มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ป.วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ป.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ป.ผู้ชว่ ยพยาบาล) ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษา
ในหลักสูตร 1 ปี หรือรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี [เช่น ป.ผู้ชว่ ยทันตแพทย์ ป.ผู้ชว่ ยเภสัชกร ป.ผู้ชว่ ยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย
ป.วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย สาเร็จการศึกษาก่อนปี 2525) ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 1 ปี หรือปีที่ 1]
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 10103 ทักษะชีวติ

2

ต้น

ปลาย 10103 ทักษะชีวติ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

10151 ไทยศึกษา

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10152 ไทยกับสังคมโลก

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

2

ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

3

ต้น

ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

3

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

4

ต้น

ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปลาย 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

4

53407 การบริหารงานสาธารณสุข

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

ปลาย 52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

5

ปลาย 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

ต้น

5

ต้น 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ป.ผู้ชว่ ยพยาบาล หรือสาเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น รังสีเทคนิค เซลล์วทิ ยา พยาธิวทิ ยา พยาธิวทิ ยาคลินิก โลหิตวิทยาและ
ธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือ ป.หรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงาน
สนับสนุน (เช่น เวชกรรมฟื้นฟู เวชกิจฉุกเฉิน เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี) หรือสาเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษา
ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือสาเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มิใช่สาธารณสุขศาสตร์โดยตรง (เช่น ทันตาภิบาล ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม) ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10152 ไทยกับสังคมโลก

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

10152 ไทยกับสังคมโลก

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

2

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

3

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปลาย 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

ต้น

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

53407 การบริหารงานสาธารณสุข

4

ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

4

ต้น 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย
หมายเหตุ

ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ป.ทางการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ซึ่งรับจากผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเคียง และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 2
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10152 ไทยกับสังคมโลก

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

10152 ไทยกับสังคมโลก

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

2

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

4

ต้น

ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

3

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

53407 การบริหารงานสาธารณสุข

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*

ปลาย 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

ต้น

4

ต้น 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือสูงกว่า
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

2

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

3

ต้น

ต้น 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

3

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

53407 การบริหารงานสาธารณสุข

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

ปลาย 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

4

ต้น

4

ต้น 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ (เช่น วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรือสูงกว่า
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

2

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

3

ต้น

ต้น 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

3

53407 การบริหารงานสาธารณสุข

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

ปลาย 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
4

ต้น

52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*
4

ต้น 52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ป.หรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์หรือเทียบเคียง ซึ่งรับจากผู้สาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

2

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

ต้น 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

3

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

ปลาย

ปลาย 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

หมายเหตุ

* นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น เป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทางแพทย์แผนไทยหรือ
เทียบเคียง หรือสูงกว่า
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

2

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*

3

ต้น

ต้น 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น*
ปลาย 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

3

ต้น 52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

ปลาย 52310 การฝึกปฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน*
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ส.บ.
B.P.H.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร : สาเร็จการศึกษา ป.ทางการพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญาหรืออนุปริญญาทางการพยาบาล หรือปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1
หรือสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาอาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสูงกว่า
ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย 50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

3

ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

50103 สถิตแิ ละการวิจยั สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม

10151 ไทยศึกษา

2

ต้น 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

ปลาย 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

ต้น

3

ต้น 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52402 ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

หมายเหตุ

* นักศึกษาสามารถเลือกชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น เป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้

Last updated: 25-May-2016

