมโรค   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
   ทางสาธารณสุข    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 
 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

3 ต้น 10151 ไทยศึกษา 3 ต้น 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข    ทางสาธารณสุข 
   ในชุมชน1   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ    สภาพและการส่งต่อ1 
      52316 การท างานด้านสาธารณสุขในชุมชน1 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
   ในชุมชน1   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ     
   ด้านสาธารณสุข2     

4 ต้น   4 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 

 

10.  ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรทำงกำรพยำบำล หรือส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงเวชกิจฉุกเฉิน
หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 
ที่สมัครในภาคต้น 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครในภาคปลาย 

1 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 1 ต้น   
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     
  53202 การสาธารณสุขชุมชน     
 ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

2 ต้น 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข   52314 การป้องกันและควบคุมโรค 
   ในชุมชน1    ทางสาธารณสุข 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   53202 การสาธารณสุขชุมชน 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนกัศึกษาตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มากอ่นเท่านั้น 
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ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 
ที่สมัครในภาคต้น 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครในภาคปลาย 

2 ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  52314 การป้องกันและควบคุมโรค   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
   ทางสาธารณสุข     

3 ต้น 10151 ไทยศึกษา 3 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   ในชุมชน1    ในชุมชน1 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
   ด้านสาธารณสุข1    ในชุมชน2 
      - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

4 ต้น   4 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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11.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพที่หลักสูตรไม่มีกำรเรียนและฝึกปฏิบัติงำน 
ด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ กำยภำพบ ำบัด รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ)  หรือด้ำนแพทย์แผนไทย 
หรือเทียบเคียง 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 1 ต้น   
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     
  53202 การสาธารณสุขชุมชน     
 ปลาย 10151 ไทยศึกษา  ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
  50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ   53202 การสาธารณสุขชุมชน 

2 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 2 ต้น 10151 ไทยศึกษา 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
   สภาพและการส่งต่อ2   52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข     
   ในชุมชน2     
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ     
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     
 ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

3 ต้น 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
   ในชุมชน1    สภาพและการส่งต่อ1 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
   ด้านสาธารณสุข2    ในชุมชน1 
      52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
       ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข2 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฎิบัติและนกัศึกษาตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มาก่อนเท่านัน้ 
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 2 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ  

12.  ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำทำงสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
และศึกษำในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (เช่น สำธำรณสุขชุมชน พนักงำนอนำมัย นักเรียนนำยสิบทหำรบกเหล่ำทหำรแพทย์  
หรือเทียบเคียง) 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     
 ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2 ต้น 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข   52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   ในชุมชน1   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     

 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ด้านสาธารณสุข1   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา     

3 ต้น   3 ต้น 52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
       ในชุมชน2 
      52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ
 2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
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13. ส ำเรจ็กำรศึกษำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑติ วิชำเอกอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หรือวิชำเอกอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ     
 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  52314 การป้องกันและการควบคุมโรค   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข 
   ทางสาธารณสุข     

2 ต้น 52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
   โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู   52315 การตรวจประเมิน การบ าบัด 
   สภาพและการส่งต่อ2    โรคเบ้ืองต้นการดูแลฟ้ืนฟู 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ    สภาพและการส่งต่อ2 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 52314 การป้องกันและการควบคุมโรค 
  52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข    ทางสาธารณสุข 
   ในชุมชน1   52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ    ด้านสาธารณสุข2 
   ด้านสาธารณสุข2   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

3 ต้น   3 ต้น 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
      52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุข 
       ในชุมชน1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 
  2 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ  
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14.  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรพยำบำลหรือสูงกว่ำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
(เช่น แพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภำพ สุขศึกษำ หรือสำขำวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคต้น 
ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย 

1 ต้น 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 ต้น   
  52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข     
  53202 การสาธารณสุขชุมชน     
 ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ  ปลาย 50103 สถิติและการวิจัยส าหรับ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม   52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา 2 ต้น 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 
  52316 การท างานด้านสาธารณสุข   52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ 
   ในชุมชน1    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  52406 การบริหารงานสาธารณสุขและ   53202 การสาธารณสุขชุมชน 
   ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ     
 ปลาย 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  ปลาย 10151 ไทยศึกษา 
  52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ด้านสาธารณสุข1   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา     

3 ต้น   3 ต้น 52316 การท างานด้านสาธารณสุข 
       ในชุมชน2 
      52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
      52408 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
       ด้านสาธารณสุข1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัต ิ
 2  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติและนักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52302, 52314 และ 52406 มาก่อนเท่านั้น 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 


