
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151   ไทยศึกษา

10152   ไทยกบัสังคมโลก

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

10111   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

10103   ทักษะชวีติ 10103   ทักษะชวีติ

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ 10151   ไทยศึกษา

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 10152   ไทยกบัสังคมโลก

ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ต้น 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น*

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

10111   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ปลาย 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ ปลาย 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

3 ต้น 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 3 ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น* 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา  - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข 52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน* 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน*

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข

 *  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : ส าเร็จการศึกษา ป.วทิยาศาสตร์สุขภาพหรือวทิยาศาสตร์การแพทย ์หรือ ป.อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ยกเวน้ ป.ผู้ชว่ยพยาบาล) ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายและศึกษา

ในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี [เชน่ ป.ผู้ชว่ยทันตแพทย ์ป.ผู้ชว่ยเภสัชกร ป.ผู้ชว่ยแพทย ์ป.ผดุงครรภอ์นามยั 

ป.วชิาเจา้หน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามยั ส าเร็จการศึกษากอ่นปี 2525) ป.พนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย ์หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1]

ปลาย

4 ต้น

ปลาย

5 ต้น

1 ต้น

ปลาย

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ปลาย

2

ต้น

1 ต้น

ปลาย

4 ต้น

ปลาย

5



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10152   ไทยกบัสังคมโลก ต้น

50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 10152   ไทยกบัสังคมโลก

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ต้น 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น* 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 10151   ไทยศึกษา ปลาย 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

53407   การบริหารงานสาธารณสุข 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น*

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน* 52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน*

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

53407   การบริหารงานสาธารณสุข

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ปลาย ปลาย 52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

 *  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติหมายเหตุ

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : ส าเร็จการศึกษา ป.ผู้ชว่ยพยาบาล หรือส าเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เชน่ รังสีเทคนิค เซลล์วทิยา พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาคลินิก โลหิตวทิยาและ

ธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี) หรือ ป.หรืออนุปริญญาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงาน

สนับสนุน (เชน่ เวชกรรมฟื้นฟู เวชกจิฉกุเฉนิ เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอน

ปลายและศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี) หรือส าเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางการแพทยแ์ผนไทยหรือเทียบเคียง ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายและศึกษา

ในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี หรือส าเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มิใชส่าธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เชน่ ทันตาภบิาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจา้

พนักงานเภสัชกรรม) ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี)

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

3 ต้น

ปลาย

4 ต้น

2

1

ปลาย

4 ต้น

3 ต้น

ปลาย

1

ปลาย

2



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10152   ไทยกบัสังคมโลก ต้น

50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 10152   ไทยกบัสังคมโลก

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ต้น 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น* 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 10151   ไทยศึกษา ปลาย 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข 52304   โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

53407   การบริหารงานสาธารณสุข 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น*

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

 *  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : ส าเร็จการศึกษา ป.ทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมใีบประกอบวชิาชพีการพยาบาลชั้น 2คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4 ต้น

1

ปลาย

2

3 ต้น

ปลาย

1

2

3 ต้น

ปลาย

4

ปลาย

ต้น



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

2 ต้น 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 2 ต้น 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น* 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น*

50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 50102   วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข 52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา  - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน* 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน*

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข

 *  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือสูงกวา่คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

1

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

3 ต้น

ปลาย

4 ต้น 4 ต้น

1

ปลาย



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

2 ต้น 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 2 ต้น 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น* 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น*

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข 52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน* 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน*

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

53407   การบริหารงานสาธารณสุข

 *  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติ

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวทิยาศาสตร์ (เชน่ วศิวกรรมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกวา่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

4 ต้น

3 ต้น

ปลาย

4 ต้น

1

ปลาย

1



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ต้น

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

ต้น 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ ต้น 50101   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา** 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 10151   ไทยศึกษา ปลาย 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา**

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

* นักศึกษาสามารถเลือกชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น เป็นชดุวชิาเลือกเสรีได้

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : ส าเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เชน่ สาธารณสุขชมุชน พนักงานอนามยั นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทยห์รือเทียบเคียง ซ่ึงรับจากผู้ส าเร็จ

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 2 ปี)

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

3 ต้น

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

หมายเหตุ

1

2

1

2



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

2 ต้น 52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 2 ต้น 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น* 52311   การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น*

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน* 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52309   การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

52310   การฝึกปฏบิัติงานสาธารณสุขในชมุชน*

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

 *  เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัติหมายเหตุ

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เชน่ สัตวแพทย ์เทคนิคการแพทย ์รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) หรือสูงกวา่ หรือปริญญาตรีทางแพทยแ์ผนไทยหรือ

เทียบเคียง หรือสูงกวา่

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

ปลาย

3 ต้น

ปลาย

1



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค ต้น

52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

 - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ปลาย 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม 50103   สถติิและการวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 52203   อนามยัส่ิงแวดล้อม

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น 52302   วทิยาการระบาดและการควบคุมโรค

52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 52303   สุขศึกษาและการประชาสัมพันธง์านสาธารณสุข

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข  - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ 52305   อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข 52308   พัฒนาการของมนุษยแ์ละสุขภาพ

53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน 53408   การวางแผนงานสาธารณสุขในชมุชน

52204   กฎหมายเกี่ยวกบัสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์

52306   การท างานชมุชนด้านสาธารณสุข

52402   ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข

Last updated: 25-May-2016

 : ส าเร็จการศึกษา ป.ทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกวา่ และมใีบประกอบวชิาชพีการพยาบาลชั้น 1 

หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ (เชน่ แพทย ์ทันตแพทย ์เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาอาชวีอนามยั หรือสาขาวชิาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) หรือสูงกวา่

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

* นักศึกษาสามารถเลือกชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้น เป็นชดุวชิาเลือกเสรีได้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Health Program

 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

3 ต้น

1

2

ปลาย

   Bachelor of Public Health

 : ส.บ.

   B.P.H.

3 ต้น

หมายเหตุ

1

2

ปลาย


