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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.	หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลในหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และสามารถผลิตบัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี  

วิชาเอกต่างๆ เป็นจ�านวนมาก อาทิ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และ 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท�าให้บุคลากรสาธารณสุขจ�านวนมากมีโอกาสพัฒนาชีวิต 

และหน้าที่การงาน อีกทั้งมีส่วนท�าให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ขยายการครอบคลุม  

บริการออกไปอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันนโยบายของรัฐได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทให้ม ี

ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นยังมีความจ�าเป็น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจะน�าไปสู่การ 

ให้บรกิารทีมี่คุณภาพแก่ประชาชนชาวไทย อนัจะก่อให้เกดิภาวะสขุภาพอนามยัทีด่ถ้ีวนหน้า และการพฒันา 

สุขภาพของประชาชนในชุมชนแบบย่ังยืน สถานการณ์เช่นนี้จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรด้านสาธารณสุข  

และสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และการวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเป็นสถาบันผู้ผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาได้    

ตระหนักในนโยบายดังกล่าวนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ 

สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังนั้น สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้พัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ขึ้น

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

และส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร ได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบแล้วดงันี้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม     

พ.ศ. 2556
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2.	 วัตถุประสงค์

2.1	 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลติและเตรียบคุลากร 

ทางด้านบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลให้มีคุณสมบัติและมีความสามารถ ดังนี้

   1) เป็นนกับรหิารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาลท่ีมสีมรรถนะเป็นเลศิในการวเิคราะห์  

และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนตามล�าดับความส�าคัญ และจัดการแก้ไข 

ปัญหาและสถานการณ์ท้าทายต่างๆ ที่องค์กรหรือหน่วยงานทางสาธารณสุขทุกระดับเผชิญอยู่โดยใช้ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   2) เป็นนักวิจัยทางบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะเป็นเลิศใน 

การสงัเคราะห์คณุค่าขององค์ความรูท้างการบริหาร และในการศกึษาวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร อนัจะ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรและหน่วยงานสุขภาพและสาธารณสุขทุกระดับ

     3) เป็นผู้น�าที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและการจัดการทางสุขภาพและสาธารณสุข 

ที่พร้อมจะสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ร่วมกับบุคลากรภายในองค์กรหรือหน่วยงานสุขภาพและสาธารณสุข 

ทุกระดับ และให้การสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะท�าให้เกิด 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายทางสาธารณสุข

    4) เป็นผู้บริหารสาธารณสุขและผู้บริหารโรงพยาบาลที่มีภาวะผู้น�า คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

สังคม และประเทศชาติ  

    5) เป็นผูใ้ฝ่หาความรู ้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ และสามารถน�าความรูค้วามสามารถและผลงาน

วจิยัด้านบริหารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาล ไปประยกุต์ในการพฒันาการบรหิารงานและการจัดบรกิาร 

สาธารณสขุและโรงพยาบาลได้อย่างมีประสทิธภิาพและสอดคล้องกบันโยบายการพฒันาการสาธารณสุข

ของประเทศ

2.2	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	วชิาเอกการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและ 

ความสามารถในการลดหรอืป้องกนัผลกระทบจากมลพษิและสภาพอนัตรายทัง้ภายในและภายนอกโรงงาน

อุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะดังนี้

   1) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในด้านการจัดการป้องกัน และควบคุมอันตรายที่

เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

      2) มคีวามรูค้วามสามารถในการประเมนิและควบคมุอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบัตงิาน 

และประชาชนใกล้เคยีงจากสภาพการท�างานและมลพษิส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิข้ึนภายในโรงงานอตุสาหกรรม
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     3) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

      4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ์  ภาวะผู้น�า  สามารถบริหารจัดการและ 

ประสานงานในด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสม  สามารถสร้างเสรมิโอกาสในการแข่งขนั 

ให้กับอุตสาหกรรมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ทั้งใน 

สาขาวิชาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็น 

เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผล และบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารย์กันยา  กาญจนบุรานนท์ กรรมการ

 3) อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล กรรมการ

 4) อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ

 5) อาจารย์ นายแพทย์สมชัย  นิจพานิจ กรรมการ

 6) อาจารย์ศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์ กรรมการ

 7) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา)

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลขานุการ

  (อาจารย์บุญญารัช  ชาลีผาย)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               

เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาด�าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง  กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย  กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา  กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย  กรรมการ

 7) อาจารย์อดิศักดิ์  สุมาลี กรรมการ

 8) อาจารย์บุญญารัช  ชาลีผาย กรรมการและเลขานุการ

 9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางจันทนา  ปราการสมุทร)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา            

วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ  

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา)

 2) ผู้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์)

 3) ผู้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล (รองศาสตราจารย์พรทิพย์  กีระพงษ์)  

 4) ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วชิาเอกการจดัการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พรสวัสดิ ์ ศรสีวัสดิ)์ 

 5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย) 
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 6) ผู้แทนคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน)

 7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย) และเลขานุการ

 8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวพัชรา สิทธิสาตร์)

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร

6.1	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 โกวนิ  ววิฒันพงศ์พนัธ์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์

  และสาธารณสุข), พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

  Ph.D. (Development Administration)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิตยา  เพ็ญศิรินภา, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

   ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

พรทิพย์  เกยุรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

พาณี  สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  ป.พยาบาลและอนามัยชั้นสูง, M.S. 

  (Health Care Systems Management),

  Associate Fellows Australia College of

   Health Service Executive, Dr. P.H. 

  University of Wollongong

เยาวภา  ติอัชสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (การบรหิารพยาบาลสาธารณสขุ),

  Dr. P.H. (Public Health Education) 

  University of the Philippines - Manila



6

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

6.2	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ	วชิาเอกการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม

จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), 

  Dip. (Sanitary Engineering),

  Ph.D. (Environmental Engineering) 

  Illinois Institute of Technology

ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), Dip. Food   

  Toxicology, Post. Grad. Biosensor,   

  วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

สราวุธ  สุธรรมาสา, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Sc. (Occupational Health and 

  Safety) University of Aston in Birmingham

สริริตัน์  สวุณิชย์เจรญิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม),

  วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม) 

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สดุาว  เลศิวสิทุธไิพบลูย์, รองศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและ 

  ความปลอดภยั) มหาวทิยาลยัมหดิล

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา

กิตติ  ลี้สยาม, อาจารย์  ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์), 

  วท.บ. (เทคโนโลยอีาหาร), วท.ม. (วนศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กุลฑลีย์  บังคะดานรา, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

  ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล 

กุลธิดา  บรรจงศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วศ.บ., วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฑารัตน์  เสรีวัตร, อาจารย์  ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์), 

  วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์), 

  วท.ม. (สขุศึกษา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์      
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ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์), 

  ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยา  เพ็ญศิรินภา, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

บุญญารัช  ชาลีผาย, อาจารย์  ป.วิชาชีพเวชกรรมชั้นสูง (แพทย์แผนไทย 

  ประยกุต์), วท.บ. (แพทยแ์ผนไทยประยกุต)์,  

  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปราโมช  เชี่ยวชาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรทิพย์  กีระพงษ์, รองศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม), 

  Ph.D. (Global Environmental Health 

  Sciences) Tulane University

พวงผกา ตันกิจจานนท์, อาจารย์  ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์), 

  วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์),   

  ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พาณี สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  ป.พยาบาลและอนามัยชั้นสูง, M.S. 

  (Health Care Systems Management), 

  Associate Fellows Australia College of

  Health Service Executive, Dr. P.H. 

  University of Wollongong

วรางคณา  จันทร์คง, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหดิล
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ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา),

  Dip. Food Toxicology, Post. Grad. Biosensor,

  วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

สมโภช  รติโอฬาร, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด),

  M.P.H.M. (Primary Health Care  

  Management), ปร.ด. (ประชากรศึกษา)  

  มหาวิทยาลัยมหิดล

สราวุธ  สุธรรมาสา, รองศาสตราจารย์  วท.บ., M.Sc. (Occupational Health and 

  Safety) University of Aston in Birmingham

สริริตัน์  สวุณิชย์เจรญิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม),

  วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม)    

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สณัุฐชา  แสงมณี, อาจารย์  ส.บ., ส.ม. (การจดัการระบบสขุภาพ) 

  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์, รองศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

  ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

อดิศักดิ์  สุมาลี, อาจารย์  ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์), 

  วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์),   

  ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อภิรดี  ศรีโอภาส, ผูช่้วยศาสตราจารย์  พย.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ  

  ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

อรวรรณ  น้อยวัฒน์, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน)   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อารยา  ประเสริฐชัย, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วท.ม., สค.ม., ปร.ด. (สาขาวิจัยเพื่อ   

  การพฒันาสขุภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เอกพล  กาละด,ี อาจารย์   ส.บ., ส.ม. (ชวีสถติ)ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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 นอกจากนี ้ มหาวทิยาลยัได้เชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน

อื่นอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ

แนวการศึกษาชดุวชิาซ่ึงรายนามผูท้รงคณุวุฒเิหล่านีม้ปีรากฏในประมวลสาระและแนวการศกึษาชุดวิชา 

ทีท่่านได้ผลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สัมมนาเข้ม อาจารย์ทีป่รกึษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

8.	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา

ไกรสีห์  ลิ้มประเสริฐ, อาจารย์ ป.วิชาชีพเวชกรรมชั้นสูง (แพทย์แผนไทย 

       ประยุกต์), บ.ป. (การแพทย์แผนไทย  

       ประยุกต์), บ.ว. (เวชกรรมไทย), บ.ภ.   

       (เภสัชกรรมไทย), พท.น. (การนวดไทย),  

       บ.ผ. (ผดุงครรภ์แผนไทย) 

       กระทรวงสาธารณสุข 

ปุณยนุช  อมรดลใจ, อาจารย์ ดร. อ.แพทย์แผนไทยประยุกต์, ศศ.บ., พท.บ.,

       วท.ม. (ประชากรและการพัฒนา), วท.ม.

       (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

9.1		 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

   v	วิชาเอกบริหารสาธารณสุข

   v	วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล

9.2		หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต	วชิาเอกการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม	

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10.	 การรับรองหลักสูตร

ส�านกังาน ก.พ. ได้รบัรองคณุวฒุขิองผูส้�าเรจ็การศกึษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แล้วโดยอาจบรรจุ    

เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญัในต�าแหน่งที ่ก.พ. ก�าหนดว่าคณุวุฒดิงักล่าวเป็นคณุสมบตัิ  

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

11.	 ประเภทของนักศึกษา	

นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 นกัศกึษาสามญั หมายความว่า บคุคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศึกษาโดยสมบรูณ์ตาม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

11.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า บคุคลทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรบัเข้าเป็น 

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา

12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษาที่ 

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา ดังนั้น 

นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรของตน  

ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด หรือเลือกเรียนเพียง  

1 ชุดวิชาก็ได้ ส�าหรับชุดวิชาท่ีเหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

		 	 หลกัสตูร	 แผน	ก	แบบ	ก	2 นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านชุดวิชาตาม    

ที่ก�าหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน 

การปกป้องวทิยานพินธ์ และในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนส�าเรจ็การศึกษา นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเพือ่

เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) ส�าหรับการลงทะเบียนเรียน 

ชดุวชิาวทิยานพินธ์ นกัศกึษาจะท�าได้เมือ่สอบผ่าน 4 ชดุวิชาด้วยคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00   
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และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์       

ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวิชาการทีม่รีายงานการประชุม

		 	 หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ก�าหนด  

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการน�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จ 

การศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  

(ไม่นับหน่วยกิต)

12.2 การลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพจิารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร  

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบุในเอกสารหลักสูตรฉบับน้ี ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 

ในภาคการศกึษาเดยีวกนัจะต้องมตีารางสอบไล่ทีไ่ม่ตรงกัน

12.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลที ่

มหาวิทยาลยัจดัให้แล้ว นกัศึกษาจะต้องศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิ จดัท�ารายงานและส่งงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที ่

มหาวทิยาลยัก�าหนด

12.4 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา ส่ือการสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด 

   อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3610 หรือ 0 2504 8031 - 3

   โทรสาร 0 2503 3570 หรือ

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=11
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12.5 หากนกัศึกษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพิม่/ถอนชุดวิชา  

การเปลีย่นค�าน�าหน้าชือ่ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศึกษา  

การขอรบัใบประเมนิผลการศึกษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนักศกึษา การขอรบัใบรายงานผลการศกึษา  

รวมท้ังการร้องเรยีนเรือ่งอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา การลงทะเบียนเรยีน  

และการสอบ สามารถขอค�าปรึกษาที่ส�านักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร        

หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ส�านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

   ตู้ ปณ. 55 ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504  7560 - 4

   โทรสาร 0 2503 3675 หรือ 

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=19



รายละเอียดหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

  วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

(วิชาเอกบริหารสาธารณสุข)

ชื่อปริญญา				

ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

อักษรย่อ  ส.ม. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health  

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    M.P.H.       

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรทีางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรอืเทยีบเท่า หรือ 

ปรญิญาตรด้ีานบรหิาร หรอืปรญิญาตรด้ีานอืน่ๆ จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวิทยาลัยและส�านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท�างานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน  

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท�านั้นได้กระท�าโดย 

  มไิด้มเีจตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระท�า จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก		แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

  ค. วิทยานิพนธ์  12 

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.		หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)   

  50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

    ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา  (18	หน่วยกิต) 

  53708  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53710  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

               ค.		วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

               50794 วิทยานิพนธ์   

               ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

             53796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข** 

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุขในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผน		ข

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

  ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

               ก.		หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  50703   สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704   วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

              ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา  (24	หน่วยกิต) 

                 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการบริหารสาธารณสุข

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

  ค.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)	

                  50795  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

            ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  53796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข* 

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุขในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก		แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

ปีที่	1	 ภาคปลาย 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50794 วิทยานิพนธ์

  53796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติการบรหิารสาธารณสุข

แผน	ข

ปีที	่1	 ภาคต้น 50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

ปีที่	1	 ภาคปลาย 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  53709 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มภาวะผูน้�าและการบรหิารสาธารณสขุ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  53796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติการบรหิารสาธารณสุข
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

(วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล)

ชื่อปริญญา				

ชื่อเต็ม   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

อักษรย่อ   ส.ม. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health  

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    M.P.H.       

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรทีางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรอืเทยีบเท่า หรือ 

ปรญิญาตรด้ีานบรหิาร หรอืปรญิญาตรด้ีานอืน่ๆ จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวิทยาลัยและส�านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท�างานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท�านั้นได้กระท�าโดย 

  มไิด้มเีจตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระท�า จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน		ก		แบบ	ก	2	

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

  ค. วิทยานิพนธ์  12 

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)   

  50703   สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704   วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

    ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)		

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)		   

               50794 วิทยานิพนธ์   

               ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต) 

             58796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารโรงพยาบาล**

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารโรงพยาบาลในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผน		ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

  ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

               ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา  (12	หน่วยกิต) 

  50703   สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704   วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

            ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)	 

                58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

  58709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 ค.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)   

                  50795   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

             ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต) 

  58796   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารโรงพยาบาล* 

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารโรงพยาบาลในภาคการศึกษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก		แบบ	ก	2

ปีที	่1	 ภาคต้น 50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

ปีที่	1	 ภาคปลาย 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร 

   ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50794 วิทยานิพนธ์

  58796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติการบรหิารโรงพยาบาล

แผน	ข

ปีที	่1	 ภาคต้น 50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

ปีที่	1	 ภาคปลาย 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร 

   ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  58709 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มภาวะผูน้�าและการบรหิารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  58796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติการบรหิารโรงพยาบาล



รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

Master of Science Program in Industrial Environment Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)  

อักษรย่อ  วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Master of Science (Industrial Environment Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  M.Sc. (Industrial Environment Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม อตุสาหกรรมศาสตร์ ครศุาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ทัว่ไป (เคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส์) หรอืปรญิญาตรด้ีานอืน่ๆ ท่ีเทยีบเท่าจากสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั 

และส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์การท�างานทางด้านส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  และ

4) มีความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐาน 

แสดงประกอบ

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท�านั้นได้กระท�าโดย 

  มไิด้มเีจตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระท�า จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน		ก		แบบ	ก	2	

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาแกน 1 6 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

  ค. วิทยานิพนธ์  12 

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)		 

  50705   สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

    ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)	 

  59708 การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม

  59709   การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

  59711   ระบบ เครือ่งมอืและการจัดการความเส่ียงส�าหรบัส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม

  59712   การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

                	ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)					

               50798   วิทยานิพนธ์   

               ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 

             50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม** 

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นกัศกึษาจะต้องเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรมในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผน		ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาแกน 1 6 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30 

  ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)   

  50705   สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

    ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)  

  59708   การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม

  59709   การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

  59710   พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59711   ระบบ เครือ่งมอืและการจัดการความเส่ียงส�าหรบัส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม

  59712   การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

             ค.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)   

               50797   การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

               ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)	 

             50799   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม*

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

  

หมายเหต ุ * นักศกึษาจะต้องเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรมในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก		แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59711 ระบบ เครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง

   ส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ปีที่	1	 ภาคปลาย 59708 การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม

  59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น 50798 วิทยานิพนธ์

  59712 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50798 วิทยานิพนธ์

  50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 50705 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59711 ระบบ เครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง

   ส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ปีที่	1	 ภาคปลาย 59708 การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม

  59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น 59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59712 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม



29

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

50703 50502001 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ 
50704 50502002 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและ      

สิ่งแวดล้อม


50705 50502510 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

50794 50504001 วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)  

50795 50504002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)  
50797 50504502 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
 

50798 50504501 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)  
50799 50505501 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
 

53708 50503103 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ 
53709 50503102 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและ 

การบริหารสาธารณสุข 


53710 50503101 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

53711 50503104 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน 
53796 50505101 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

การบริหารสาธารณสุข 
 

58708 50503203 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล 
58709 50503202 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและ 

การบริหารโรงพยาบาล 


58710 50503201 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
58711 50503204 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล 


58796 50505201 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 
การบริหารโรงพยาบาล 
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

59708 50503501 การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

59709 50503502 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม 

59710 50503503 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 



59711 50503504 ระบบ เครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง 
ส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 



59712 50503505 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ	  ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/  

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดชุดวิชา

50703	 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Statistics and Research in Health Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด้านการจัดการ 

  สุขภาพทั้งการบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลได้

 2. เพื่อให้ประยุกต์แนวคิดและหลักการวิจัย ในการจัดการสุขภาพทั้งการบริหารสาธารณสุข 

  และบริหารโรงพยาบาลได้

 3. เพื่อให้วิเคราะห์สถิติในการวิจัยการจัดการสุขภาพทั้งการบริหารสาธารณสุขและบริหาร 

  โรงพยาบาลได้

 4. เพื่อให้จัดท�าข้อเสนอการวิจัยในการจัดการสุขภาพท้ังการบริหารสาธารณสุขและบริหาร 

  โรงพยาบาลได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพท้ังบริหารสาธารณสุขและบริหาร           

โรงพยาบาล จรรยาบรรณนกัวจิยั รปูแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย การจัดท�าข้อเสนอการวิจัย การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง      

เครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการ      

ข้อมลูการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัด้วยสถติเิชิงพรรณนา สถติเิชิงอนมุานทัง้พาราเมตริก และ 

นอนพาราเมตรกิ วธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์

วิจารณ์งานวิจัย และการประยุกต์การวิจัยและสถิติไปใช้ในการจัดการสุขภาพท้ังการบริหารสาธารณสุข 

และบรหิารโรงพยาบาล

50704	 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม		 (6	หน่วยกิต)

 Applied Epidemiology and Development of Health and Environment

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของวิทยาการระบาด

 2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบต่างๆ  

 3. เพือ่ให้ประยกุต์ความรู้และทกัษะทางวทิยาการระบาดในการพัฒนาสขุภาพและสิง่แวดล้อม
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ประเดน็และแนวโน้มของวทิยาการระบาดของภาวะเส่ียง การเจ็บป่วย และพฤตกิรรมสุขภาพ 

การสร้างเสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรค ปัจจยัก�าหนดสขุภาพประชากรตามวงจรชวิีต การศกึษาวทิยา

การระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดภาคสนาม สถิติส�าหรับ  

วิทยาการระบาดเพื่อประยุกต์ในการศึกษาวิทยาการระบาดทางคลินิก วิทยาการระบาดในโรงพยาบาล 

วทิยาการระบาดเชงิสงัคม วทิยาการระบาดด้านสภาพแวดล้อม ทัง้นี ้ โดยอาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

และระบบสารสนเทศในงานวิทยาระบาด การพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาการระบาดในบุคลากรด้าน     

สขุภาพและสาธารณสขุ การสือ่สารงานวทิยาการระบาดในการจัดการด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม และ

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาการระบาดเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและ   

สิง่แวดล้อม

50705	 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม		 (6	หน่วยกิต)

 Statistics and Research Methods for Industrial Environment

	 วัตถุประสงค์

 1. สามารถใช้วิธีการทางสถิติในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 2. สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 3. สามารถจัดท�าโครงร่างการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 4. สามารถจัดท�ารายงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 5. สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ความรูท้ัว่ไปทางสถติ ิความน่าจะเป็นและการสุ่มตวัอย่าง การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพนัธ์

และสมการถดถอย สถิติวิเคราะห์ หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย การเลือกสถิติส�าหรับการวิเคราะห์   

ข้อมลู การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวิเคราะห์ข้อมลู การจัดท�าโครงร่างการ             

วจิยัและรายงานการวจิยัด้านสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม ระเบยีบวิธวิีจัยในงานสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม

50794	 วิทยานิพนธ์	(สาธารณสุขศาสตร์)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Public	Health)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ 
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 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องการออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู การน�าเสนอข้อมลูวิทยานพินธ์การน�าเสนอและสอบปกป้อง

วทิยานพินธ์ การเขยีนรายงานวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ่การเผยแพร่

50795	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		(สาธารณสุขศาสตร์)		 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Public	Health)		

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนด้านการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 2. เพือ่ให้มีทักษะในการน�าแนวคดิ ทฤษฎี และผลการศกึษาวิจัยจากชุดวิชาอืน่ๆ ในหลักสูตร  

  และแหล่งอื่นๆ มาก�าหนดเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญในด้านการบริหารเพื่อการพัฒนา  

  ระบบสุขภาพได้

 3. เพื่อให้สามารถจัดท�าโครงการและน�าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาส�าหรับ            

การวิเคราะห์หรือวิจัยด้านการบริหารสาธารณสุขและการบริหารโรงพยาบาล การสังเคราะห์ทฤษฎีและ   

ผลงานวิจัย การเขียนต�าราหรือหนังสือทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารเพื่อการพัฒนา    

ระบบสุขภาพ การเขียนโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ            

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะท�าการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์           

การสงัเคราะห์ การสรปุผล การเขยีนรายงานการค้นคว้าอสิระและน�าเสนอรายงานการศกึษาค้นคว้าอสิระ
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50797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Industrial	Environment	Management)			

	 วัตถุประสงค์

 เพือ่ให้นกัศกึษามทีกัษะในการน�าแนวคดิ ทฤษฎีและวิธกีารทีศ่กึษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ใน

การศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในหัวข้อที่เป็นประเด็น

ปัญหาส�าคัญต่อการพัฒนางานการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมและ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็น

พเิศษ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอ        

โครงการวิจัย การวิเคราะห์วรรณคดีและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าการวิเคราะห์หรือวิจัย     

การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรอืวิจัย

50798	 วิทยานิพนธ์	(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Industrial	Environment	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวจิยั การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์   

การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู การน�าเสนอข้อมลูวิทยานพินธ์การน�าเสนอและสอบปกป้อง

วทิยานพินธ์ การเขยีนรายงานวทิยานพินธ์ฉบบัสมบรูณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ่เผยแพร่
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50799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ		 (6	หน่วยกิต)

	 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

	 Graduate	Professional	Experience	in	Industrial Environment Management

	 วัตถุประสงค์

 1. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. พฒันาตนเองให้มีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม มทัีศนคตทิีด่ต่ีอการประกอบวิชาชีพ และพัฒนา  

  ภาวะผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 3. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 4. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ

 5. เสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เป็นรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอื่นที่

เหมาะสม การพฒันาตนเองให้มีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม ส�าหรบัการเป็นผูน้�าทางวิชาการในวิชาชีพด้าน

การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การท�างานเป็นทีม การพัฒนาทักษะ     

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างและเพิ่มพูนคุณธรรม         

จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม

53708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Health Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการ  

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

 2. เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพได้

 3. เพื่อให้ประยุกต์การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ ผู้น�าเชิงกลยุทธ์    

องค์ประกอบในการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านสขุภาพ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านสขุภาพ การวเิคราะห์

เชิงกลยุทธ์การก�าหนดและเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการจัด    

โครงสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาสุขภาพปัจจัยที่มีผลต่อการน�ากลยุทธ์ด้านสุขภาพไปปฏิบัติ การ     

เปลีย่นแปลงและการพฒันากลยุทธ์ด้านสขุภาพ การควบคมุเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาสุขภาพ เครือ่งมือ  
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ที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง และแนวโน้ม 

การจดัการเชงิกลยทุธ์ในการพฒันาสขุภาพในอนาคต ทัง้นี ้เพือ่ให้การพฒันาสขุภาพด�าเนนิการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์

53709	 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการบริหารสาธารณสุข		 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Issues	and	Trends	in	Leadership	and	Public	Health	Management	

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัประเดน็และแนวโน้มทางด้านต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะผูน้�า  

  และการบรหิารสาธารณสขุ

 2. เพือ่ให้แลกเปลีย่นประสบการณ์และความเช่ียวชาญในประเดน็และแนวโน้มทางด้านต่างๆ   

  ทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้�า และการบรหิารสาธารณสุข

 3. เพือ่ประยกุต์ความรูค้วามเข้าใจ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในประเดน็และแนวโน้ม 

  ทางด้านต่างๆ ในการบรหิารสาธารณสุขของหน่วยงาน

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มด้านต่างๆ ได้แก่ ภาวะผู้น�า การสาธารณสุขและระบบ

สขุภาพ สภาวะสขุภาพของประชากร วทิยาการระบาด อบุตักิารณ์ใหม่ของโรคตดิเชือ้ และโรคไร้เชือ้ 

พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล้อม การประเมินสภาวะทางสุขภาพ การวางแผนนโยบายสุขภาพ การ    

ด�าเนนิงานทางสาธารณสขุ การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุขบนพืน้ฐาน

ของหลักฐานงานวิจัย การจัดบริการทางสาธารณสุข การวิจัยทางสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร           

สาธารณสุข ระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพ และ   

ปัญหาและการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศ

53710	 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Management for Health System Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหารสาธารณสุขแนวใหม่ การบริหารการ 

  เปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กรและพัฒนาสมรรถนะ 

  บคุลากรได้

 2. เพือ่ให้สามารถวเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ และความสัมพนัธ์กบัระบบสังคม  

  เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง ท่ีมผีลต่อการพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนได้
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 3. เพื่อให้มีความสามารถในการตัดสินใจบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคู่กับการใช้ 

  มาตรการทางกฎหมาย การประกนัสุขภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ และการมส่ีวนร่วมของ 

  ภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน ในการพฒันาระบบสุขภาพ

 4. เพือ่ให้สามารถประยกุต์การบรหิารจดัการข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศในการ 

  พฒันาระบบบรกิารสขุภาพให้มคีณุภาพและมปีระสิทธภิาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง    

การสาธารณสขุเปรยีบเทยีบ องค์ประกอบของระบบสุขภาพทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัระบบสังคม เศรษฐกจิ 

วัฒนธรรม และการเมือง การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร     

ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข โดยเน้นการสร้าง

เสรมิสขุภาพ การจดัการภาคเีครอืข่ายสขุภาพ ภาครฐั ท้องถิน่ เอกชน และชุมชน การพัฒนาคณุภาพ

บริการและระบบประกันสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะ 

ส่งผลต่อการพฒันาสขุภาพอนามยัทีด่ขีองประชาชน

53711	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน		 (6	หน่วยกิต)

 Health Economics and Financial Analysis

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมิน 

  ความคุ้มค่าของการลงทุน การจัดท�าโครงการ และการประกันสุขภาพได้

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ การด�าเนินการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพทั้งในประเทศ  

  ต่างประเทศ และในอนาคตได้

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การเงินการคลังสาธารณสุข และจัดการทางการเงินเพื่อการ 

  ลงทุนและการบริหารระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ประยกุต์แนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุม้ค่าของการลงทนุ การจัดท�า

โครงการ และการประกนัสขุภาพ เพือ่การจัดการสุขภาพ ทัง้ส่วนบคุคล ชุมชน ภาครฐั และภาคเอกชน 

ประสบการณ์การประยกุต์ใช้แนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มประเทศยโุรป เอเชีย อเมรกิา การจัดการ

หน่วยบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของ        

ชมุชนเมอืงและชนบท การเงนิการคลงัสาธารณสุข และการจัดการทรพัยากรการเงนิให้มปีระสิทธภิาพ
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53796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข		 (6	หน่วยกิต)	

	 Graduate	Professional	Experience	in	Public	Health	Management	

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้น�าองค์กร 

  ด้านสุขภาพ

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารพฤติกรรมองค์การ ด้าน 

  เศรษฐศาสตร์และการวางแผนกลยทุธ์ มาวเิคราะห์และแก้ปัญหากรณีศกึษาทีก่�าหนดให้ได้ 

 3. เพื่อให้เกิดทักษะในการส่งเสริมให้เกิดการท�างานเป็นทีมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัต ิ

  งานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถอธิบายลักษณะของผู้น�าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

  ปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพในฐานะผู้บริหารองค์กรด้านสุขภาพได้

 4. เพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานสาธารณสุขจากการศึกษา  

  ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารพฒันาบคุลิกภาพ ภาวะผูน้�า ทกัษะในการเจรจาต่อรอง และ     

วิธีการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหาร พฤติกรรมองค์การ เศรษฐศาสตร์และการวางแผน

กลยทุธ์มาวเิคราะห์สถานการณ์ทัง้ในและนอกหน่วยงานสาธารณสุขในทกุระดบั ทัง้นี ้ เพือ่แก้ปัญหาและ

พฒันาองค์กรด้านสาธารณสขุให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ รวมทัง้คณุลักษณะทีส่�าคญัของผูน้�าองค์กร

ด้านสขุภาพในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรมและปฏบัิตตินตามจรรยาวิชาชีพในฐานะผูบ้รหิารองค์กรด้านสุขภาพ 

58708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Hospital Administration  

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้ประยกุต์หลกัการ และกระบวนการการจดัการเชงิกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลได้

 2. เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได้

 3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสม 

  มาใช้ในการบริหารโรงพยาบาลได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด หลกัการและกระบวนการจัดการเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล องค์ประกอบ 

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก�าหนดและเลือก

กลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการพัฒนา 

โรงพยาบาลปัจจยัทีมี่ผลต่อการน�ากลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลไปปฏิบตั ิ การเปล่ียนแปลงและการ

พฒันากลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล การควบคมุเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล การประเมนิ

ผลกลยุทธ์ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในมุมมองของผู้บริโภค การจัดการกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การ        

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันา การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลทัง้ในและต่างประเทศ  

ตลอดจนแนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลในอนาคตทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา        

โรงพยาบาลด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ให้และผู้รับ

บรกิาร

58709	 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการบริหารโรงพยาบาล		 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Issues and Trends in Leadership and Hospital Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์สภาวการณ์และประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า 

  อิทธิพลของสังคม และระบบสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการบริหารโรงพยาบาลโดยใช้เหตุผล 

  และข้อมูลเชิงประจักษ์

 2. เพื่อให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในประเด็นและแนวโน้มทางด้าน 

  ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�า และการบริหารจัดการระบบสุขภาพและโรงพยาบาล

 3. เพื่อให้สามารถคาดคะเนแนวโน้มในอนาคตทางด้านการบริหารโรงพยาบาลและสามารถ 

  เสนอแนะแนวทางการพฒันางานด้านการบรหิารโรงพยาบาล และสามารถน�าไปประยกุต์  

  ใช้ในการพัฒนา การบริหารโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 สมัมนาการศกึษาเกีย่วกับสภาวการณ์ประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าและการบรหิาร

โรงพยาบาล รวมทั้งอิทธิพลต่างๆ ในระบบสาธารณสุขและในสังคมที่มีผลต่อการบริหารโรงพยาบาล      

ในระดบัต่างๆ ท้ังด้านการศึกษา การบริหารจัดการ การปฏิบตังิาน วิชาการ และการวิจัยทางด้านการ

บริหารโรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยใช้เหตุผลและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และ            

คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานบริหาร                 

โรงพยาบาลระดบัต่างๆ
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58710	 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล		 (6	หน่วยกิต)

 Management for Quality Development in Hospital

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประยุกต์แนวคิด หลักการบริหารจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการ 

  บริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กรมาใช้ในการบริหารโรงพยาบาลได้

 2. เพือ่วเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค การสร้างคณุค่า เพือ่น�ามาใช้ในการบรหิารโรงพยาบาล 

  น�าหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการจัดการและการให้บริการรักษาพยาบาล 

  ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรมแก่ผู้ให้และผู้รับบริการได้

 3. เพ่ือประยุกต์เครื่องมือการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการบริหารคุณภาพ 

  ทั้งภายในโรงพยาบาลและชุมชน มาใช้ในการจัดบริการของโรงพยาบาลได้

 4. เพื่อประยุกต์การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ       

  โลจิสติกส์ในการบริหารโรงพยาบาลและการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความ 

  ปลอดภัยในโรงพยาบาลได้

 5. เพื่อสามารถบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ และการบริหารงานโภชนาการ 

  ของโรงพยาบาลได้

 6. เพ่ือประยุกต์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงพยาบาลและการให้บริการรักษา 

  พยาบาล

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบริหารการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค       

การสร้างคุณค่าและหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์การ  

แนวคิดกระบวนการ การพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการ      

ระบบบริการสุขภาพทั้งภายในโรงพยาบาลและชุมชน การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์  

การบริหารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย 

ในโรงพยาบาล กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการจดัการและการให้บริการรกัษาพยาบาล
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58711	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร		 (6	หน่วยกิต)

	 ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุลภาค  

  และธรรมชาติของอุปสงค์และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ 

 2. เพ่ือให้น�าความรูท้างเศรษฐศาสตร์สุขภาพไปอธบิาย วิเคราะห์ ประเมนิ และหาแนวทาง  

  การแก้ไขอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้

 3. เพื่อให้ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการคลังสาธารณสุข ในการวิเคราะห์ต้นทุน 

  การบริหารจัดการโรงพยาบาลได้

 4.  เพือ่ให้ประยกุต์หลกัการและกระบวนการการจดัการทรัพยากรในการบรหิารโรงพยาบาลได้

 5. เพ่ือให้ประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการการเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุและ 

  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมก�ากับและการตรวจสอบภายใน มาใช้ในการบริหาร 

  จัดการโรงพยาบาลได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด และหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน    

และธรรมชาตขิองอปุสงค์และอปุทานในตลาดบริการสุขภาพ การคลังสาธารณสขุ การวิเคราะห์ต้นทนุ 

และการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาล แนวคิด หลักการและกระบวนการ    

การจัดการทรัพยากรในการบริหารโรงพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การ   

ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมองค์กรที่พึงประสงค์ บทบาท ภาวะผู้น�าและจริยธรรมของผู้บริหาร               

โรงพยาบาล การจัดการด้านการเงินการคลัง งบประมาณและการบัญชี การจัดการพัสดุและครุภัณฑ ์ 

ทางการแพทย์ การควบคุมก�ากับและการตรวจสอบภายใน และการประยุกต์แนวคิดหลักการ            

เศรษฐศาสตร์และการจดัการทรพัยากรมาใช้ในการบรหิาร การจัดบรกิารและการพฒันาโรงพยาบาล

58796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารโรงพยาบาล		 (6	หน่วยกิต)

	 Graduate	Professional	Experience	in	Hospital	Management

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพ

 2.  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

 3.  เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาและการท�างานเป็นทีม
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 4.  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาลจากการศึกษาดูงานทั้ง 

   ในประเทศและต่างประเทศ

 5.  เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน  และจรรยาวิชาชีพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารโรงพยาบาล การพัฒนาตนเอง   

ให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส�าหรับการเป็นผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพ การส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์            

การพัฒนา ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการท�างานเป็นทีม การสร้างเสริมและเพ่ิมพูนคุณธรรม        

จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีด้านการบรหิารโรงพยาบาลทีเ่หมาะสม

59708	 การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม		 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Water Quality Management

	 วัตถุประสงค์

 1. สามารถเลือกแหล่งน�้า ปริมาณ และคุณภาพของน�้าท่ีเหมาะสมส�าหรับใช้ในกิจกรรม 

  อุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้

 2. สามารถวางแผนการจดัการเลอืกระบบ ควบคมุ และบ�ารงุรกัษาระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้ 

  ที่จะน�ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

 3. สามารถอธิบายลักษณะของน�้าเสีย การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าเสีย มาตรฐาน 

  น�้าทิ้งอุตสาหกรรมและประเมินผลกระทบจากน�้าเสียอุตสาหกรรมได้

 4. สามารถวางแผนการจัดการเลือกระบบ ควบคุม และบ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

  ส�าหรับอุตสาหกรรม

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ปริมาณและคุณภาพน�้าใช้ที่เหมาะสมส�าหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท มาตรฐานน�้าใช้      

การเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าที่เหมาะสม การควบคุมและบ�ารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าใช้

อุตสาหกรรม ลักษณะ มาตรฐานน�้าทิ้งอุตสาหกรรมและผลกระทบจากน�้าเสียอุตสาหกรรมต่อ 

สิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาน�้าเสียเชิงป้องกัน การใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือลดปริมาณน�้าเสียใน            

รูปแบบต่างๆ การบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การเลือกระบบบ�าบัดน�้าเสียที่      

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท การควบคมุและบ�ารงุรกัษาระบบบ�าบดัน�า้เสีย การน�าน�า้เสียที่

บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ การก�าจัดกากตะกอนที่เกิดข้ึนจากการบ�าบัดน�้าเสีย เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

สถานการณ์ด้านการจัดการน�้าเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้าเสีย สัมมนาการจัดการ   

คณุภาพน�า้ในโรงงานอตุสาหกรรม



43

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

59709	 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม		 (6	หน่วยกิต)

 Industrial	Air	Pollution	Control	and	Management

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู ้เกี่ยวกับสภาพอุตุนิยมวิทยาแหล่งก�าเนิดและองค์ประกอบของมลพิษทาง 

  อากาศ การตดิตามตรวจสอบ และการประเมินคณุภาพอากาศในบรรยากาศและจากปล่อง

 2. มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การประยุกต์ความรู้ 

  ทางอุตุนิยมวิทยาและแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศ

 3. สามารถวางแผนการจัดการเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศและบ�ารุงรักษา 

  ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ส�าหรับอุตสาหกรรม

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ความรูใ้นการจดัการควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรม แหล่งก�าเนดิและองค์ประกอบ    

ของมลพิษทางอากาศ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศและจาก      

ปล่องมาตรฐานคณุภาพอากาศ อนัตรายและผลกระทบของมลพษิทางอากาศ การประยกุต์ความรูท้าง

อุตุนิยมวิทยาและแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศ ระบบระบายอากาศ

เทคโนโลยคีวบคมุมลพษิทางอากาศ ระบบควบคุมมลพษิทางอากาศ อปุกรณ์การควบคมุและบ�ารงุรกัษา 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สัมมนาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจาก

อตุสาหกรรม

59710	 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม		(6	หน่วยกิต)

 Human Behavior and Society in Industrial Environment Management

	 วัตถุประสงค์

 1. รู้ถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมที่มีต่อการจัดการ 

  สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  อุตสาหกรรมได้

 3. สามารถประสานการร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกับหน่วยงานอื่น 

  ภายในองค์กรหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของมนษุย์และสังคมในงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ การจงูใจ ค่านยิม การศกึษาพฤตกิรรม และองค์ประกอบทีม่ผีลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม การประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการจัดการส่ิงแวดล้อม          

อตุสาหกรรม การพฒันาพลงักลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ และองค์กรพฒันาเอกชนให้เกดิประโยชน์

ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การร่วมคิด ร่วมท�าในงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ระหว่างภาครฐั ผูป้ระกอบการ กลุม่ผูใ้ช้แรงงานและองค์กรพฒันาเอกชน

59711	 ระบบ	เครือ่งมอืและการจดัการความเสีย่งส�าหรบัสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม	(6	หน่วยกติ)

 Systems, Tools and Risk Management for Industrial Environment 

	 วัตถุประสงค์

 1. มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบ และเครือ่งมอืในด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม 

 2. สามารถประยุกต์ระบบและเครื่องมือไปใช้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 3. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน 

  อุตสาหกรรมได้

 4. สามารถจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมจากโรงงาน 

  อุตสาหกรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ระบบ เครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เช่น ระบบ

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยความปลอดภัย การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม        

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม การจัดการสารเคม ีบญัชีการบรหิาร

สิง่แวดล้อม เทคโนโลยสีะอาด และเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม หลักการ ขัน้ตอนกฎหมาย    

ทีเ่ก่ียวข้อง เทคนคิและวธิกีารประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม การบรหิาร

และจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน      

อตุสาหกรรม
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59712	 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม		 (6	หน่วยกติ)

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด ประเภท และลักษณะของมูลฝอยและของเสียอันตราย 

  จากอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อสุขภาพ  ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

 2. สามารถจัดท�าระบบการรวบรวม การเก็บขนและการก�าจัดมูลฝอยและกากของเสีย 

  อันตรายจากอุตสาหกรรมได้

 3. สามารถพิจารณาเลือกวิธีการลดและน�ามูลฝอยและกากของเสียอันตรายกลับมาใช้ใหม่  

  รวมทั้งเทคโนโลยีการบ�าบัดหรือก�าจัดของเสียที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก�าหนดได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แหล่งก�าเนิด ประเภท และลักษณะของมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมความส�าคัญ      

ของมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมต่อการเกิดปัญหาภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันตราย           

จากกากของเสียอันตรายอุตสาหกรรมต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม การรวบรวม การเก็บขน    

และการก�าจัดมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรม การลดปริมาณมูลฝอย และการน�ากากของเสีย

อุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีการบ�าบัดหรือก�าจัดมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมให้ได้   

ตามที่กฎหมายก�าหนด การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีการบ�าบัดหรือก�าจัดมูลฝอยและกากของเสีย         

ทีเ่หมาะสม
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

	 รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รหัสชุดวิชา

 การจัดการคุณภาพน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Water Quality Management 59708

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล Strategic Management in Hospital 58708 

    Administration 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ Strategic Management in Health Development 53708

 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Management for Quality Development in 58710 

    Hospital 

 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  Industrial Solid and Hazardous Waste 59712

  จากอุตสาหกรรม  Management

 การจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศ Industrial Air Pollution Control and  59709

  จากอตุสาหกรรม  Management 

 การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาระบบสขุภาพ Management for Health System Development 53710

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์) Independent Study (Public Health) 50795

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  Independent Study (Industrial Environment 50797

  (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)   Management)

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in 50799

  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  Industrial Environment Management

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in 58796

  การบริหารโรงพยาบาล  Hospital Management

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in 53796

  การบริหารสาธารณสุข  Public Health Management

 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับ Human Behavior and Society in Industrial  59710

  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  Environment Management

 ระบบ เครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง System, Tools and Risk Management for  59711

  ส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  Industrial Environment

 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพ Applied Epidemiology and Development of  50704

  และสิ่งแวดล้อม  Health and Environment 
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	 รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 	รหัสชุดวิชา

 วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์) Thesis (Public Health) 50794 

 วทิยานพินธ์ (การจดัการสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม) Thesis (Industrial Environment Management) 50798

 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการ Health Economics and Resources  58711

  ทรัพยากรส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล  Management for Hospital Administrators 

 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน Health Economics and Financial Analysis 53711 

 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ Statistics and Research in Health Management 50703

 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสิ่งแวดล้อม Statistics and Research Methods for  50705

  อุตสาหกรรม  Industrial Environment 

 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและ Seminar in Issues and Trends in Leadership 58709

  การบริหารโรงพยาบาล  and Hospital Management

 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและ Seminar in Issues and Trends in Leadership 53709

  การบริหารสาธารณสุข  and Public Health Management
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อารยา	ประเสริฐชัย

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล
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