มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แบบ 1.1

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Public Health

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Public Health)

ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
Ph.D. (Public Health)
: 1. สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัตอิ ื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์
5. มีผลงานหรือประสบการณ์ดา้ นสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสนาความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
: 1) ผู้ที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 – 6 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
อาจกาหนดให้ทาการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม เช่น ชุดวิชา 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กบั การพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
หรือ ชุดวิชา 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นต้น (ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเห็นสมควรโดยไม่นับ
หน่วยกิต)
2) ผู้ที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มเี จตนากระทาความผิดหรือกระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทาจะขอกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิต

1 ชุดวิชา

(48 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
52905 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ
52906 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข. ดุษฎีนิพนธ์
52997 วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิต

1 ชุดวิชา
52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ *
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

(48 หน่วยกิต)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก

: แบบ 2.1

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Public Health

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Public Health)

ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
Ph.D. (Public Health)
: 1. สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัตอิ ื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์
5. มีผลงานหรือประสบการณ์ดา้ นสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสนาความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
: 1) ผู้ที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 – 6 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
อาจกาหนดให้ทาการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม เช่น ชุดวิชา 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กบั การพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
หรือ ชุดวิชา 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นต้น (ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเห็นสมควรโดยไม่นับ
หน่วยกิต)
2) ผู้ที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มเี จตนากระทาความผิดหรือกระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทาจะขอกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

3 ชุดวิชา

(18 หน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิต

1 ชุดวิชา

(36 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

3 ชุดวิชา

บังคับ 2 ชุดวิชา
52903 การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูง
52904 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขั้นสูง
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ
52902 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข. ดุษฎีนิพนธ์
52997 วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา

ค.สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิต

1 ชุดวิชา
52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ *
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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