Admission Requirements

Required Documents for Application

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร คะแนน
เฉลี่ยไมต่ำกวา 2.5 (จากคะแนนเฉลี่ย 4 ระดับ)
Applicants must have successfully completed High
School (Matthayom 6) majoring in Science and Maths.

1. ใบสมัครพรอมคาสมัคร
Completed Application Form and Fees

2. มีความรูดานภาษาอังกฤษดี
Satisfactory English proficiency
3. มีบุคลิกภาพและสุขภาพจิตดี ไมมีโรคประจำตัว
ที่อาจเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ
Must be of good moral character and psychological
capacity, and no contagious diseases

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
Certified True Copy of Official Transcript of
Records
3. สำเนาบัตรประชาชน
Certified True Copy of National ID Card
4. รูปถายหนาตรง 2 นิ้ว
Recently taken 2” x 2” photographs
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
Certified True Copy of Name Change
Certificate (if any)

เปนสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ระบบความปลอดภัย การวางแผนควบคุมตรวจสอบสภาพแวดลอมในโรงงาน
และประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการปองกันอุบัติเหตุ ลดผลกระทบทางสภาพ
แวดลอมในสถานประกอบการ โดยเนนสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
A systematic study of
occupational health and safety systems, control planning, factory environment survey and evaluation ensuring
health and safety of the workforce.
เปนสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย การวิเคราะหน้ำ และน้ำเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร Emphasis on monitoring and safeguarding the environment by means
of alleviating risks of air and water pollution.
เปนสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ใหบริการดานสุขอนามัยในชุมชน ดูแลและใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยแกครอบครัว ในชุมชนและทองถิ่น บัณฑิตจะไดรับการปลูกฝงใหเปนนักอนามัยชุมชน ที่มีความรับผิดชอบตอชีวิต
ของคนในสังคม A methodical study producing professional Public Health Officers specializing in personal hygiene
and well-being in communities.
เปนสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย อาทิ ผูเชี่ยวชาญ
ระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ระบบ ISO14000 ซึ่งเปนที่ตองการทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน เจาหนาที่
ในสวนงาน ประกันสังคม นักเวชสถิติ และอื่นๆ Systematic emphasis on hospital administration and accurate assessment of hospital performance level in compliance with Hospital Accreditation (HA) ISO14000.

คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูนำทางวิชาการ
ดานสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีประสบการณสูง ดวยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
และคอมพิวเตอรที่ทันสมัย สามารถพัฒนาบัณฑิต ใหมีความเชี่ยวชาญสามารถนำองคความรูมาประยุกต
ในการพัฒนางานสาธารณสุข ใหไดคุณภาพมาตรฐานเพื่อชุมชนและสังคมจะดำรงอยูในสิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
Philosophy and Study Goals

The Faculty of Public Health focuses on producing public health experts equipped with
the knowledge and capacity of enhancing health and safety standards in all sectors of the
community thereby promoting higher quality of life.

บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานตำแหนงเจาหนาที่ความปลอดภัย ในหนวยงาน
ตางๆ (จป.) อาทิเชน ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
อาหาร ฯลฯ
Occupational Health and Safety graduates are eligible to work in Petrochemical and
Electronics factories.
บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดลอมสามารถปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ อาทิ ในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในโรงงาน
อุตสาหกรรม
Environmental Health graduates are eligible to work in various government sectors and
industrial factories.
บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชน สามารถรับราชการในตำแหนงเจาหนาที่สาธารณสุขดานบริการชุมชน ใหคำ
ปรึกษาแนะนำดานสุขอนามัย และปองกันโรคติดตอ Community Health graduates are eligible to work as
Public Health Officers for the prevention of communicable diseases.
บัณฑิตสาขาการจัดการโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในสวนงานประกันคุณภาพ
งานประกันสังคม งานระบบ งานเวชสถิติ เปนตน Hospital Management graduates are eligible to work in
any government or private hospitals.
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ Pursue further study in Master's and
Ph.D. levels within Thailand or abroad.

