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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
************************** 

 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Public Health Program 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อปริญญาภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย  : ส.ด. 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Health  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Dr.P.H. 

 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แบบ 1.1  เน้นการท าวิจัยและท าวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ส าหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ส าหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
หลักสูตรที่เสนอ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.1 วิชาปรับพ้ืนฐาน 
  1.2 วิชาบังคับ 

 
- 
- 

 
 
9 

 
 

21 
2. หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า 3 3 
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    3.1 วิทยานิพนธ์ 

 
48 

 
36 

 
48 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48 72 
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รายวิชาในหลักสูตร   
 หมวดวิชาเฉพาะ 
   รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) เฉพาะนิสิต 
ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีมติให้ลงทะเบียน โดย
พิจารณาตามคุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งนี้ในรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S 
(Satisfactory) 
 

วิชาบังคับ  
     เฉพาะนิสิตที่เรียน แบบ 2.1 ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา 
ดังต่อไปนี้   
 

รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 

Advanced Epidemiology  
3(3-0-6) 

1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  
Advanced Health System Management 

3(3-0-6) 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 

3(3-0-6) 

 
 หมวดวิชาเลือก 
  ก าหนดให้นิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1 

Seminar in Public Health 1 
3(2-2-5) 

1420 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 
Advanced Research Methodology in Public Health  

3(2-2-5) 

1420 201 ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Biostatistics 

     3(2-2-5) 

1420 202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 
Qualitative Research in Public Health 

3(2-2-5) 

1420 203  ระบบสุขภาพระดับโลก 2(2-0-4) 
Global Health System 

3(3-0-6) 
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1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข 
Advanced Program Evaluation in Public Health 

3(2-2-5) 

1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขขั้นสูง 2(2-0-4) 
Advanced Public Policy in Public Health 

3(3-0-6) 

1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน  
Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and 
ASEAN Society 

3(3-0-6) 

1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
Health Information System 

3(3-0-6) 

1420 209 สัมมนาทางสาธารณสุข 2 
Seminar in Public Health 2 

3(2-2-5) 

 
 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    บังคับให้ปฏิบัติการนิพนธ์   
    แบบ 1.1 และ 2.2 
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
48 หน่วยกิต 

    แบบ 2.1  
1420 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
************************** 

 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้
จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เพียงพอ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีมติให้ลงทะเบียนเรียน โดยพิจารณาตาม
คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งนี้เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S 
(Satisfactory) 
 
หมวดวิชาบังคับ  
 ส าหรับการเข้าเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 
1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง      3(3-0-6)
   Advanced Epidemiology 
 วิธีการทางวิทยาการระบาดขั้นสูงส าหรับงานสาธารณสุขและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านวิทยาการระบาดโดยประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูง การวัดความพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านระบาดวิทยา  
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความผิดพลาดในการศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การน าผล
การศึกษาด้านวิทยาการระบาดไปใช้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข 
   Advanced epidemiological methods for public health and research, analysis 
and interpretation at an advanced level, causal inference in epidemiologic variables, 
risk analyses, error management in epidemiological research, implications to public 
health solutions 
 
1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง      3(3-0-6)
   Advanced Health System Management 
   การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ของจัดระบบสุขภาพในระดับสากลและไทย    การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบสุขภาพในบริบทสังคมที่แตกต่าง การพัฒนาระบบสุขภาพและบริการ
สุขภาพ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละสังคม 
   Analysis and synthesis health management system on the international and 
Thai contexts, comparative health system among different societies, health system and 
healthcare service development, trends and directions of health system development 
in the society 
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1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยข้ันสูง    3(3-0-6)
   Advanced Environmental Health and Occupational Health 
      ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อิทธิพลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภับพิบัติ การจัดการภยันอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 Environmental factors determining health and illness in populations, health 
impact assessment, environmental impact assessment, effects of global change and 
disasters, occupational hazard management, occupational safety 
 
ส าหรับการเข้าเรียนแบบ 2.2 
1410 103  ชีวสถิติประยุกต์       3(3-0-6) 
 Applied Biostatistics  
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการน าเสนอ
ข้อมูลทางชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง             
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติ
แบบมีพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์แบบ
ถดถอย รูปแบบการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง 
กรณีศึกษา และการเขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, parameter 
estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/ categorical variables, sample 
size calculation, correlation and regression analysis, risk measurement, non-parametric 
statistics, statistical packages for data analysis, data presentation, and data 
interpretation 
 
1416 101  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ      3(2-2-5) 
    Policy and Strategy in Health System Management 
 หลักการและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและหลักการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือก าหนดแผนกล
ยุทธ์ด้านสุขภาพ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
 Principles and processes in establishing public health policies, concepts and 
principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health 
context for formulating strategic health service management and planning leading to 
implementation, evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum 
compliance with the health situations for each area and implementation to achieve the  
goal of public health policies  
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1414 105 พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Public Health Behavioral Science and Health Promotion 
 แนวคิดและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสุขภาพ พฤติกรรมมนุษย์กับการเกิดโรค 
ค่านิยม วัฒนธรรมการบริโภคกับปัญหาสุขภาพชุมชน ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ เจต
คติ พฤติกรรม ของปัจเจกชน และชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย สภาวะเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ หลักการและกลวิธีสร้างเสริมสุขภาพ มาตรการและวิธีการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับสุขภาวะสังคม การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพอย่างมี         ส่วนร่วมและการ
แปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 Concepts and principles of public health behavioral sciences, human 
behavior and disease incidences, social values, consumerism cultures and community  
health problems, information and behavioral health, knowledge, attitudes and 
behaviors of individuals and communities towards health, socioeconomic and 
environmental issues affecting health behavior, principle and strategic of health 
promotion, health intervention and social movement according to social health 
problem, healthy public policy formulation and implementation   
 
1418 101  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 
 Research Methodology in Public Health 
 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัยด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย ประเภทของ
การวิจัยเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
การเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย กรณีศึกษา 
 Philosophy and concept of health sciences research, research methodology 
and research procedure, type of research, research instruments, data collection and 
analysis, research writing, research presentation and evaluation of research, ethics,  
research proposal writing, case study report  
 
  (3) หมวดวิชาเลือก 
1420 103  สัมมนาทางสาธารณสุข 1      3(2-2-5) 
   Seminar in Public Health 1  
   การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรม 
ศาสตร์ อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
   Exploring and identifying the problems and issues concerning on 
behavioral and social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal 
from scienctific public health publications 
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1420 101  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขข้ันสูง    3(2-2-5) 
   Advanced Research Methodology in Public Health    
   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสาธารณสุข การผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การพัฒนาและทดสอบแนวคิดทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขั้นสูง การประเมินค่าการวิจัย การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ           
การควบคุมคุณภาพและจรรยาบรรณในการวิจัย 
   Advanced research methodology in public health, mixed-methods of 
quantitative and qualitative research, development and testing new theory, applied 
advanced quantitative and qualitative analyses, research evaluation, national and 
international publication, research quality control and research ethics 
 
1414 102   นโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 
 Policy and Public Health Administration 
 หลักการและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและหลักการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือก าหนดแผนกล
ยุทธ์ด้านสุขภาพ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
   Principles and processes in establishing public health policies, concepts and 
principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health 
context for formulating strategic health service management and planning leading to 
implementation, evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum 
compliance with the health situations for each area and implementation to achieve the 
goal of public health policies 
 
1414 103 ชีวสถิติประยุกต์       3(2-2-5) 
   Applied Biostatistics  
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการน าเสนอ
ข้อมูลทางชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติแบบ
มีพารามิเตอร์และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์แบบถดถอย 
รูปแบบการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง กรณีศึกษา 
และการเขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, 
parameter estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/ categorical 
variables, sample size calculation, correlation and regression analysis, risk 
measurement, non-parametric statistics, statistical packages for data analysis, data  
presentation, and data interpretation  
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1420 201  ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง      3(2-2-5) 
   Advanced Biostatistics 
   การใช้ชีวสถิติขั้นสูงส าหรับการสาธารณสุขและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
วิธีเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์แบบวัดซ้ า การวิเคราะห์การถดถอยพหุ การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องชั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลการรอดชีพ 
และการประยุกต์ใช้หลักสถิติเพ่ือควบคุมตัวแปรกวน 
   Application of advanced biostatistical methods in public health and 
research, multivariate statistical analyses, analysis of variance, repeated measure, 
multiple regression analysis, multiple logistic regression advanced analysis of 
categorical data, survival analysis and adjusting for confounding and dealing with effect 
modification 
 
1420 202  การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข     3(2-2-5) 
   Qualitative Research in Public Health 
   หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและ          
การเผยแพร่ การประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
   Printciples and concepts of quality research, designs and methods of 
quality research, data collecting, data analyzing, report, publication and application of 
quality research in public health 
 
1420 203 ระบบสุขภาพระดับโลก 3(3-0-6)
 Global Health System 
   หลักการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพในระดับสากล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
และออกแบบระบบสุขภาพ บทเรียนและประสบการณ์การจัดระบบสุขภาพในระดับสากล                  
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการระบบสุขภาพสากลในระบบสุขภาพของไทย 
   Principles and concept of the international health system, influential 
determinants and factors of health system designs, lessons and experiences in 
international health system, application and applied methods of international health 
system in Thai health care system 
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1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 
  Advanced Program Evaluation in Public Health  
  การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสุขภาพ รูปแบบการประเมิน การออกแบบ            
การประเมินทางสุขภาพ การก าหนดประเด็นการประเมิน การก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนโครงการประเมินผลทางสุขภาพ
และการเขียนรายงานผลประเมิน การสร้างรูปแบบการประเมินทางสุขภาพ 
  Analysis and management in health project, evaluation model and design, 
evaluation topic identification, the identification of objective, criteria, instrumental 
construction, data analysis, interpretation, evaluation of project and report writing, 
creating health evaluation model 
 
1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขข้ันสูง    3(3-0-6) 
  Advanced Public Policy in Public Health  
  หลักการ เหตุผล แนวทาง ขั้นตอน ในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข  การ
วิเคราะห์เชิงเหตุผล การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ
ด้านสาธารณสุขระดับชาติและนานาชาติ 
  Principles, rationals and processes in establishing public policies in public 
health, analysis of resulting, implementation, assessment to achieve the goal of those 
public policies in national and international public health 
 
1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน  3(3-0-6) 
  Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and ASEAN Socie ty 
  การวิเคราะห์ความต้องการพ้ืนฐานของบุคคลในระยะต่างๆ การวิเคราะห์ทางจิตสังคมที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาจิตลักษณะ และบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ
หลักการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน 
  Analysis principles of human needs at various stages of life, psychosocial 
analysis relating to human behaviors, development on human psychology and 
characteristics, relationship between health and human psychology and social 
behaviors, analysis of health behavior in Thai and ASEAN society 
 
1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Health Information System  
  แนวคิดด้านสารสนเทศสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ การจัดการฐานข้อมูลด้านสุขภาพ           
แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  Concepts of health information, health network, data base management in 
health, trend of applying health information technology 
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1420 209 สัมมนาทางสาธารณสุข 2      3(2-2-5) 
  Seminar in Public Health 2  
  การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรม 
ศาสตร์ อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามท่ีปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
  Exploring and identifying the problems and issues concerning on behavioral 
and social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal from 
scienctific public health publications 
  
หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
  บังคับให้ปฏิบัติการนิพนธ์ ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ดังนี้  
 
   แบบ 1.1 
1420 898  วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 
    Thesis 
    การท าวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหางานสาธารณสุขและสุขภาพ  ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
    Conducting research in order to generate a new  knowledge or resolve 
problems in the Health and public health work, under a supervision of thesis advisory 
committee  
 
   แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 
1420 898  วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 
    Thesis   
 
    แบบ 2.1 
1420 899  วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
    Thesis   
    การท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหางานสาธารณสุขและสุขภาพ  ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
    Conducting research in order to generate a new  knowledge or resolve 
problems in the Health and public health work, under a supervision of thesis advisory 
committee 
 
 


