ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง รับรองปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรเทียบเท่าปริ ญญา อนุปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรหรือวุฒิบตั ร
ในวิ ชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป็ นสมาชิ กสภาการสาธารณสุขชุมชน
(ฉบับที่ ๓)

เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖
จึง เห็น สมควรรับ รองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญ ญา อนุ ป ริญ ญา ประกาศนี ยบัตรหรือวุฒบิ ตั ร
ในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อ ประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็ นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
อาศัย อ านาจตามความมาตรา ๗ (๔) มาตรา ๒๒ (๑) และมาตรา ๒๓ (๑) (ก) แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้มมี ติใน
คราวการประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุ ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒบิ ตั ร ในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบัน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพศาล บางชวด)
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

บัญชีแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง รับรองปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรเทียบเท่าปริ ญญา อนุปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรหรือวุฒิบตั ร
ในวิ ชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป็ นสมาชิ กสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๓)
หลักสูตร
ปริ ญญาตรี
วิ ทยาศาสตร์บณ
ั ฑิ ต

สาขาวิ ชา/วิ ชาเอก/แขนงวิ ชา
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก

อนามัยชุมชน
อนามัยสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิ ทยาศาสตร์บณ
ั ฑิ ต
(ต่อเนื่ อง)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต

โภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร
การส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขชุมชน
สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขชุมชน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อม

มหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรั มั ย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (วสส.
ตรัง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิททยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

ประเภท
หลักสูตร

การจัดการสาธารณภัย
สุขศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิ ต

ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต
สูงกว่าปริ ญญาตรี
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิ ต

สุขศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
ครุศาสตรมหาบัณฑิ ต

สุขศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บัญชีแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน (ต่อ)
เรื่อง รับรองปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรเทียบเท่าปริ ญญา อนุปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรหรือวุฒิบตั ร
ในวิ ชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป็ นสมาชิ กสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๓)
หลักสูตร
สูงกว่าปริ ญญาตรี
วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต

สาขาวิ ชา/วิ ชาเอก/แขนงวิ ชา
การจัดการระบบสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
อาชีวเวชศาสตร์
ทันตสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิ ต

อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล้อม
(นานาชาติ)
อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล้อม
(นานาชาติ)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภท
หลักสูตร
ปกติ/พิเศษ

