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2. โครงสร้างหลักสูตร 

2.1 จ าหนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 

 1) หมวดวิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต) 

 หลักสูตรแบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
 1) หมวดวิชาเอก  12 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต) 
 
3. รูปแบบของหลักสูตร 
 3.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี 
      3.2 ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย  
      3.3 การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 
4. การจัดการเรียนการสอน 
 ภาคพิเศษ เรียนในวันเสาร์-อาทิตย ์
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ท้ังหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1) 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.00 และ 
  2) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ในฐานะเป็นผู้วิจัยหลัก อย่าง
น้อย 1 บทความ (เฉพาะหลักสูตรแบบ 1.1) 
  3) จะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 



     (1) มีผลสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 35 หรือ 
     (2) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตามเกณฑ์การผ่านการทดสอบจากสถาบันที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับรอง 
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คะแนนเตม็ 100 677 300 120 9.0 120 1,000 
ระดับบณัฑติศึกษา ไมต่่ ากวา่ 

35 
ไม่ต่ ากว่า 

425 
ไม่ต่ ากว่า 

120 
ไม่ต่ ากว่า 

40 
ไม่ต่ ากว่า 

3.5 
ไม่ต่ ากว่า 

45 
ไม่ต่ ากว่า 

400 

 
6. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรแบบ 1.1 ประมาณ 331,200 บาท  
  หลักสูตรแบบ 2.1 ประมาณ 352,200 บาท  

 
7. แผนการเรียน 

 หลักสูตรแบบ 1.1    
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  8 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 8057101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ * 3(2-2-5) 

8058903 สัมมนาส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1* 1(0-2-1) 

 รวม 8 
 

*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  8 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 8058904 สัมมนาส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2* 1(0-2-1) 

 รวม 8 
 

*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 



ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  8 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 8058905 สัมมนาส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3* 1(0-2-1) 

 รวม 8 
 

*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  8 

 รวม 8 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  8 

 รวม 8 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1  8 

 รวม 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หลักสูตรแบบ 2.1   
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 8057201 วิธีการวิจยัและชีวสถิติขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

8057301 การบริหารจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง 3(2-2-5) 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 8057101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ * 3(2-2-5) 

8058903 สัมมนาส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1* 1(0-2-1) 

 รวม 6 
 

*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 8057302 วิทยาการระบาดขั้นสูง 3(2-2-5) 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 8058904 สัมมนาส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2* 1(0-2-1) 

วิชาเลือก 805xxxx xxxx 3(2-2-5) 

 รวม 6 
*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1- 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058902 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1  9 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 8058905 สัมมนาส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3* 1(0-2-1) 

 รวม 9 
*รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058902 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1  9 

 รวม 9 

 



ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058902 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1  9 

 รวม 9 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 8058902 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1  9 

 รวม 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


