
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 1 ตน้

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

52905   สัมมนาประเด็นทางการจดัการสุขภาพ     

52906   สัมมนาประเด็นทางวทิยาการอาชวีอนามยัและ

           อนามยัส่ิงแวดล้อม     

ปลาย 52997   ดุษฎีนิพนธ ์    ปลาย

ตน้ 52997   ดุษฎีนิพนธ ์    ตน้

ปลาย 52997   ดุษฎีนิพนธ ์    ปลาย

ตน้ 52997   ดุษฎีนิพนธ ์   ตน้

ปลาย 52999   สัมมนาเขม้เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์   

  

ปลาย

2

3

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

   Ph.D. (Public Health)

 : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

   Doctor of Philosophy (Public Health)

 : 1) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 – 6 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาพิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัขาดพื้นความรู้ ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

       อาจก าหนดให้ท าการศึกษาชดุวชิาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม เชน่ ชดุวชิา 50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพัฒนาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

       หรือ ชดุวชิา 53710 การบริหารจดัการเพื่อการพัฒนา ระบบสุขภาพ เป็นต้น (ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาเห็นสมควร 

       โดยไมน่ับหน่วยกติ) 

   2) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 – 6 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย อนัเนื่องมาจาก

       ความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท า โดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาทและลุแกโ่ทษในการกระท า จะขอกลับ

      เขา้ศึกษาใหม ่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศให้พ้นสถานภาพ การเป็นนักศึกษา

 :  แบบ 1.1

2

3

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวขอ้งและมคุีณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

      ประจ าสาขาวชิาและมหาวทิยาลัยก าหนด 

   2. มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาโทไมต่่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

   4. มโีครงการในการท าดุษฎีนิพนธ ์

   5. มผีลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง และมโีอกาสน าความรู้และประสบการณ์ ในการศึกษาไปประยกุต์ หรือ 

   6. เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

   Doctor of Philosophy Program in Public Health

 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้ 52903   การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูง      1 ตน้         

 - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

52901   สัมมนาประเด็นทางการจดัการสุขภาพ     

52902   สัมมนาประเด็นทางวทิยาการอาชวีอนามยัและ

            อนามยัส่ิงแวดล้อม     

ปลาย 52904   ระเบียบวธิวีจิยัขั้นสูง      ปลาย

ตน้ 52998   ดุษฎีนิพนธ ์    ตน้

ปลาย 52998   ดุษฎีนิพนธ ์    ปลาย

ตน้ 52998   ดุษฎีนิพนธ ์  ตน้

ปลาย 52999   สัมมนาเขม้เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์   

  

ปลาย

3
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 :  แบบ 2.1

 : ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

2

3

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

   Ph.D. (Public Health)

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวขอ้งและมคุีณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

       ประจ าสาขาวชิาและมหาวทิยาลัยก าหนด 

   2. มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาโทไมต่่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

   4. มโีครงการในการท าดุษฎีนิพนธ ์

   5. มผีลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง และมโีอกาสน าความรู้และประสบการณ์ ในการศึกษาไปประยกุต์ หรือ 

   6. เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 – 6 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาพิจารณาแล้วเห็นวา่ยงัขาดพื้นความรู้ ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

       อาจก าหนดให้ท าการศึกษาชดุวชิาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม เชน่ ชดุวชิา 50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพัฒนาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

       หรือ ชดุวชิา 53710 การบริหารจดัการเพื่อการพัฒนา ระบบสุขภาพ เป็นต้น (ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาเห็นสมควร 

       โดยไมน่ับหน่วยกติ) 

   2) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 – 6 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยอนัเนื่องมาจากความ

       ประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท า โดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาทและลุแกโ่ทษในการกระท า จะขอกลับเขา้ศึกษา

       ใหมไ่ด้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศให้พ้นสถานภาพ การเป็นนักศึกษา

 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์

   Doctor of Philosophy Program in Public Health

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

   Doctor of Philosophy (Public Health)


