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ค�ำน�ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโท
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก
การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ มสธ.” ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ส่วนใดของประเทศก็มี
โอกาสได้ โดยไม่ตอ้ งแยกชีวติ การท�ำงานและการเรียนออกจากกัน อีกทัง้ เป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
และผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามสามารถทางการบริหาร ทางวิชาการ และการวิจยั
ทางด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เพือ่ สนับสนุนงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและความต้องการของประเทศชาติ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะและแสวงหาความ
ก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพเพือ่ น�ำไปพัฒนาประเทศชาติให้ประชาชนชาวไทยมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้าต่อไป
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และสามารถผลิตบัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี
วิชาเอกต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก อาทิ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และ
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท�ำให้บุคลากรสาธารณสุขจ�ำนวนมากมีโอกาสพัฒนาชีวิต
และหน้าที่การงาน อีกทั้งมีส่วนท�ำให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ขยายการครอบคลุม
บริการออกไปอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพมากขึ้น
ในปัจจุบันนโยบายของรัฐได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นยังมีความจ�ำเป็น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจะน�ำไปสู่การ
ให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพแก่ประชาชนชาวไทย อันจะก่อให้เกิดภาวะสุขภาพอนามัยทีด่ ถี ว้ นหน้า และการพัฒนา
สุขภาพของประชาชนในชุมชนแบบยั่งยืน สถานการณ์เช่นนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และการวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเป็นสถาบันผู้ผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาได้
ตระหนักในนโยบายดังกล่าวนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังนั้น สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้พัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ขึ้น
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559) สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
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2. วัตถุประสงค์

2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตและเตรียมบุคลากร
ทางด้านบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลให้มีคุณสมบัติและมีความสามารถ ดังนี้
			 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสุขภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข
ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล
			 2) เพือ่ ผลิต/พัฒนานักการจัดการสุขภาพ ทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� ในการขับเคลือ่ นองค์กร มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ อย่างต่อเนือ่ ง สามารถบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บุคลากร รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถในการลดหรือป้องกันผลกระทบจากมลพิษและสภาพอันตรายทัง้ ภายในและภายนอกโรงงาน
อุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะดังนี้
			 1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการในด้านการจัดการป้องกัน และควบคุม
อันตรายที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
2) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมอันตรายต่อ
สุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านและประชาชนใกล้เคียงจากสภาพการท�ำงานและมลพิษสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
			 3) มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการวิจยั ทางด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น�ำ สามารถบริหารจัดการและ
ประสานงานในด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสม สามารถสร้างเสริมโอกาสในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ทั้งใน
สาขาวิชาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพเพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็น
เกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษา 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) อาจารย์ นาวาตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
กรรมการ
7) อาจารย์ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
กรรมการ
8) ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เลขานุการ
		 (รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา)
9) เลขานุการคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส)

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองประธานกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
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7) อาจารย์อดิศักดิ์ สุมาลี
กรรมการ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
กรรมการและเลขานุการ
9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี-รักษาการ)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประธานกรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา)
2) ผู้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
		 วิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย)
3) ผู้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
		 วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล (รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา)		
4) ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
กรรมการ
		 สิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สิรริ ตั น์ สุวณิชย์เจริญ)		
5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย)
6) ผู้แทนคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์)
7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์)
และเลขานุการ
8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสาวพัชรา สิทธิสาตร์)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
		
ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา, รองศาสตราจารย์ ดร.		
พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
		
ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
พรทิพย์ กีระพงษ์, รองศาสตราจารย์ 		
วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
พาณี สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ป.พยาบาลและอนามัยชัน้ สูง, 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) มหาวิทยาลัยมหิดล
สมโภช รติโอฬาร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด),
		
M.P.H.M. (Primary Health Care 		
		
Management), ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
อารยา ประเสริฐชัย, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.		
วท.บ., สค.ม., ปร.ด. (สาขาวิจยั เพือ่ 		
		
การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
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
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สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, รองศาสตราจารย์		
		

วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

7. คณาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
กิตติ ลี้สยาม, อาจารย์		
		
		
กุณฑลีย์ บังคะดานรา, อาจารย์		
		
กุลธิดา บรรจงศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
		
จุฑารัตน์ เสรีวัตร, อาจารย์		
		
		
ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
ธีระวุธ ธรรมกุล, อาจารย์ ดร.		
		
นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
บุญญารัช ชาลีผาย, อาจารย์		
		
		
		

ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์),
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), วท.ม. (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์),
วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์),
วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.บ., วท.ม., ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.วิชาชีพเวชกรรมชั้นสูง (แพทย์แผนไทย
ประยุกต์), วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์),
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปราโมช เชี่ยวชาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
		
พรทิพย์ กีระพงษ์, รองศาสตราจารย์		
		
พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
พวงผกา ตันกิจจานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
		
		
		
วรางคณา จันทร์คง, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
ศริศักดิ์ สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
สมโภช รติโอฬาร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
สราวุธ สุธรรมาสา, รองศาสตราจารย์		
		
สิรริ ตั น์ สุวณิชย์เจริญ, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
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วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม),
Ph.D. (Global Environmental Health
Sciences) Tulane University
ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์),
วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์), 		
ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา),
Dip. Food Toxicology, Post. Grad. Biosensor,
วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด),
M.P.H.M. (Primary Health Care
Management), ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., M.Sc. (Occupational Health and
Safety) University of Aston in Birmingham
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม),
วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม) 			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สุณฐั ชา แสงมณี, อาจารย์		
		
สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, รองศาสตราจารย์		
		
อดิศักดิ์ สุมาลี, อาจารย์		
		
		
		
อภิรดี ศรีโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
		
อรวรรณ น้อยวัฒน์, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์		
		
อารยา ประเสริฐชัย, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
		
เอกพล กาละดี, อาจารย์ 		

ส.บ., ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปวส. (แพทย์แผนไทย ประยุกต์),
วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์), 		
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พย.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย), Ph.D. (Environmental
and Occupational Health)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม., สค.ม., ปร.ด. (สาขาวิจัยเพื่อ 		
การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.บ., ส.ม. (ชีวสถิต)ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำสาขาวิชา
ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ, อาจารย์
							
							
							
							
							

ป.วิชาชีพเวชกรรมชั้นสูง (แพทย์แผนไทย
ประยุกต์), บ.ป. (การแพทย์แผนไทย		
ประยุกต์), บ.ว. (เวชกรรมไทย), บ.ภ. 		
(เภสัชกรรมไทย), พท.น. (การนวดไทย),
บ.ผ. (ผดุงครรภ์แผนไทย)
กระทรวงสาธารณสุข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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9. คณาจารย์พิเศษประจ�ำสาขาวิชา
ปีติ พูนไชยศรี, รองศาสตราจารย์
							
ปุณยนุช อมรดลใจ, อาจารย์ ดร.
							
							
							
พาณี สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร.
							
							
							
							
วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์, อาจารย์
							
							

วท.บ., M.Sc. (Public Health Engineering)
University of Newcastle upon Tyne
อ.แพทย์แผนไทยประยุกต์, ศศ.บ., พท.บ.,
วท.ม. (ประชากรและการพัฒนา), วท.ม.
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.พยาบาลและอนามัยขั้นสูง, M.S.
(Health Care Systems Management),
Associate Fellows Australia College
of Health Service Executive,
Dr. P.H., University of Wollongong
วศ.บ., วท.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย), บธ.ม.,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจ�ำนวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทป่ี รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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10. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
10.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ
			 v กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
			 v กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

11. การรับรองหลักสูตร
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้รบั รองคุณวุฒขิ องผูส้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แล้ว โดยอาจบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต�ำแหน่งที่ ก.พ. ก�ำหนดว่าคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

12. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
12.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
12.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับเข้าเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
		http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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13. ค�ำแนะน�ำในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
			 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต ตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทัง้ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการโดยบทความทีน่ ำ� เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนเพือ่ เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
			 หลักสูตร แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทัง้ เสนอ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัย
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง
ของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
13.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นกั ศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร
และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ ะบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการเปิดสอน
ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ทไี่ ม่ตรงกัน
13.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลที่
มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จัดท�ำรายงานและส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�ำภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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13.4 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�ำปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
			 ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบางพูด
			 อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
			 โทรศัพท์ 0 2503 3610 หรือ 0 2504 8031 - 3
			 โทรสาร 0 2503 3570 หรือ
			 เว็บไซต์ http://healthsci.stou.ac.th/page/home.aspx
13.5 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นค�ำน�ำหน้าชือ่ - ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผลการศึกษา
รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน
และการสอบ สามารถขอค�ำปรึกษาที่ส�ำนักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร
หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
			 สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			
			 ตู้ ปณ. 55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
			 กรุงเทพฯ 10210
			 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4
			 โทรสาร 0 2503 3675 หรือ
			 เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต



ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

ชื่อปริญญา    
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ส.ม.
Master of Public Health
M.P.H.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีดา้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า 2.50
3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท�ำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
ที่สมัคร
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
		
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

ชุดวิชา

5
		 ข. วิทยานิพนธ์		
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
12
ไม่นับหน่วยกิต		

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 2 ชุดวิชา   
		 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
		 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
		 วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชา
		 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
		 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
		 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
		 กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
		
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
		 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
		 58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร		
			
ส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 50794 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข**
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว
		จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
		

ชุดวิชา

6
		 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
36
6
ไม่นับหน่วยกิต		

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
		
วิชาแกน 2 ชุดวิชา
		 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
		 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
		 วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
		 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
		 50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�ำและการจัดการสุขภาพ
		 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
		 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
		 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน		
		 กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
		 50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�ำและการจัดการสุขภาพ
		 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
		 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
		 58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรส�ำหรับผู้บริหาร		
			
โรงพยาบาล
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ*
		
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
		
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กบั การพัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
		
53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
		
กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
		
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
		
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
ปีที่ 1 ภาคปลาย กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
		
53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
		
53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
		
กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
		
58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
		
58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร
			
ส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
ปีที่ 2 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
		
50794 วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย 50794 วิทยานิพนธ์
		
50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ
แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
		
		
		

กลุม่ วิชาบริหารสาธารณสุข
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กบั การพัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กบั การพัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

ปีที่ 1 ภาคปลาย กลุม่ วิชาบริหารสาธารณสุข
		
53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
		
53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
		 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
		
58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร
			
ส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
ปีที่ 2 ภาคต้น 50703 สถิตแิ ละการวิจยั ในการจัดการสุขภาพ
		
50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�ำและการจัดการสุขภาพ
ปีที่ 2 ภาคปลาย 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
		
50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Environmental Management)
M.Sc. (Industrial Environmental Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์) หรือปริญญาตรีดา้ นอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า 2.50
3) มีประสบการณ์การท�ำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐาน
แสดงประกอบ
หมายเหตุ 1. ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี
2. ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่ถูกไล่ออกจาก		
		 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

Master of Science Program in Industrial Environmental Management
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
		
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

ชุดวิชา

5
		 ข. วิทยานิพนธ์		
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
12
ไม่นับหน่วยกิต		

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
		 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
		 59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
		 59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
		 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม
		 59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)     
		 50798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ
			
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม**
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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ชุดวิชา

6
		 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
36
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
		 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
		 59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
		 59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
		 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม
		 59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
		 59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน		
			
ในอุตสาหกรรม
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ
			
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

		
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 59713
		
59714
			
ปีที่ 1 ภาคปลาย 59715
		
59716
ปีที่ 2 ภาคต้น 50798
		
59717
ปีที่ 2 ภาคปลาย 50798
		
50799
			

ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสีย			
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
การจัดการกากอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น 59713
		
59714
			
ปีที่ 1 ภาคปลาย 59715
		
59716
ปีที่ 2 ภาคต้น 59717
		
59718
			
ปีที่ 2 ภาคปลาย 50797
		
50799
			

ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสีย			
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
การจัดการกากอุตสาหกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
ในอุตสาหกรรม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
50703
50704
50706
50794
50795
50796
50797

50502001
50502002
50503001
50504001
50504002
50505001
50504502

50798
50799

50504501
50505501

53708
53710
53711
58708
58710
58711

50503101
50503103
50503102
50503201
50503203
50503202

59713
59714

50503506
50503507

59715
59716
59717
59718

50503508
50503509
50503510
50503511

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น

สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
วิทยาการระบาดประยุกต์กบั การพัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูน้ ำ� และการจัดการสุขภาพ
วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร
ส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
การจัดการกากอุตสาหกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
ในอุตสาหกรรม



ภาคปลาย








































หมายเหตุ 		ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
		เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
Statistics and Research in Health Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

(6 หน่วยกิต)

1. วิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด้านการจัดการสุขภาพ
2. จัดท�ำข้อเสนอการวิจัย โดยอิงระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
3. อธิบายจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดท�ำข้อเสนอการวิจัย
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยสถิติเชิง
พรรณนา สถิตเิ ชิงอนุมานทัง้ พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก วิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา การเขียนรายงาน
การวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย และการประยุกต์การวิจัยและสถิติไปใช้ใน
การจัดการสุขภาพ

50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(6 หน่วยกิต)
Applied Epidemiology and Development of Health and Environment
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.

อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของวิทยาการระบาด
อธิบายความแตกต่างของวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบต่างๆ
อธิบายเหตุผลการเลือกใช้สถิติส�ำหรับวิทยาการระบาดแบบต่างๆ
ประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิทยาการระบาดในการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
ประเด็นและแนวโน้มของวิทยาการระบาดของภาวะเสีย่ ง การเจ็บป่วย และพฤติกรรมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชีวติ การศึกษาวิทยา
การระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดภาคสนาม สถิติส�ำหรับ
วิทยาการระบาดเพื่อประยุกต์ในการศึกษาวิทยาการระบาดทางคลินิก วิทยาการระบาดในโรงพยาบาล
วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาดด้านสภาพแวดล้อม ทัง้ นี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศในงานวิทยาการระบาด การพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาการระบาดในบุคลากรด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข การสือ่ สารงานวิทยาการระบาดในการจัดการด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม และ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาการระบาดเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม

50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�ำและการจัดการสุขภาพ
(6 หน่วยกิต)
Seminar Issues and Trends in Leadership and Health Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
3.
		

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำ และการจัดการ
สุขภาพ
ค้นคว้า แลกเปลีย่ นประสบการณ์ประเด็นและแนวโน้มจากสถานการณ์ งานวิจยั บทความ
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำ และการจัดการสุขภาพ
ท�ำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นและแนวโน้ม
การจัดการสุขภาพ จากกรณีศึกษาหรืองานวิจัย และเสนอแนวทางในการจัดการสุขภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลีย่ น สัมมนาประเด็นและแนวโน้มด้านภาวะผูน้ ำ� การจัดการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพ แนวโน้มสภาวะสุขภาพของประชากร สถานการณ์วทิ ยาการระบาดของโรคอุบตั ิใหม่ อุบตั ซิ ำ�้
พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล้อม การประเมินสภาวะทางสุขภาพระบบสุขภาพ การก�ำหนดนโยบาย
สุขภาพระบบสุขภาพ การด�ำเนินงานระบบสุขภาพ การประเมินผลโครงการระบบสุขภาพ การจัดการ
สุขภาพสุขบนพืน้ ฐานของหลักฐานวิจยั การจัดการระบบสุขภาพ การวิจยั ทางสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศทางสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลสุขภาพ
และปัญหาและการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ
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50794 วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)
Thesis (Public Health)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

เลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
ส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
ออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
พัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
พัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
รวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
น�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทงั้ การวิจยั
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยั เพือ่ การเผยแพร่

50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)
Independent Study (Public Health)  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
		
3.
4.
		

(6 หน่วยกิต)

เลือกรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้านบริหารโรงพยาบาลได้
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาทีส่ นใจ
ทบทวนวรรณกรรมเพือ่ น�ำแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจยั จากแหล่งต่างๆ มาก�ำหนด
เป็นกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้าน
บริหารโรงพยาบาลโดยค�ำนึงถึงจริยธรรมการวิจยั
จัดท�ำโครงการ การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้านบริหารโรงพยาบาลได้
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เขียนรายงานการศึกษาและน�ำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาส�ำหรับการ
วิเคราะห์หรือวิจยั ด้านการบริหารสาธารณสุขและด้านบริหารโรงพยาบาล การสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงาน
วิจยั การเขียนต�ำราหรือหนังสือทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพ
การเขียนโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะท�ำการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล
การเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ และน�ำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ
Graduate Professional Experience in Health Management   
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.

(6 หน่วยกิต)

ปรับปรุงบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ่ เตรียมพร้อมเป็นผูน้ ำ� ด้านการจัดการสุขภาพ
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารพฤติกรรมองค์การ ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การวางแผนกลยุทธ์ มาวิเคราะห์และแก้ปญั หากรณีศกึ ษาทีก่ ำ� หนดให้
พัฒนาทักษะในการท�ำงานเป็นทีมและมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้วยสติปญั ญา สามารถ
ตระหนักถึงคุณค่าของผูน้ ำ� ทีม่ คี ณุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ นตามจรรยาวิชาชีพในฐานะ
ผูน้ ำ� ด้านการจัดการสุขภาพได้
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการจัดการสุขภาพ จากการศึกษาดูงานในประเทศ
หรือต่างประเทศ
เพิม่ พูนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการสุขภาพ การจัดการสุขภาพ ภาวะผูน้ ำ� ทักษะในการเจรจาต่อรอง วิธกี าร
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหาร พฤติกรรมองค์การ เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์มา
วิเคราะห์สถานการณ์ทงั้ ในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข เพือ่ แก้ปญั หาด้านสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ รวมทัง้ คุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของผูน้ ำ� องค์กรด้านสุขภาพ ในเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาวิชาชีพ และด้านบุคลิกภาพ รวมทัง้ การเพิม่ ประสบการณ์ทางการจัดการสุขภาพในบริบท
ในประเทศหรือต่างประเทศ
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50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
Independent Study (Industrial Environmental Management)   
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

มีทกั ษะในการน�ำแนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารทีศ่ กึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์
ศึกษาปัญหาทางด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรมในหัวข้อทีเ่ ป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ต่อการพัฒนางานการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรมและ/หรือหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�ำหรับการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจยั การเขียนโครงการทีศ่ กึ ษา การเสนอ
โครงการทีศ่ กึ ษา การวิเคราะห์วรรณคดีและ/หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะท�ำการศึกษา วิเคราะห์
หรือวิจยั การเก็บรวบรวมผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจยั การน�ำเสนอรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์
หรือวิจยั

50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
Thesis (Industrial Environmental Management)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทงั้ การวิจยั
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยั เพือ่ การเผยแพร่
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50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ
(6 หน่วยกิต)
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Graduate Professional Experience in Industrial Environmental Management
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

พัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการในวิชาชีพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
เสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอื่นที่
เหมาะสม การพัฒนาตนเองให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการในวิชาชีพด้าน
การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การท�ำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างและเพิม่ พูนคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนักวิชาการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
Strategic Management in Health Development
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

(6 หน่วยกิต)

1. ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
2. วิเคราะห์องค์กร และก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
3. อธิบายการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั แิ ละวิธกี ารติดตามประเมินผลกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาสุขภาพ องค์ประกอบในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ดา้ นสุขภาพ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก�ำหนดและเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั แิ ละการจัดโครงสร้างองค์การเพือ่ น�ำกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการน�ำ
กลยุทธ์ดา้ นสุขภาพไปปฏิบตั ิ การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ดา้ นสุขภาพ การประเมินผลและ
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ เครือ่ งมือที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์
เฉพาะเรื่อง และแนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
สุขภาพด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
Management for Health System Development
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
		
2.
		
3.
		
		
4.
		

(6 หน่วยกิต)

ประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหารสาธารณสุข การบริหารการเปลีย่ นแปลง และการบริหาร
จัดการข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะองค์กร และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และความสัมพันธ์กบั ระบบ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบ
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการเกีย่ วกับนโยบายสาธารณสุข การวางแผนงาน การด�ำเนินงาน
การควบคุมก�ำกับ และการประเมินผล แผนงานและโครงการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสาธารณสุข
เปรียบเทียบ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะองค์กรและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคูก่ บั การใช้มาตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
และประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ วางแผนงาน การด�ำเนินงาน การควบคุมก�ำกับ และการประเมินผล แผนงาน
และโครงการสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยทีด่ ขี องประชาชน

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
Health Economics and Financial Analysis
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

(6 หน่วยกิต)

1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
2. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุ้มค่าของ
		 การลงทุนการจัดท�ำโครงการ และการประกันสุขภาพ
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3. วิเคราะห์การด�ำเนินการทางเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพทัง้ ในประเทศ ต่างประเทศ และในอนาคต
4. วิเคราะห์การเงินการคลังสาธารณสุข และจัดการทางการเงินเพือ่ การลงทุนและการบริหาร
		 ระบบสุขภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพในการประเมินความคุม้ ค่าของการลงทุน การจัด
ท�ำโครงการ และการประกันสุขภาพ เพือ่ การจัดการสุขภาพ ทัง้ ส่วนบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ในกลุม่ ประเทศยุโรป เอเชีย อเมริกา การจัดการ
หน่วยบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมของชุมชนเมืองและชนบท
การเงินการคลังสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรการเงิน

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
Strategic Management in Hospital Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
		

(6 หน่วยกิต)

ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได้
แสดงทักษะในการวิเคราะห์และการก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได้
เลือกใช้ความรูใ้ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการบริหาร
โรงพยาบาลได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล องค์ประกอบ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก�ำหนดและเลือก
กลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการพัฒนา
โรงพยาบาล ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการน�ำกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลไปปฏิบตั ิ การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา
กลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การประเมินผลกลยุทธ์
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าในมุมมองของผูบ้ ริโภค การจัดการกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนา การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้ม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลในอนาคต ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การพัฒนาโรงพยาบาลด�ำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการมารับบริการ
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58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
Management for Quality Development in Hospital
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
		
3.
		
4.
		

(6 หน่วยกิต)

ประยุกต์แนวคิด และหลักการบริหารจัดการ เพือ่ การพัฒนาองค์การและบริการของโรงพยาบาล
วิเคราะห์สถานการณ์ โอกาสในการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางการจัดการเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ประยุกต์เครือ่ งมือการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการบริหารคุณภาพทัง้ ภายใน
โรงพยาบาลและชุมชน มาใช้ในการจัดบริการของโรงพยาบาลได้
ประยุกต์หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารโรงพยาบาล และการจัด
บริการสุขภาพโดยยึดหลักจรรยาวิชาชีพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบริหารการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค
การสร้างคุณค่าและหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์การ
แนวคิดกระบวนการ การพัฒนาและการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพทั้งภายในโรงพยาบาลและชุมชน การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
การบริหารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการและจัดบริการสุขภาพโดยยึดหลัก
จรรยาวิชาชีพ

58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร
(6 หน่วยกิต)
ส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการทางเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค และธรรมชาติของอุปสงค์
		 และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ
2. ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
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3.
		
		
4.

อธิบายหลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากร ความรูด้ า้ นการจัดการทางการเงิน
งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมก�ำกับ และการ
ตรวจสอบภายใน ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ประยุกต์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรในการบริหารโรงพยาบาล

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค อุปสงค์และอุปทาน
และธรรมชาติของอุปสงค์และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ การคลังสาธารณสุข การวิเคราะห์ตน้ ทุน
และการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเกีย่ วกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล การจัดการทรัพยากร
มนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมองค์กรทีพ่ งึ ประสงค์ บทบาท ภาวะผูน้ ำ� และ
จริยธรรมของผูบ้ ริหาร การจัดการด้านการเงินการคลัง งบประมาณและการบัญชี การจัดการพัสดุและ
ครุภณั ฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมก�ำกับและการตรวจสอบภายใน และการประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรมาใช้ในการบริหาร การจัดบริการ และการพัฒนาโรงพยาบาล

59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Systems and Tools for Industrial Environmental Management
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

อธิบายมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อธิบายมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมได้
อธิบายการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
อธิบายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ระบบและเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย กระบวนการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด�ำเนินการ
และการประเมินผลการด�ำเนินโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
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59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
3.
4.
5.

อธิบายหลักการจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสีย การป้องกันมลพิษทางน�้ำและการผลิตที่
สะอาดได้
อธิบายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการและควบคุมคุณภาพน�ำ้ และน�ำ้ เสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรมได้
อธิบายการจัดการน�้ำใช้ในกิจการอุตสาหกรรมได้
อธิบายการจัดการและควบคุมน�้ำเสียจากกิจการอุตสาหกรรมได้
อธิบายแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน�้ำได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษทางน�้ำและ
การผลิตทีส่ ะอาด กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง แหล่งน�ำ้ ปริมาณและคุณภาพน�ำ้ ใช้ การปรับปรุง
คุณภาพน�ำ้ ระบบการส่งจ่ายน�ำ้ ในโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งก�ำเนิด ปริมาณและลักษณะน�ำ้ เสีย การเก็บ
ตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์นำ�้ เสีย ระบบรวบรวมน�ำ้ เสีย การบ�ำบัดและก�ำจัดน�ำ้ เสีย และกากตะกอน
จากอุตสาหกรรม แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน�ำ้

59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
Industrial Air Pollution Control and Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
		
		
4.
		
5.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายหลักการและแนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได้
อธิบายกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได้
อธิบายการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ และระบบรายงานผลในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งก�ำเนิด ในสถานประกอบการ
และในบรรยากาศได้
อธิบายหลักการประยุกต์ความรู้ทางอุตุนิยมวิทยา และแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
การจัดการมลพิษทางอากาศได้
อธิบายหลักการออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแก้ไข และการบ�ำรุงรักษาระบบ
ระบายอากาศ ระบบบ�ำบัดและก�ำจัดกลิ่น และระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศได้
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการและแนวคิดในการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ประเภทและ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทาง
อากาศ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งก�ำเนิด ในสถานประกอบการ
และในบรรยากาศ การประยุกต์ความรูท้ างอุตนุ ยิ มวิทยาและแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ การจัดการ
และควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแก้ไข และการบ�ำรุงรักษา
ระบบระบายอากาศ ระบบบ�ำบัดและก�ำจัดกลิน่ และระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศ

59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม                                        (6 หน่วยกิต)
Industrial Solid and Hazardous Waste Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		

อธิบายแหล่งก�ำเนิด ประเภท ลักษณะของกากอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมได้
อธิบายหลักการจ�ำแนกกากอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม
การขนส่งกากอุตสาหกรรมได้
อธิบายหลักการบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรม และพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี
การบ�ำบัดและก�ำจัดกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้
อธิบายการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพือ่ การจัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการกากอุตสาหกรรมได้
อธิบายการประเมินความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบผลกระทบ และการบริหารจัดการ
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แหล่งก�ำเนิด และลักษณะของกากอุตสาหกรรม ผลกระทบของกากอุตสาหกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ การจ�ำแนกประเภทเพือ่ การจัดการ การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ�ำบัด และการก�ำจัดกาก
อุตสาหกรรม การลดปริมาณมูลฝอย การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการกากอุตสาหกรรม การประเมิน
ความเสีย่ ง การติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
(6 หน่วยกิต)
Research Methodology and Statistics for Industrial Environment
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.

อธิบายการวางแผนการวิจัยและใช้ระเบียบวิธีวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้
จัดท�ำโครงร่างการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้
เลือกใช้วิธีการทางสถิติในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้
น�ำเสนอผลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการวิจยั กระบวนการวิจยั การออกแบบวิจยั การสุม่ และการเก็บตัวอย่างในการวิจยั การ
วางแผน การวิจัย ความรู้ทั่วไปทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน
สหสัมพันธ์และสมการถดถอย สถิติวิเคราะห์ การเลือกสถิติส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการท�ำวิจยั การจัดท�ำโครงร่างการวิจยั รายงานการวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม และ
การน�ำเสนอผลงานวิจยั

59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสัน่ สะเทือนในอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Industrial Noise and Vibration Control and Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		

อธิบายความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ของเสียงและการสั่นสะเทือนได้
อธิบายสถานการณ์มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนได้
อธิบายกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนได้
อธิบายการตรวจวัดและการประเมินเสียงและการสั่นสะเทือนได้
อธิบายหลักการควบคุมและป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนได้
อธิบายการออกแบบระบบควบคุมป้องกันเสียงและการสัน่ สะเทือนพร้อมวิธกี ารตรวจสอบ
แก้ไขได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความรูพ้ นื้ ฐานทางฟิสกิ ส์ของเสียงและการสัน่ สะเทือน สถานการณ์มลพิษทางเสียงและการสัน่
สะเทือน กฎหมายและมาตรฐานเกีย่ วกับมลพิษทางเสียงและการสัน่ สะเทือน การตรวจวัดและการประเมิน
เสียงและการสัน่ สะเทือน หลักการควบคุมและป้องกันเสียงและการสัน่ สะเทือน การออกแบบระบบควบคุม
ป้องกันเสียงและการสัน่ สะเทือนพร้อมวิธกี ารตรวจสอบแก้ไข แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการ
และควบคุมมลพิษทางเสียงและการสัน่ สะเทือน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้ำและน�้ำเสียใน Industrial Water Quality and Wastewater
		 โรงงานอุตสาหกรรม		 Control and Management
การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและ
Industrial Noise and Vibration Control and
		 การสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม
Management
การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจาก
Industrial Air Pollution Control and
		 อุตสาหกรรม		 Management
การจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Solid and Hazardous Waste
				 Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล Strategic Management in Hospital
				 Administration
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
Strategic Management in Health
				 Development
การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Management for Quality Development in
				 Hospital
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ Management for Health System
				 Development
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study (Industrial
		 (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 Environmental Management)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)
Independent Study (Public Health)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in
		 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 		 Industrial Environmental Management
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in
		 การจัดการสุขภาพ		 Health Management
ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม Systems and Tools for Industrial
		 อุตสาหกรรม 		 Environmental Management
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�ำหรับสิ่งแวดล้อม
Research Methodology and Statistics for
		 อุตสาหกรรม		 Industrial Environment
วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพ Applied Epidemiology and Development
		 และสิ่งแวดล้อม 		 Health and Environment
วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) Thesis (Industrial Environmental Management)
วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)
Thesis (Public Health)
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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