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ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 1. สําเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ป.วทิยาศาสตรส์ุขภาพหรอืวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรอื ป.อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ยกเวน้ 

 ป.ผูช้ว่ยพยาบาล) ซึง่รบัจากมธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสตูร 1 ปี หรอืรบัจากมธัยมศกึษาตอนตน้และศกึษาในหลกัสตูร
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี [เชน่ ป.ผูช้ว่ยทนัตแพทย ์ป.ผูช้ว่ยเภสชักร ป.ผูช้ว่ยแพทย ์ป.ผดงุครรภอ์นามยั ป.วชิาเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 
(พนกังานอนามยั สําเร็จการศกึษากอ่นปี 2525) ป.พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หลกัสตูร 1 ปี หรอืปีที ่1]  มโีครงสรา้งและ
รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 15 90  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   23 138  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
  บงัคบั  4  ชดุวชิา 
  10103 ทกัษะชวีติ 
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 
  10152 ไทยกับสงัคมโลก 
  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 
  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้* 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52304 โภชนศาสตรส์าธรณสขุ  
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน** 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ***  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
 หมายเหต ุ *  ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป ใชช้ดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ แทน ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

    **  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

               ***  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  
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ระดบัปรญิญาตร ี
  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 2. สําเร็จการศกึษา ป.ผูช้ว่ยพยาบาล หรอืสําเร็จการศกึษา ป.หรอือนปุรญิญาทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(เชน่  

รงัสเีทคนคิ เซลลว์ทิยา พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาคลนิกิ โลหติวทิยาและธนาคารเลอืด หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รบัจากผูสํ้าเร็จ
การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี) หรอืสําเร็จการศกึษา ป.หรอือนปุรญิญาทางวทิยาศาสตร ์
สขุภาพทีเ่ป็นงานสนบัสนุน (เชน่ เวชกรรมฟ้ืนฟ ูเวชกจิฉุกเฉนิ เวชระเบยีน โสตทศันศกึษา โสตทศันปูกรณ ์สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา 
หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รบัจากผูสํ้าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี) หรอืสําเร็จการศกึษา  
ป.หรอือนปุรญิญาทางการแพทยแ์ผนไทยหรอืเทยีบเคยีง ซึง่รบัจากผูสํ้าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสตูร 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี หรอืสําเร็จการศกึษา ป.หรอือนปุรญิญาทางสาธารณสขุศาสตรท์ ีม่ใิชส่าธารณสขุศาสตรโ์ดยตรง (เชน่ ทนัตาภบิาล 
ทนัตสาธารณสขุ เทคนคิเภสชักรรม เจา้พนกังาน เภสชักรรม) ซึง่รบัจากผูสํ้าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาใน
หลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี) มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   19 114  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
  10152 ไทยกับสงัคมโลก 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 
  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้* 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52304 โภชนศาสตรส์าธรณสขุ  
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน** 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ***  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
 หมายเหต ุ *  ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป ใชช้ดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ แทน ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ    

     **  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

              ***  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  
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ระดบัปรญิญาตร ี
  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 3. สําเร็จการศกึษา ป.ทางการพยาบาล หลกัสตูร 2 ปี ซึง่รบัจากผูสํ้าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเคยีง และมใีบ

ประกอบวชิาชพีการพยาบาลช ัน้ 2  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
  10152 ไทยกับสงัคมโลก 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 
  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้* 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52304 โภชนศาสตรส์าธรณสขุ  
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ**  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
  หมายเหต ุ *  ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป ใชช้ดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ แทน ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ   

   **  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 4. สําเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางสงัคมศาสตรห์รอืเทยีบเคยีง  หรอืสงูกวา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   17 102  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
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 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 
  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้* 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน** 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ***  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
 หมายเหต ุ *  ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป ใชช้ดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ แทน ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ    

     **  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

              ***  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  

  
ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 5. สําเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางวทิยาศาสตร ์(เชน่ วศิวกรรมศาสตร ์ส ิง่แวดลอ้ม ฯลฯ) หรอืสงูกวา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีด

ของหลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้* 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน** 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ***  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยักําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 หมายเหต ุ *  ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป ใชช้ดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ แทน ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  **  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

                ***  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  
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ระดบัปรญิญาตร ี
  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 6. สําเร็จการศกึษา ป. หรอือนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร ์(เชน่ สาธารณสขุชุมชน พนกังานอนามยั นกัเรยีนนายสบิทหารบก

เหลา่ทหารแพทยห์รอืเทยีบเคยีง ซึง่รบัจากผูสํ้าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี)  
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ*  
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
   
  หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 7. สําเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(เชน่ สตัวแพทย ์เทคนคิการแพทย ์รงัสเีทคนคิ หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง)  

หรอืสงูกวา่ หรอืปรญิญาตรทีางแพทยแ์ผนไทยหรอืเทยีบเคยีง หรอืสงูกวา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



6 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้* 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน** 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ***  
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
 หมายเหต ุ *  ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป ใชช้ดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบําบดัโรคเบือ้งตน้ แทน ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  **  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

                ***  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
   
 8. สําเร็จการศกึษา ป.ทางการพยาบาลเทยีบทา่อนปุรญิญาหรอือนปุรญิญาทางการพยาบาล หรอืปรญิญาตรทีางการพยาบาลหรอื 

สงูกวา่ และมใีบประกอบวชิาชพีการพยาบาลช ัน้ 1 หรอืสําเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (เชน่ แพทย ์ทนัตแพทย ์
เภสชักรรม สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา อาชวีอนามยั หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืสงูกวา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ
หลกัสตูรดงันี ้
 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 
  50103 สถติแิละการวจัิยสําหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกับสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร ์ 
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ 
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ*  
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 
 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีน

เรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
    
  หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย  

    และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  
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