
สรุปรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาตรดุษฎีบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of  Public Health Program 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  สาธารณสุขศาตรดุษฎีบัณฑิต 
  : ชื่อย่อ   ส.ด. 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Doctor of Public Health Program 
  : ชื่อย่อ   Dr.P.H. 
 

 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต  
 
4. ระยะเวบาในการศึกษาตลอดหลักสูตร  3 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

 
5.  ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย และ ภาษาภาษาอังกฤษ (ในบางวิชา) 

 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     6.1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง 
หรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 
ไม่น้อยกว่า 3.25  
      6.2. กรณีส าเร็จปริญญาโทสาขาอ่ืนต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และต้องมีประสบการณ์ท างานด้านสาธารณสุขหรือท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 



     3. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1 และ 2 ให้ยื่นเรื่องเพ่ือขอรับการพิจารณาให้
สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
ก. กระบวนวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

676800 ชีวสถิติขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
676801 วิทยาการระบาดขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
676802 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 3 หน่วยกิต 

ข. กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้  
676803 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
676804 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

ประชาคมโลก 
3 หน่วยกิต 

676805 การประเมินผลโครงการสาธารณสุข  3 หน่วยกิต 
676806 สารสนเทศทางสาธารณสุขขั้นสูง        3 หน่วยกิต 
676807 การจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 3 หน่วยกิต 
676808 อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
3 หน่วยกิต 

676809 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3 หน่วยกิต 
  

ค. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
**นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUe-TEG) ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน  

ภาษาต่างประเทศ 
 

  
จ.  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาต้องจัดการสัมมนา และน าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาของสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 



2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web of Science 
หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่เทียบเท่า โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง และในวารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูล TCI 1 หรือ ACI อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ฉ. การสอบประมวลความรู้ 
  นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ

สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
 

8.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 400,000 บาท โดย 

-  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่ทางมหาวิทยาลัยจะ

เรียกเก็บ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น 

-  ค่าใช้จ่ายนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) ซึ่งข้ึนอยู่กับเรื่องท่ีนักศึกษาจะท า 

-  ค่าใช้จ่ายนี้ จะเรียกเก็บเป็นภาคการศึกษา (แบ่งจ่าย 6 ภาคการศึกษา) หากนักศึกษาไม่สามารถส าเร็จ

การศึกษาได้ใน 6 ภาคการศึกษา ต้องจ่ายค่ารักษาสภาพนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  



วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 คณะฯตระหนักถึงความจ าเป็นของผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีท างานในหน่วยงานต่างๆ ท่ี
อาจจะไม่สะดวกต่อการล่าศึกษาต่อเป็นระยะเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนในระดับปริญญาเอก 
ก็ต้องการความเข้มข้นทางวิชาการอย่างสูงมาก จึงได้ออกแบบการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีได้อย่างครบถ้วน และใช้เวลาในการลาศึกษาต่อ จากหน่วยงานต้นสังกัด
ให้น้อยท่ีสุด โดยคณะฯ คาดว่า 
 1.  จัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ท้ังหมด 12 หน่วยกิต (4 วิชา) อย่าง
ต่อเนื่อง ให้เสร็จสิ้นภายใน 6-8 สัปดาห์ 
 2.  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ในภาคการศึกษาท่ี 1 แล้ว ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 2 จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้อง 
  2.1 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย และ น าเสนอ
ความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  2.2 นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ ให้ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎี
นิพนธ ์
  2.3 นักศึกษาจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
  2.4 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU e-TEG) ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน 
  
  



 
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน  

(การจัดการเรียนการสอนจริง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งคณะฯจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อน 
ตารางเรียนนี้เป็นเพียงตารางโดยคร่าวเท่านั้น) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต 

676800 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
676801 วิทยาการระบาดขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
676802 ชีวสถิติขั้นสงู 3 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2    
 สัมมนาสาธารณสุข (ไม่นบัหน่วยกิต)  

รวม 3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่  หน่วยกิต 
676898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

 สัมมนาสาธารณสุข (ไม่นบัหน่วยกิต)  
รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2    
676898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

 สัมมนาสาธารณสุข (ไม่นบัหน่วยกิต)  

รวม 9 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 



 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต 
676898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

 สัมมนาสาธารณสุข (ไม่นบัหน่วยกิต)  
รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2    
676898 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

 สัมมนาสาธารณสุข (ไม่นบัหน่วยกิต)  

รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 3 หน่วยกิต 

 
 


