บัญชีแนบทายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เทียบเทาปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขของสถาบันตาง ๆ
เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก (ฉบับที่ 4)
หลักสูตร

สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา

มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา (๒๕๑๕)
(ป.กศ.ชั้นสูง)
อนุปริญญา
อนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท)
วิทยาลัยครู (ปรับปรุง ๒๕๓๖)
ปริญญาตรี
ครุศาตรบัณฑิต

วิทยาลัยครู

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ประเภท
หลักสูตร

พ.ศ.

ปรับปรุง

2536

ปรับปรุง

2536

ปรับปรุง

2536

ปรับปรุง

2536

ปรับปรุง

2531

ปรับปรุง

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง

สุขศึกษา
สายวิทยาศาสตรและวิทยาศาตรประยุกต โปรแกรมวิชา
สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาการศึกษา โปรแกรมวิชาสุขศึกษา (๔ ป) (ปริญญา
ตรีหลังอนุปริญญา)
สุขศึกษา (๒๕๓๐)
สุขศึกษา (๒๕๒๔)
สุขศึกษา (หลักสูตรวิทยาลัยครู) (๒๕๓๐) (๒๕๓๖)

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สุขศึกษา (คณะศึกษาศาสตร)ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต โปรแกรมวิชาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศึกษา (หลังอนุปริญญา)(๒๕๓๐)
สายวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต โปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาศาสตร (การสงเสริมสุขภาพเด็ก)
สายวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต โปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาศาสตรความปลอดภัย
สายวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต โปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุขศึกษา (หลังอนุปริญญา)
วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) (๒๕๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
สุขศึกษา (ตอเนื่อง) (๒๕๔๙)
วิทยาลัยนครราชสีมา
สุขศึกษา (๒๕๓๖)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ
สุขศึกษา (๒๕๔๘)
วิทยาลัยนครราชสีมา
สุขศึกษา (วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา)(ปรับปรุง ๒๕๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตรสุขภาพ (๒๕๕๐)(๒๕๕๕)
สุขศึกษา (ปริญญาตรีหลังอนุปริญญา) (๒๕๓๐)
สุขศึกษา (๒๕๓๘)
สุขศึกษา (๒๕๔๗)
เวชระเบียน คณะสังคมศาสตรและมนุษศาสตร
สุขศึกษา (๒๕๓๗)
สุขศึกษา (๒๕๔๓)
1

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอ)

สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา

มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) (๒๕๔๓)
สุขศึกษา (๒๕๓๖) (๒๕๔๓)
สุขศึกษา หลักสูตร ๒ ป หลังอนุปริญญา (๒๕๕๔๐)
วิทยาศาสตรสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพ) (ใหม ๒๕๔๘)
สุขศึกษา (๒๕๓๖)
สุขศึกษา

สุขศึกษา(๔ ป) (ปริญญาตรีหลังอนุปริญญา)(๒๕๔๓)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศึกษา หลักสูตร ๔ ป หลังอนุปริญญา (๒๕๔๖)
วิทยาศาสตรสุขภาพ

ศึกษาศาตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐)
สุขศึกษา (ตอเนื่อง) (๒๕๓๔)
สุขศึกษา (๒๕๒๗) (ปรับปรุง ๒๕๕๔)
ไมมีสาขา
เวชระเบียน (ใหม ๒๕๕๔)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยทองสุข
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาธารณสุขศาสตร (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม ๒๕๕๙)
สาธารณสุขชุมชน (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
ไมมีสาขา
สุขศึกษา (ตอเนื่อง) (๒๕๔๔)
สาธารณสุขชุมชน
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ไมมีสาขา
สาธารณสุขศาสตร
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขชุมชน
ไมมีสาขา
ไมมีสาขา
สาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตร

2

ประเภท
หลักสูตร

พ.ศ.

2548

2550,2554

ปรับปรุง

2554

ใหม

2554

ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง

2559
2559
2559

หลักสูตร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชา

มหาวิทยาลัย

การสงเสริมสุขภาพ (๒๕๔๘)
สุขศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒
วิทยาการระบาด ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขศึกษา (๒๕๔๐) (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
สาธารณสุขศาสตร
การสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (๒๕๕๙)
ไมมีสาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

การสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (๒๕๕๕)
สาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นานาชาติ)

3

ประเภท
หลักสูตร

พ.ศ.

ปรับปรุง

2555

ปรับปรุง

2559

ปรับปรุง

2559

