
แผน/แบบการศึกษา

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(48 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา

52905

52906

ข. ดุษฎีนิพนธ์ 1 ชุดวิชา

52997

1 ชุดวิชา

52999

หมายเหตุ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

* นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน

ดุษฎีนิพนธ์

ค.สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ *
เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ

 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย และอนามัยส่ิงแวดล้อม

โครงสร้างของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แบบ 1.1

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   Doctor of Philosophy Program in Public Health

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

   Doctor of Philosophy (Public Health)

 : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

   Ph.D. (Public Health)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

   3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

   4) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์

   5) มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และมีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ

   6) เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 6) หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพ้ืนความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาจก าหนดให้ท าการศึกษาชุดวิชา

      ในระดับปริญญาโทเพ่ิมเติม เช่น ชุดวิชา 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม หรือ ชุดวิชา 53710 การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ

      เป็นต้น (ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต)

 2. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเน่ืองมาจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการ

     กระท าน้ันได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังน้ี เม่ือพ้น

     ก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา



วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา

บังคับ 2 ชุดวิชา

52903

52904

52901

 52902

ข. ดุษฎีนิพนธ์ 1 ชุดวิชา

52998

1 ชุดวิชา

52999

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน

Last Updated: 16-May-2023

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   Doctor of Philosophy Program in Public Health

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

   Doctor of Philosophy (Public Health)

 : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

   Ph.D. (Public Health)

สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย และอนามัยส่ิงแวดล้อม

ดุษฎีนิพนธ์

ค.สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ *
เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ข้ันสูง

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง

 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แบบ 2.1

 : 1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

   3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

   4) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์

   5) มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และมีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ

   6) เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 6) หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพ้ืนความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาจก าหนดให้ท าการศึกษาชุดวิชา

      ในระดับปริญญาโทเพ่ิมเติม เช่น ชุดวิชา 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม หรือ ชุดวิชา 53710 การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ

      เป็นต้น (ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต)

 2. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเน่ืองมาจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการ

     กระท าน้ันได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังน้ี เม่ือพ้น

     ก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา


