
     
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร  วิชาเอกสาธารณสขุศาสตร  
   
 1. สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ หรือประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ หรือประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัยช้ันสูง 
หรือเทียบเทาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร  หรือประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาล
อนามัย หรือประกาศนียบัตรผดุงครรภหลักสูตร 3 1/2 ป   มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรดังน้ี 

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  12 72  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  50103 สถติิและการวจิยัสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  
  52302 วิทยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา  
  52203 อนามัยสิ่งแวดลอม  
  52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร  
  52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสขุ 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข  
  52401 การวางแผนงานสาธารณสุข 
  52402 ประสบการณวชิาชีพสาธารณสุข  
  53404 การบริหารระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
   
   
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร  วิชาเอกสาธารณสขุศาสตร  
   
 2. สําเร็จการศึกษาปริญญาตร ีหรือสูงกวาปรญิญาตรทีางดานวทิยาศาสตร  มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตร
ดังน้ี 

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  13 78  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  50103 สถติิและการวจิยัสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  
  52302 วิทยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา  
  50301 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
  52203 อนามัยสิ่งแวดลอม  
  52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร  
  52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสขุ 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข  
  52401 การวางแผนงานสาธารณสุข 
  52402 ประสบการณวชิาชีพสาธารณสุข  
  53404 การบริหารระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข  



 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
   
   
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร  วิชาเอกสาธารณสขุศาสตร  
  
 3. สําเร็จการศึกษาปริญญาตร ีหรือสูงกวาปรญิญาตรทีางดานสังคมศาสตร  มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตร
ดังน้ี 

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  18 108  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  50103 สถติิและการวจิยัสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  
  52302 วิทยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา  
  50101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
  50301 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
  52203 อนามัยสิ่งแวดลอม  
  52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร  
  52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสขุ 
  52304 โภชนศาสตรสาธารณสุข 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข  
  52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 
  52401 การวางแผนงานสาธารณสุข 
  52402 ประสบการณวชิาชีพสาธารณสุข  
  53203 สุขภาพกับการพัฒนา 
  53404 การบริหารระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข  
  56201 โรคตดิตอและโรคไมตดิตอ 
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
   
   
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร  วิชาเอกสาธารณสขุศาสตร  
   
 4. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย หรอือนุปรญิญาพยาบาลผดุงครรภอนามัย หลักสูตร 

3 ½ - 4 ปหรอืประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุขชุมชน) หรอืประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสขุ 
(พนักงานอนามัย) หรือนักเรียนนายสิบทหารบกเหลาทหารแพทย (สาธารณสุขศาสตร) หรอืประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรดังน้ี 

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 2 12  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  15 90  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 2 ชุดวิชา  
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หรือ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  10151 ไทยศึกษา 
    
    



 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  50103 สถติิและการวจิยัสําหรับวทิยาศาสตรสุขภาพ  
  52302 วิทยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา  
  50101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
  50301 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
  52203 อนามัยสิ่งแวดลอม  
  52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และนิติเวชศาสตร  
  52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธงานสาธารณสขุ 
  52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การทํางานชุมชนดานสาธารณสุข  
  52401 การวางแผนงานสาธารณสุข 
  52402 ประสบการณวชิาชีพสาธารณสุข  
  53404 การบริหารระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุข  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
   
   
   
   
 


	2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศ
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