
 ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
   

 1. ส าเร็จการศกึษา ป. ผูช้ว่ยพยาบาล หรอื ป. พยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยั หรอื ป. พยาบาลศาสตรร์ะดบัตน้ หรอื  
ป. วทิยาศาสตรก์ารแพทย  ์หรอื ป. สาธารณสขุศาสตร  ์(ทนัตสาธารณสขุ)/ป. ทนัตาภบิาล หรอือนุปรญิญาวทิยาศาสตร์

การแพทย ์(รงัสเีทคนคิ)/ป. รงัสกีารแพทย  ์หรอื ป. พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ (รงัสเีทคนคิ)/ป. เจา้หนา้ทีร่งัสี

เทคนคิ/ป. สาธารณสขุศาสตร ์(เทคนคิเภสชักรรม)/ป. เจา้พนกังานเภสชักรรม หรอื ป. เวชกรรมฟ้ืนฟู หรอื  
ป. การแพทยแ์ผนไทย หรอือนุปรญิญา และ ป. ทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละงานสนบัสนุนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั 

งานสาธารณสขุ หรอื ปวส. สาธารณสขุศาสตร ์สาขาทนัตสาธารณสขุ/สาขาเทคนคิเภสชักรรม หรอือนุปรญิญาหรอื  
สงูกวา่และ ป. การศกึษาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอื ปวส . แพทยแ์ผนไทย/แพทยแ์ผนไทยประยกุต  ์มโีครงสรา้ง

และรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 2 12  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา  

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร์  

  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ  

  52304 โภชนศาสตรส์าธรณสขุ  
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  52306 การท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 

  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 

  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

    

 ระดบัปรญิญาตร ี
  หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  

   
 2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรทีางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืปรญิญาตรทีางดา้นการแพทยแ์ผนไทย    

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  
  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  
  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  



  52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร์  

  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ  
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  52306 การท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 

  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  
  53407 การบรหิารงานสาธารณสขุ 

  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

    

 ระดบัปรญิญาตร ี
  หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  

   
 3. ส าเร็จการศกึษา ป. สาธารณสขุชุมชน หรอื ป. พนกังานอนามยั หรอืนกัเรยีนนายสบิทหารบกเหลา่ทหารแพทย ์

(สาธารณสขุ) หรอื ป. สาธารณสขุ (ทีส่ าเร็จการศกึษาต ัง้แตปี่ 2536) หรอื ปวส. สาธารณสขุศาสตร ์สาขาสาธารณสขุ

ชุมชน มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

  52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร์  

  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ  
  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  52306 การท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 

  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  

  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
    

 ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
   

 4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืสงูกวา่ปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืปรญิญาตรทีางดา้นแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   13 78  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 



 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 ชุดวชิา  

  50301 การรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

  52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร์  
  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ  

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  52306 การท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  
  52309 การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  
  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 

    
 ระดบัปรญิญาตร ี

  หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
   

 5. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ หรอืสาขาวชิา  

ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ป. พยาบาลอนามยัและผดงุครรภ ์(3 ½ ปี) มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

  52302 วทิยาการระบาดและการควบคมุโรค 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา  

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  
  52204 กฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตร์  

  52303 สขุศกึษาและการประชาสมัพันธง์านสาธารณสขุ  

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
  52306 การท างานชมุชนดา้นสาธารณสขุ  

  52308 พัฒนาการของมนุษยแ์ละสขุภาพ 
  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  

  53408 การวางแผนงานสาธารณสขุในชมุชน 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
    

 


