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6) สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ  ร์หััส 50

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ  ร์หััส 50 ให้้การศึกษาแก่บุคลากรทางด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย  

และทางด้้านอาชีีวอนามัย เพ่�อเพ่�มพูนความรู้ และความสามารถทางว่ชีาการ และว่ทยฐานะ

สาขาว่ชีาว่ทยาศาสตร์สุขภาพ เปิด้สอนระดั้บปร่ญญาตรีในห้ลักสูตรต่าง ๆ ดั้งนี�

1. หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต 

    -  วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

2. หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

3. หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

 - วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย ร์หััส 50514

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพมีวัิตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

1. เพ่�อผล่ตบัณฑ่ิตด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย ให้้มีความรู้ด้้าน

ว่ชีาการ ว่ชีาชีีพ และมีคุณธรรม

2. เพ่�อผล่ตงานว่จััยด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย ที�มีคุณภาพและ

สามารถนำามาใช้ีในการพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนางานดั้งกล่าวได้้

3. เพ่�อให้้บร่การว่ชีาการด้้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย  และอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 

ที�สอด้คล้องกับความต้องการของสังคม

ผู�สำาเร์็จการ์ศึกษาในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต (สาธาร์ณสุข 

ชุมชน) หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 สามารถปรับเพ่�มวุฒ่ห้ร่อสอบเป็นนักว่ชีาการสาธารณสุขได้้ตามกรอบอัตรากำาลัง

ของห้น่วยงานในสังกัด้กระทรวงสาธารณสุข ห้ร่อเป็นนักสาธารณสุขในห้น่วยงานทางสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่�น รวมทั�งห้น่วยงานอ่�นที�เกี�ยวข้อง

ผู�สำาเร็์จการ์ศึกษาหัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 สามารถทำางานใน 

สถานบร่การทางสุขภาพเป็นนักการแพทย์แผนไทยทั�งในภาครัฐและเอกชีน นักว่ชีาการสาธารณสุข/อาจัารย์ในสถาบัน 

การศึกษา ทำาการประกอบอาชีีพอ่สระเป็นผู้ด้ำาเน่นการคล่น่กการแพทย์แผนไทย ผู้จััด้การสปา ผู้ประกอบการห้ร่อ 

ผู้ด้ำาเน่นการในสถานที�ผล่ต จัำาห้น่าย นำาเข้ายาแผนไทย

ผู�สำาเร์็จการ์ศึกษาหัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต (อาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย) สำาห้รับผู้ที�ปฏ่ิบัต่งาน 

ประจัำา ณ สถานประกอบก่จัการห้ร่อโรงงานอุตสาห้กรรมสามารถปฏ่ิบัต่งานในตำาแห้น่งเจ้ัาห้น้าที�ความปลอด้ภัยในการ

ทำางานระด้ับว่ชีาชีีพ และสามารถสอบเข้ารับราชีการเป็นนักว่ชีาการด้้านอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย นักว่ชีาการ 

ส่�งแวด้ล้อมในสังกัด้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั�งห้น่วยงานอ่�นที�เกี�ยวข้อง
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน  ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑ่ิต (สาธารณสุขชุีมชีน) ส.บ. (สาธารณสุขชุีมชีน)
Bachelor of Public Health 
(Community Public Health)

B.P.H. (Community Public Health)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน

ร์หััส 50614

ผู้้�สมััครต้�องมีัคุณสมับััติ้ครบัทัั้�ง 2 ข้�อ ดัังนีี้�

1. คุณสมบัติ้เฉพาะ

 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำาเร็จัการศึกษาจัากห้ลักสูตรที�กระทรวงศึกษาธ่การ

 ห้ร่อกระทรวงสาธารณสุข ห้ร่อห้น่วยงานอ่�นที�สำานักงาน ก.พ. รับรอง

 และคุณวุฒ่การศึกษาที�สภาว่ชีาชีีพรับรอง จัะต้องได้้รับการรับรอง 

 จัากสภาว่ชีาชีีพนั�น ๆ แลัะ

2. สำาเร็ัจการัศึึกษาวุุฒิิการัศึึกษาใดวุุฒิิการัศึึกษาหนึั�ง ดังน้ั�

 2.1 สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท่า 

   ตามที�กระทรวงศึกษาธ่การรับรอง หัร่์อ

 2.2 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพเทคน่ค (ปวท.)  

   ประเภทว่ชีาบร่ห้ารธุรก่จั ศ่ลปหั้ตถกรรม หัร่์อ

 2.3 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพเทคน่ค (ปวท.)  

   ประเภทว่ชีาช่ีางอุตสาห้กรรม เกษตรกรรม คห้กรรม หัร่์อ

 2.4  สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.)  

   ประเภทว่ชีาพาณ่ชียกรรมห้ร่อบร่ห้ารธุรก่จั อุตสาห้กรรม 

   ท่องเที�ยว ศ่ลปกรรม หรืัอ

 2.5 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.) ประเภท

   ว่ชีาอุตสาห้กรรม อุตสาห้กรรมส่�งทอ คห้กรรม เกษตรกรรม 

    ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่�อสาร หัร่์อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 235-253

สมัครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 269-271

สมัครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 274-276
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน

ร์หััส 50614  

(ต่อ)

 2.6 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรทางว่ทยาศาสตร์สุขภาพ ห้ร่อ 

  ว่ทยาศาสตร์การแพทย์ ห้ร่อประกาศนียบัตรอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้องซึึ่�ง 

  รับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษา 

  ในห้ลักสูตร 1 ปี (เช่ีน ป.ผู้ช่ีวยทันตแพทย์ ป.ผู้ช่ีวยเภสัชีกร  

  ป. ผู้ ช่ีวยแพทย์ ป.ผดุ้งครรภ์อนามัย ป.พนักงานอนามัย  

  ป.พนักงานว่ทยาศาสตร์การแพทย)์ หัร่์อ

 2.7 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่ีวยพยาบาล ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จั

  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตร 

  1 ปี หัร่์อ

 2.8 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางว่ทยาศาสตร์

  การแพทย์ ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

  (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่ีน รังสีเทคน่ค 

  เซึ่ลล์ว่ทยา พยาธ่ว่ทยา พยาธ่ว่ทยาคล่น่ก โลห่้ตว่ทยา และ 

  ธนาคารเล่อด้ ห้ร่ออ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง) หัร่์อ

 2.9 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางว่ทยาศาสตร์ 

  สุขภาพที� เ ป็นงานสนับสนุน ซึึ่�ง รับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษา 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 

  2 ปี (เช่ีน เวชีระเบียน โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ส่งเสร่ม 

  สุขภาพ สุขศึกษา ห้ร่ออ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง) หัร่์อ

2.10 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางการแพทย์ 

  แผนไทย ห้ร่อเทียบเคียง ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษา 

  ตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี หัร่์อ

2.11 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางสาธารณสุข 

  ศาสตร์ แต่้ไม่ใช่่สาธารณสุขศาสตร์โด้ยตรง ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จั 

  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และศึกษาในห้ลักสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่ีน ทันตาภ่บาล ทันตสาธารณสุข เจ้ัาพนักงาน 

  เภสัชีกรรม เทคน่คเภสัชีกรรม) หัร่์อ

2.12  สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล ห้ร่อประกาศนียบัตร  

  ห้ร่ออนปุร่ญญาทางเวชีก่จัฉุุกเฉุ่น ห้ลักสูตร 2 ปี ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จั 

  การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หัร่์อ

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 235-253

สมัครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 269-271

สมัครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 274-276
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน

ร์หััส 50614

(ต่อ)

2.13 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรห้ร่ออนุปร่ญญาทางสาธารณสุข

  ศาสตร์ ซึึ่�งรับจัากผู้สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  และศึกษาในห้ลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี (เช่ีน สาธารณสุขชุีมชีน 

  พนักงานอนามัย นักเรียนนายส่บทห้ารบกเห้ล่าทห้ารแพทย์ ห้ร่อ

  เทียบเคียง) หัร่์อ

2.14 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีด้้านว่ทยาศาสตร์

  (เช่ีน ว่ศวกรรมศาสตร์ส่�งแวด้ล้อม ห้ร่ออ่�น ๆ) หัร่์อ

2.15 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีทางด้้าน 

  สังคมศาสตร์ ห้ร่อเทียบเคียง หัร่์อ

2.16 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีด้้านว่ทยาศาสตร์

  สุขภาพที�ห้ลักสูตรไม่มีการเรียนและฝึึกปฏ่ิบัต่งานด้้านสาธารณสุข

  ในชุีมชีน (เช่ีน สัตวแพทย์ เทคน่คการแพทย์ กายภาพบำาบัด้ 

  รังสีเทคน่ค ห้ร่ออ่�น ๆ) หัร่์อ

2.17 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าปร่ญญาตรีด้้านแพทย์ 

  แผนไทย ห้ร่อเทียบเคียง หัร่์อ

2.18 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางการพยาบาลห้ร่อสูงกว่า ห้ร่อ 

  ปร่ญญาตรีห้ร่อสูงกว่าทางว่ทยาศาสตร์สุขภาพ (เช่ีน แพทย์ 

  พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชีกรรม ส่งเสร่มสุขภาพ สุขศึกษา ห้ร่อ 

  สาขาว่ชีาอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง)

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 235-253

สมัครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 269-271

สมัครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 274-276

นัักศึึกษาท้�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักสูต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2565 หากไม่สำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2572    

มหาวิุทยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้าสู่หลักสูต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่โดยอัต้โนัมัติ้

หมายเหตุ้  ผู้มีส่ทธ่เข้าศึกษาซึึ่�งมีคณุสมบัต่ตามข้อ 2.1) – 2.18) ต้องไม่เป็นโรคที�เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ห้ร่อเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 ของมห้าว่ทยาลัย เน่�องจัากความประพฤต่เส่�อมเสีย บุคคลซึึ่�งเคยถูกถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาของมห้าว่ทยาลัย เน่�องจัากความประพฤต่ 

 เส่�อมเสียจัะกลับเข้าศึกษาให้ม่ได้้เป็นรายกรณี ห้ากสภาว่ชีาการพ่จัารณาเห็้นสมควรให้้เข้าศึกษา เม่�อพ้นกำาห้นด้ 5 ปี นับแต่วันประกาศถอน 

 สถานภาพการเป็นนักศึกษา ห้ร่อเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมม่อในการจััด้การศึกษา ให้้พ่จัารณาเป็นรายกรณี
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์สาธาร์ณสุขศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน  ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565      
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	หร็ือเทีียบเที่�		(คุณสมับััติ้ผู้้�สมััครข้�อ 2.1)

โคุรงสร�างหลักส้ติร	
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 23 ชุ่ดวิุช่า (138 หน่ัวุยกิต้)  

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี) 

รายละเอียดหลักส้ติร	
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้)    

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา 

 10103 ทักษะชีีว่ต 10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์  และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต  

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร  

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)    

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา 

 50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ   สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(2)

      53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

  (1)  เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้

  (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

   50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

   52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314  การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

   52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406  การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ 
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 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา 

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52312 อนามัยครอบครัวกับ  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   งานสาธารณสุข   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่มสุขภาพ 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  52314  การป้องกันและควบคุมโรค   สาธารณสุข(1)(3)

   การสาธารณสุข   ทางสาธารณสุข  52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  52315 การตรวจัประเม่น   ในชุีมชีน(1)(2)(3)

     การบำาบัด้โรคเบ่�องต้น  52406  การบร่ห้ารงานสาธารณสุข

     การดู้แลฟ้ื้�นฟูื้สภาพและ   และระบบสารสนเทศด้้าน

     การส่งต่อ(1)  สุขภาพ 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชีดุ้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสมัฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนยีบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิิช�ชีพเทีคนิค	 (ปวิที.)	 ปร็ะเภทีวิิช�บริ็ห�ร็ธุร็กิจ	 ศิึลปหัตถกร็ร็มั	 หรื็อ 

	 ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิิช�ชีพชั�นสูำง	(ปวิสำ.)	ปร็ะเภทีวิิช�พ�ณิิชยกร็ร็มัหรื็อบริ็ห�ร็ธุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มัท่ีองเทีี�ยวิ	ศิึลปกร็ร็มั

 (คุณสมับััติ้ผู้้�สมััครข้�อ 2.2 และ 2.4)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 21-22 ชุ่ดวิุช่า (126-132 หน่ัวุยกิต้) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้)

 1)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 หน่ี้วิยกิต่)

 - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต  

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

 2)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้ขัั้�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาพื้าณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็ม 

  ท่องเท้�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 หน่ี้วิยกิต่)

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)  
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

 50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ  สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

        53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

  -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52313  สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

    ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   สุขภาพ   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค  52402  ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  ทางสาธารณสุข   สาธารณสุข(1)(3)

    การสาธารณสุข  52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)

 52312 อนามัยครอบครัวกับ   ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1)  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ

    งานสาธารณสุข    ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม    52314  การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406  การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิิช�ชีพเทีคนิค	(ปวิที.)	ปร็ะเภทีวิิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็มั	เกษตร็กร็ร็มั	คหกร็ร็มั	หรื็อ

	 ปร็ะก�ศึนยีบัตร็วิิช�ชีพชั�นสูำง	(ปวิสำ.)	ปร็ะเภทีวิิช�อตุสำ�หกร็ร็มั	อตุสำ�หกร็ร็มัสิำ�งทีอ	คหกร็ร็มั	เกษตร็กร็ร็มั	ปร็ะมัง	

	 และเทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สืำ�อสำ�ร็		(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.3 และ 2.5)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 21-22 ชุ่ดวิุช่า (126-132 หน่ัวุยกิต้) 

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 3-4 ชุ่ดวิุช่า (18-24 หน่ัวุยกิต้)

 1)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้เทคันิี้คั (ปวิท.) ปร็ะเภทวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 หน่ี้วิยกิต่)

 - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา 

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

 2)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็วิิชุาชุ้พื้ชัุ�นี้สูำง (ปวิสำ.) ปร็ะเภทวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทอ คัหกร็ร็ม 

  เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง และเทคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทศึและการ็สืำ�อสำาร็

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้ศึึกษาหมวิดวิิชุาศึึกษาทั�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 หน่ี้วิยกิต่)

 10121 อารยธรรมมนุษย์  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

  50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

  50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ   สาธารณสุข  ด้้านสาธารณสุข(1)(2)

        53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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  -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52313  สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

    ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   สุขภาพ   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค  52402  ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 

 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  ทางสาธารณสุข   สาธารณสุข(1)(3)

    การสาธารณสุข  52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)

 52312 อนามัยครอบครัวกับ   ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1)  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ

    งานสาธารณสุข    ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็ที�งวิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ	หรื็อวิิทีย�ศึ�สำตร์็ก�ร็แพทีย์	หรื็อปร็ะก�ศึนียบัตร็อื�น	ๆ 

	 ทีี�เกี�ยวิข้อง	 ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	 (มั.6)	 และศึึกษ�ในหลักสูำตร็	 1	 ปี	 (เช่น	ป.ผูู้้ช่วิย 

	 ทัีนตแพทีย์	ป.ผูู้้ช่วิยเภสำัชกร็	ป.ผูู้้ช่วิยแพทีย์	ป.ผู้ดุุงคร็ร็ภ์อน�มััย	ป.พนักง�นอน�มััย	ป.พนักง�นวิิทีย�ศึ�สำตร็์ 

	 ก�ร็แพทีย์)		(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.6)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า (24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 22 ชุ่ดวิุช่า (132 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า  (24 หน่ัวุยกิต้)

 - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10103 ทักษะชีีว่ต 10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา 

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

 50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ  สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

      53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   สุขภาพ   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  

 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณ   ทางสาธารณสุข  สาธารณสุข(1)(3)

   ว่ชีาชีีพการสาธารณสุข  52315  การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข 

 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)

 52312 อนามัยครอบครัวกับ   ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1)  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ 

   งานสาธารณสุข     ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

 
หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ  
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ค.   หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ 

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็ผูู้้ช่วิยพย�บ�ล	ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�

	 ในหลักสูำตร็	1	ปี		(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.7)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า (24 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 21 ชุ่ดวิุช่า (126 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 4 ชุ่ดวิุช่า (24 หน่ัวุยกิต้)

  - บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา 

 10121 อารยธรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา 

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา

 50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ   สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

      53202 การสาธารณสุขชุีมชีน 

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   11   ชุุดวิิชุา

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52312 อนามัยครอบครัวกับ  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข
   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   งานสาธารณสุข   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  
 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  สุขภาพ   สาธารณสุข(1)(3)

   การสาธารณสุข  52314 การป้องกันและควบคุมโรค 52405  การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  ทางสาธารณสุข  ในชุีมชีน(1)(2)(3)

      52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
               ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค.   หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม 52314  การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งวิิทีย�ศึ�สำตร์็ก�ร็แพทีย์	ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�

	 ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลักสูำตร็ไม่ัน้อยกว่ิ�	2	ปี	(เช่น	รั็งสีำเทีคนิค	เซึ่ลล์วิิทีย�	พย�ธิวิิทีย�	พย�ธิวิิทีย�คลินิก

	 โลหิตวิิทีย�	และธน�ค�ร็เลือดุ	หรื็ออื�น	ๆ 	ทีี�เกี�ยวิข้อง)	หัร่์อปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งวิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ

	 ทีี�เป็นง�นสำนับสำนุน	ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลักสูำตร็ไม่ัน้อยกว่ิ�	2	ปี

	 (เช่น	 เวิชร็ะเบียน	 โสำตทัีศึนศึึกษ�	 โสำตทัีศึนูปกร็ณ์ิ	 ส่ำงเสำริ็มัสุำขภ�พ	 สุำขศึึกษ�	หรื็ออื�น	 ๆ	 ทีี�เกี�ยวิข้อง)	หัร่์อ 

 ปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งก�ร็แพทีย์แผู้นไทียหรื็อเทีียบเคียง	 ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ� 

	 ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลกัสูำตร็ไม่ัน้อยกว่ิ�	2	ปี	หัร่์อปร็ะก�ศึนยีบัตร็หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งสำ�ธ�ร็ณิสุำขศึ�สำตร์็

 แต่ไม่ัใช่สำ�ธ�ร็ณิสำขุศึ�สำตร์็โดุยตร็ง	ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลกัสูำตร็

	 ไม่ัน้อยกว่ิ�	2	ปี	(เช่น	ทัีนต�ภิบ�ล	ทัีนตสำ�ธ�ร็ณิสุำข	เจ้�พนักง�นเภสัำชกร็ร็มั	เทีคนิคเภสัำชกร็ร็มั)	หัร่์อปริ็ญญ�ตรี็ 

	 หรื็อสูำงกว่ิ�ปริ็ญญ�ตรี็ดุ้�นวิิทีย�ศึ�สำตร์็	(เช่น	วิิศึวิกร็ร็มัศึ�สำตร์็สิำ�งแวิดุล้อมั	หรื็ออื�น	ๆ)

 (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.8 - 2.11 และ ข้�อ 2.14)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)   

 10151  ไทยศึกษา       

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้)   

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา

 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  53202  การสาธารณสุขชุีมชีน

    52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

     ด้้านสาธารณสุข(1)(2)

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการัฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม    52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข   52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข

   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   สุขภาพ   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  

 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  ทางสาธารณสุข   สาธารณสุข(1)(3)

   การสาธารณสุข  52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้  52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข

 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)

 52312 อนามัยครอบครัวกับ  ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1)  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ

   งานสาธารณสุข    ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 
ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา
(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน
(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ
(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี
(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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7.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็ที�งก�ร็พย�บ�ล	 หรื็อปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งเวิชกิจฉุุกเฉิุน	 

 หลักสูำตร็		2	ปี	ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)  (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.12)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 
ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 
ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 
รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)
 10151  ไทยศึกษา
ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า  (90 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4  ชุุดวิิชุา
 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนา  53202 การสาธารณสุขชุีมชีน
 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  ทักษะด้้านสาธารณสุข(1)(4)

   สาธารณสุข 

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   11   ชุุดวิิชุา
 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52312 อนามัยครอบครัวกับ  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข
   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   งานสาธารณสุข   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ
 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  สุขภาพ   สาธารณสุข(1)(3)

   การสาธารณสุข  52314 การป้องกันและควบคุมโรค  52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  ทางสาธารณสุข   ในชุีมชีน(1)(2)(3)   
      52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
       ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

8.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบัตร็หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งสำ�ธ�ร็ณิสุำขศึ�สำตร์็	 ซึึ่�งรั็บจ�กผูู้้สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�มััธยมัศึึกษ� 

	 ตอนปล�ย	(มั.6)	และศึึกษ�ในหลักสูำตร็ไม่ัน้อยกว่ิ�	2	ปี	(เช่น	สำ�ธ�ร็ณิสุำขชุมัชน	พนักง�นอน�มััย	นักเรี็ยนน�ยสิำบ

	 ทีห�ร็บก	เหล่�ทีห�ร็แพทีย์	หรื็อเทีียบเคียง)	(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.13)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*    1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา       

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ    10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   2   ชุุดวิิชุา

 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ

   สาธารณสุข  ด้้านสาธารณสุข(1)(3) 

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา
 50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ
     ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม   สาธารณสุข(1)(2)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม   สุขภาพ     52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุข
 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณ 52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข   และระบบสารสนเทศด้้าน
     ว่ชีาชีีพการสาธารณสุข  ในชุีมชีน(1)     สุขภาพ

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  

สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 5 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103  สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

  52302  ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

9.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็หรื็อสูำงกว่ิ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งดุ้�นสัำงคมัศึ�สำตร์็	หรื็อเทีียบเคียง	(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.15)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 19 ชุ่ดวิุช่า (114 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*    1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ   17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   5   ชุุดวิิชุา
 50101 ว่ทยาศาสตร์พ่�นฐาน  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน  52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ
 50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ   สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(4)

      53202 การสาธารณสุขชุีมชีน 

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา
 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข
   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   สุขภาพ   ในชุีมชีน(1)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรค  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  
 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  ทางสาธารณสุข  สาธารณสุข(1)(3)  
   การสาธารณสุข  52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405 การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
 52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  โรคเบ่�องต้น การดู้แล  ชุีมชีน(1)(2)(3)

 52312 อนามัยครอบครัวกับ  ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1) 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
   งานสาธารณสุข    ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 6 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข 52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
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ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

10. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็หรื็อสูำงกว่ิ�ปริ็ญญ�ตรี็ดุ้�นวิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พทีี�หลักสูำตร็ไม่ัมีัก�ร็เรี็ยนและฝึึกปฏิิบัติง�น 

	 ดุ้�นสำ�ธ�ร็ณิสุำขในชุมัชน	(เช่น	สัำตวิแพทีย์	เทีคนิคก�ร็แพทีย์	ก�ยภ�พบำ�บัดุ	รั็งสีำเทีคนิค	หรื็ออื�น	ๆ)	หรื็อปริ็ญญ�ตรี็

	 หรื็อสูำงกว่ิ�ปริ็ญญ�ตรี็ดุ้�นแพทีย์แผู้นไทีย	หรื็อเทีียบเคียง	(คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.16 - 2.17)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*    1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา       

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้) 

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   3  ชุุดวิิชุา
 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ  53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

   สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(4) 

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   10   ชุุดวิิชุา
 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 52313 สุขศึกษาและการส่งเสร่ม  52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ
   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  สุขภาพ   สาธารณสุข(1)(3)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52315 การตรวจัประเม่น การบำาบัด้ 52405  การฝึึกงานว่ชีาชีีพสาธารณสุข
 52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพ  โรคเบ่�องต้น การดู้แล   ในชุีมชีน(1)(2)(3)   
   การสาธารณสุข  ฟ้ื้�นฟูื้สภาพและการส่งต่อ(1)  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
 52305 อาชีีวอนามัยและความ 52316  การทำางานด้้านสาธารณสุข   ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
   ปลอด้ภัย  ในชุีมชีน(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
  (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องออกฝึึกภาคสนัาม
  (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
  (4) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 5 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
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11. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งก�ร็พย�บ�ลหร็ือสูำงกว่ิ�	 หรื็อปริ็ญญ�ตรี็หรื็อสูำงกว่ิ�ที�งวิิทีย�ศึ�สำตร็์สุำขภ�พ 

	 (เช่น	แพทีย์	พย�บ�ล	ทัีนตแพทีย์	เภสัำชกร็ร็มั	ส่ำงเสำริ็มัสุำขภ�พ	สุำขศึึกษ�	หรื็อสำ�ข�วิิช�อื�น	ๆ	ทีี�เกี�ยวิข้อง)

 (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.18)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้) 

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ*    1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้) 

 -  พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   3  ชุุดวิิชุา
 52302 ว่ทยาการระบาด้ในงาน 52408 การสัมมนาเพ่�อพัฒนาทักษะ  53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

   สาธารณสุข   ด้้านสาธารณสุข(1)(3) 

 -  วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   7   ชุุดวิิชุา
 50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ  52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณ 52402 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ
   ว่ทยาศาสตร์สุขภาพ   ว่ชีาชีีพการสาธารณสุข   สาธารณสุข(1)(2)

 52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและ
    52316 การทำางานด้้านสาธารณสุข  ระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ
     ในชุีมชีน(1)   

หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาเคยลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัครับทั�ง 5 ชุ่ดวิุช่า จึงจะสามารัถลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัได้ ดั้งต่อไปนี�

  50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ  52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

  52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม  52406 การบร่ห้ารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้้านสุขภาพ

  52302 ว่ทยาการระบาด้ในงานสาธารณสุข
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50184)
 

วิชาเอกสาธาร์ณ
สุขชุมชน (50614)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร 

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

(1) ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

(2) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

(3) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

(4) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

(5) ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต  ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ช่�อปริ์ญญา  ช่�อย่อ
การแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต พท.บ.
Bachelor of Thai Traditional Medicine B.T.M.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้นั เท่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

ร์หััส 50424

ผู้้�สมััครต้�องมีัคุณสมับััติ้ครบัทัั้�ง 2 ข้�อ ดัังนีี้�

1. สำาเร็ัจการัศึึกษาวุุฒิิการัศึึกษาใดวุุฒิิการัศึึกษาหนึั�ง ดังน้ั�

     1.1 สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทยีบเท่า

   สายว่ทยาศาสตร์ ห้ร่อสายว่ทยาศาสตร์-คณ่ตศาสตร์ 

    ตามที�กระทรวงศึกษาธ่การรับรอง หัร่์อ

     1.2 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.) ห้ร่อ

          อนุปร่ญญาทางด้้านการแพทย์แผนไทย ห้ร่อ

    การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร่์อ

  1.3  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางด้้านการแพทย์แผนไทย  

  ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร่์อ

     1.4 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางด้้านว่ทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ห้ร่อสูงกว่า หัร่์อ

     1.5 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีสาขาอ่�นห้ร่อสูงกว่าท้�ไม่ใช่่

  ทางด้้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  

  ห้ร่อทางด้้านว่ทยาศาสตร์สุขภาพ

หัมายเหัตุ ผู้่สมัครัต้้องจัดส่งหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัครัเพิ�มเติ้มต้ามคุณสมบัติ้เฉพาะ เพื�อปิรัะกอบการัพิจารัณารัับเข้าศึึกษา ดั้งนี�

               2.1  ห้นังส่อรับรองการทำางานในว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย ห้ร่อว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.2  สำาเนาใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.3  สำาเนาใบแสด้งผลการเรียนชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาในห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ่ราชี

  ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา

               2.4 ใบรับรองแพทย์ที�ออกโด้ยโรงพยาบาล

 ผู้่สมัครัโปิรัดศึึกษาเกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้โดยละเอ้ยด

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 257-263

ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 272 

รัับสมััครันัักศึึกษาเฉพาะภาคต�น

จำำานัวนั 80 คน

โดยต้้องผ่่านัการัพิจำารัณาคัดเลืือก

ต้ามัเกณฑ์์ท่ี่�มัหาวิที่ยาลัืยกำาหนัด
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

ร์หััส 50424

(ต่อ)

2. คุณสมบัติ้เฉพาะในัการัพิจารัณาคัดเลือก

  2.1 มีประสบการณใ์นการทำางานในว่ชีาชีีพทางการแพทยแ์ผนไทย

   ห้ร่อในว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับทางการแพทย์แผนไทย

   ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

  2.2 มีใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์

       แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร่์อ

  2.3 เคยได้้รับการศึกษาในชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาใน

   ห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัย

   ธรรมาธ่ราชี ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา หัร่์อ

     2.4 มีคุณสมบัต่อ่�นที�คณะกรรมการพ่จัารณาคัด้เล่อกเห็้นสมควร

นัักศึึกษาท้�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักสูต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่สำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มหาวิุทยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้าสู่หลักสูต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่โดยอัต้โนัมัติ้

ผู้สมัครต้องยื�นี้ใบัสำมัคัร็พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ยังไม่ต้องชีำาระค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 

ภายในี้วัินี้ท้� 15 กร็กฎาคัม ขั้องทุกปี (ห้ากส่งใบสมัครมาห้ลังจัากวันดั้งกล่าวจัะไม่ได้้รับพ่จัารณาคัด้เล่อก)

การ็คััดเลือกผูู้้สำมัคัร็จะดำาเนิี้นี้การ็ภายในี้วัินี้ท้� 15 สิำงหาคัม ขั้องทุกปี มห้าว่ทยาลัยจัะแจ้ังผลให้้ผู้ที�ผ่านการคัด้เล่อกด้ำาเน่นการ

ชีำาระค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที�กำาห้นด้

หัมายเหัตุ ผู้่สมัครัต้้องจัดส่งหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัครัเพิ�มเติ้มต้ามคุณสมบัติ้เฉพาะ เพื�อปิรัะกอบการัพิจารัณารัับเข้าศึึกษา ดั้งนี�

               2.1  ห้นังส่อรับรองการทำางานในว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย ห้ร่อว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.2  สำาเนาใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.3  สำาเนาใบแสด้งผลการเรียนชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาในห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ่ราชี

  ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา

               2.4 ใบรับรองแพทย์ที�ออกโด้ยโรงพยาบาล

 ผู้่สมัครัโปิรัดศึึกษาเกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้โดยละเอ้ยด

 

รัับสมััครันัักศึึกษาเฉพาะภาคต�น

จำำานัวนั 80 คน

โดยต้้องผ่่านัการัพิจำารัณาคัดเลืือก

ต้ามัเกณฑ์์ท่ี่�มัหาวิที่ยาลัืยกำาหนัด
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เกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้

1)   ผู้เข้าศึกษาซึึ่�งมีคุณสมบัต่ตามข้อ 1 วุฒ่การศึกษา ข้อ 1.1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่ทยาศาสตร์ไม่ตำ�ากว่า 

 22 ห้น่วยก่ต คณ่ตศาสตร์ไม่ตำ�ากว่า 12 ห้น่วยก่ต และภาษาอังกฤษ ไม่ตำ�ากว่า 9 ห้น่วยก่ต

2) ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้้เฉุพาะในห้ลักสูตรที�ได้้รับการเผยแพร่โด้ยสำานักงานปลัด้กระทรวง 

 การอุด้มศึกษา ว่ทยาศาสตร์ ว่จััยและนวัตกรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที�สำานักงาน 

 ปลัด้กระทรวงการอุด้มศึกษา ว่ทยาศาสตร์ ว่จััยและนวัตกรรมรับรอง ห้ร่อใช้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒ่อุด้มศึกษาของประเทศ 

 นั�น ๆ และห้ากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดี้ยวกันจัะต้องผ่านการประเม่นทัศนคต่ต่อว่ชีาชีีพและรายละเอียด้อ่�น ๆ  

 ให้้เป็นไปตามข้อบังคับของมห้าว่ทยาลัย

3) ผู้เข้าศึกษาที�ได้้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศ่ลปะ/ประกอบว่ชีาชีีพสาขาการแพทย์แผนไทย/สาขาการแพทย์แผนไทย

 ประยุกต์ จัะได้้รับการยกเว้นชุีด้ว่ชีาตามที�ห้ลักสูตรกำาห้นด้

 3.1 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะแผนโบราณในสาขาเวชีกรรม/ใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

  เวชีกรรมไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทยด้้านเวชีกรรมไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1

 3.2 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชีกรรม/ใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

  เภสัชีกรรมไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทยด้้านเภสัชีกรรมไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55328 เภสัชีกรรม 

  แผนไทย 1

 3.3 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวด้ไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย 

  ด้้านการนวด้ไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55325 นวด้แผนไทย 1

 3.4 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55325 นวด้แผนไทย 1  ชุีด้ว่ชีา 55328

  เภสัชีกรรมแผนไทย 1 และ ชุีด้ว่ชีา 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1

4) ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจ่ัตใจั ไม่เป็นโรคซึึ่�งต้องห้้ามในการขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

 ผู้ประกอบว่ชีาชีีพสาขาการแพทย์แผนไทย ดั้งนี� โรคเร่�อนในระยะต่ด้ต่อห้ร่อระยะปรากฏิอาการเป็นที�รังเกียจัต่อสังคม 

  โรคพ่ษสุราเร่�อรัง ห้ร่อโรคอ่�นที�สภาว่ชีาชีีพพ่จัารณาเห้น็ว่าเป็นอุปสรรคตอ่การขึ�นทะเบียนเป็นผู้ประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์ 

 แผนไทย และ

5)  ผู้เข้าศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที�มีความประพฤต่เสียห้ายซึึ่�งสภาการแพทย์แผนไทยเห็้นว่าจัะนำามาซึึ่�งความเส่�อมเสียเกียรต่ศักด่้� 

 แห่้งว่ชีาชีีพ ไมเ่คยต้องโทษศาลพ่พากษาถงึที�สุด้ในคด้ทีี�สภาการแพทยแ์ผนไทยเห้น็ว่าอาจัจัะนำามาซึ่ึ�งความเส่�อมเสยีเกียรต่ 

 แห่้งว่ชีาชีีพ ไม่เป็นผู้ต่ด้ยาเสพต่ด้ให้้โทษ ไม่เป็นคนว่กลจัร่ตห้ร่อจ่ัตฟ่ื้�นเฟ้ื้อนไม่สมประกอบ
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต  ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั) 
1.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	มั.6	หรื็อเทีียบเท่ี�สำ�ยวิิทีย�ศึ�สำตร์็	หรื็อสำ�ยวิิทีย�ศึ�สำตร์็-คณิิตศึ�สำตร์็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 24 ชุ่ดวิุช่า (144 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

 10103 ทักษะชีีว่ต  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

     และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้) 

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   7   ชุุดวิิชุา

 55101  ชีีวว่ทยา เคมีและชีีวเคมี 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา                  55322  ร่างกายมนุษย์(1)

             สำาห้รับการแพทย์แผนไทย                 และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ                       55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

    55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ             การแพทย์แผนไทย(1)                         การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

             พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ           55309  ปรัชีญาและกฎห้มาย                                สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

             การแพทย์แผนไทย(1)                      เกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย          55401  การว่จััยทางการแพทยแ์ผนไทย(1)

 วิิชุาชุ้พื้   11  ชุุดวิิชุา
 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชี  55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

  พฤกษศาสตร์และเภสัชีกรรม 55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

  แผนไทย(1)(2)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)  55402 ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

 55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3) 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4)   การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

 55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

  การแพทย์แผนไทย(2)(6) 

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3)  เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น



258 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

สุข
ภา

พ
 (

50
)

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

สุข
ภา

พ
 (

50
)

ห
ลัก

สูต
ร์ก

าร์
แพ

ทย์
แผ

นไ
ทย

บัณ
ฑิ

ต 
(5

04
24

)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวิสำ.	หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	หรื็อก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   6   ชุุดวิิชุา

 55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

  พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย   การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

  การแพทย์แผนไทย(1)  55322  ร่างกายมนุษย์(1)   สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา    55401 การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

  การแพทย์แผนไทย(1)

    

หัมายเหัตุ *  หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้



259ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

 วิิชุาชุ้พื้   7  ชุุดวิิชุา

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)    การแพทย์แผนไทย(2)(3)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

    55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

      55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	หรื็อก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า     (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ้ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการัฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   6   ชุุดวิิชุา

 55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ 55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

  พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย   การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

  การแพทย์แผนไทย(1)  55322 ร่างกายมนุษย์(1)   สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา    55401 การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

  การแพทย์แผนไทย(1)

 วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)   การแพทย์แผนไทย(2)(3)  55333  การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)   

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า     (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้ประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งดุ้�นวิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ	หรื็อสูำงกว่ิ�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา  

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ 55322 ร่างกายมนุษย์(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย  55401  การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

  การแพทย์แผนไทย(1)

 วิิชุาชุ้พื้   11   ชุุดวิิชุา

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์ 55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

 55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2) 55402 ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

 55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4)   การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

  การแพทย์แผนไทย(2)(6)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)  
ค.  หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1    ชุ่ดวิุช่า       (6 หน่ัวุยกิต้)  

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็สำ�ข�อื�นหรื็อสูำงกว่ิ�ทีี�ไม่ัใช่ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	ก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์	หรื็อ

	 วิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 19 ชุ่ดวิุช่า (114 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า  (102 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้  6  ชุุดวิิชุา  

 55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

  พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย   การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

  การแพทย์แผนไทย(1)  55322  ร่างกายมนุษย์(1)   สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา    55401  การว่จััยทางการแพทยแ์ผนไทย(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

  การแพทย์แผนไทย(1)

 
หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

 วิิชุาชุ้พื้  11  ชุุดวิิชุา  

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

 55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)  55402  ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

 55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4)   การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

  การแพทย์แผนไทย(2)(6)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บตัร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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 คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย  ร์หััส 50514* 

ช่�อปริ์ญญา                          ช่�อย่อ
ว่ทยาศาสตรบัณฑ่ิต (อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย)       วท.บ. (อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health                B.Sc. (Occupational Health and Safety)
and Safety)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย

ร์หััส 50514

ต้�องสำ�เร็จก�รศึึกษ�วุุฒิิก�รศึึกษ�ใดัวุุฒิิก�รศึึกษ�หนึี้�ง ดัังนีี้�

1.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ทยาศาสตร์สุขภาพ หัร่์อ

2. สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ทยาศาสตร์การแพทย์ หัร่์อ

3.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หัร่์อ

4.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หัร่์อ

5.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ศวกรรมศาสตร์ หัร่์อ

6.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีการแพทย์แผนไทย หัร่์อ

7.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีครุศาสตร์อุตสาห้กรรม ห้ร่อ

  อุตสาห้กรรมศาสตร์ หัร่์อ

8.  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีว่ทยาศาสตร์ทุกสาขาว่ชีา ห้ร่อ

  ปร่ญญาตรีเทคโนโลยี

*ห้ลักสูตรว่ทยาศาสตรบัณฑ่ิต ว่ชีาเอกอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย มีโครงสร้างห้ลักสูตรที�สอด้คล้องกับห้ลักเกณฑ์ิและ

เง่�อนไขการขอขึ�นทะเบียนเป็นเจ้ัาห้น้าที�ความปลอด้ภัยในการทำางานระดั้บว่ชีาชีีพ (จัป.ว) ของกระทรวงแรงงานเท่านั�น

หัมายเหัตุ ผู้สมัครเข้าศึกษาห้ลักสูตรว่ทยาศาสตรบัณฑ่ิต ว่ชีาเอกอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย รหั้ส 50514 ต้องเป็นผู้สำาเร็จัการศึกษาจัาก 

 ห้ลักสูตรที�กระทรวงสาธารณสุข ห้ร่อสถาบันอุด้มศึกษาที�สำานักงาน ก.พ. รับรอง

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 265-268

สมัครัภาคต้้นั   ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 273

สมัครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 277
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(50514)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย  ร์หััส 50514
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็วิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ	หรื็อวิิทีย�ศึ�สำตร์็ก�ร็แพทีย์	 หรื็อสำ�ธ�ร็ณิสุำขศึ�สำตร์็	 หรื็อ 

	 พย�บ�ลศึ�สำตร์็	หรื็อก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 
ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

 - พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   1   ชุุดวิิชุา

  54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

	 -	 วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   13   ชุุดวิิชุา

 54122 กฎห้มายที�เกี�ยวข้องกับ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54132 เทคโนโลยีว่ศวกรรม  

   การสาธารณสุข  สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(1)  ความปลอด้ภัย(2)  

 54124 ระบบสุขภาพและ 54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงาน 54133 พ่ษว่ทยาและเวชีศาสตร์ป้องกัน 

   ว่ทยาการระบาด้  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54134 การยศาสตร์และจ่ัตว่ทยา-

 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทาง 54130 เทคโนโลยีการจััด้การ  อุตสาห้กรรม

   สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(2)  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54135 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจั 54131 กฎห้มายและมาตรฐานด้้าน  อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ 

   ประเม่นและการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น  อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน(3)   

 54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

   อนามัยส่�งแวด้ล้อม

หัมายเหัตุ  *  หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) นักศึกษาควรศึกษาชุีด้ว่ชีา 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม ก่อนลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีา 54128 

  เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม

 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้

 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสดุท้ายและเหลอืไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศกึษาเท่านั�น  และนักศึกษา 

  ต้องฝึึกงานภาคสนามว่ชีาชีีพอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัยในสถานประกอบก่จัการ โด้ยนักศึกษาต้องจััด้ห้าสถานประกอบก่จัการ 

  สำาห้รับฝึึกงานได้้
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นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็วิิศึวิกร็ร็มัศึ�สำตร์็	หรื็อครุ็ศึ�สำตร์็อุตสำ�หกร็ร็มั	หรื็ออุตสำ�หกร็ร็มัศึ�สำตร์็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 14 ชุ่ดวิุช่า (84 หน่ัวุยกิต้)   

	 -	 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   2   ชุุดวิิชุา

  54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 54123 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพสำาห้รับ     

     งานอาชีีวอนามัยและ  งานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

     ความปลอด้ภัย

	 -	 วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   12   ชุุดวิิชุา

 54122 กฎห้มายที�เกี�ยวข้องกับ 54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและ 54132 เทคโนโลยีว่ศวกรรม  

   การสาธารณสุข  อนามัยส่�งแวด้ล้อม  ความปลอด้ภัย(2)  

 54124 ระบบสุขภาพและ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54133 พ่ษว่ทยาและเวชีศาสตร์ป้องกัน 

   ว่ทยาการระบาด้  สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(1) 54134 การยศาสตร์และจ่ัตว่ทยา-

 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทาง 54130 เทคโนโลยีการจััด้การ  อุตสาห้กรรม

   สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(2)  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54135 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจั 54131 กฎห้มายและมาตรฐานด้้าน  อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ 

   ประเม่นและการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น  อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน(3)   

     สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

   

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)

 (1) นักศึกษาควรศึกษาชุีด้ว่ชีา 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม ก่อนลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีา 54128 เทคโนโลยี 

  การควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม

 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้

 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น  และนักศึกษา 

  ต้องฝึึกงานภาคสนามว่ชีาชีีพอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัยในสถานประกอบก่จัการ โด้ยนักศึกษาต้องจััด้ห้าสถานประกอบก่จัการ 

  สำาห้รับฝึึกงานได้้
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วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(50514)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็วิิทีย�ศึ�สำตร์็ทุีกสำ�ข�วิิช�	หรื็อปริ็ญญ�ตรี็เทีคโนโลยี	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 16 ชุ่ดวิุช่า (96 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)
	 -	 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   2   ชุุดวิิชุา    

  54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับ 54123 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพสำาห้รับ      

     งานอาชีีวอนามัยและ  งานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

     ความปลอด้ภัย

	 -	 วิิชุาเฉพื้าะด้านี้   13   ชุุดวิิชุา

 54122 กฎห้มายที�เกี�ยวข้องกับ 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทาง 54132 เทคโนโลยีว่ศวกรรม   

   การสาธารณสุข  สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(1)  ความปลอด้ภัย(2)  

 54124 ระบบสุขภาพและ 54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงาน 54133 พ่ษว่ทยาและเวชีศาสตร์ป้องกัน 

   ว่ทยาการระบาด้  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54134 การยศาสตร์และจ่ัตว่ทยา-

 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทาง 54130 เทคโนโลยีการจััด้การ  อุตสาห้กรรม

   สุขศาสตร์อุตสาห้กรรม(2)  อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย 54135 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ

 54126 การส่งเสร่มสุขภาพ การตรวจั 54131 กฎห้มายและมาตรฐานด้้าน  อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ 

   ประเม่นและการบำาบัด้โรคเบ่�องต้น  อาชีีวอนามัย ความปลอด้ภัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน(3)   

 54127 พ่�นฐานอาชีีวอนามัยและ  สภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

   อนามัยส่�งแวด้ล้อม

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) นักศึกษาควรศึกษาชุีด้ว่ชีา 54125 การตรวจัวัด้และประเม่นทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม ก่อนลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีา 54128 เทคโนโลยี 

  การควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาห้กรรม
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น และนักศึกษา 

  ต้องฝึึกงานภาคสนามว่ชีาชีีพอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัยในสถานประกอบก่จัการ โด้ยนักศึกษาต้องจััด้ห้าสถานประกอบก่จัการ 

  สำาห้รับฝึึกงานได้้
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นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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