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หล ักสูตรหล ักสูตรปร ัชญาดุษฎีบ ัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
ั
52901/ สมมนาประเด็
นทางการจ ัดการสุขภาพ
52905

(6 หน่วยกิต)

Seminar on Issues Related to Health Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน ้มทางการจัดการสุขภาพ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการวิพากษ์ งานวิจัยและนโยบายเกีย
่ วกับการจัดการสุขภาพ
3. เพือ
่ ให ้สามารถกาหนดประเด็นการจัดทาข ้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาทางการจัดการสุขภาพ
ทัง้ ในระดับองค์กรท ้องถิน
่ และระดับประเทศ
4. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์องค์ความรู ้หรือนวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลั กการ กระบวนการวิเคราะห์ สถานการณ์ และแนวโน ม
้ ทางการจั ดการสุขภาพ การค ้นคว ้าและ

วิพากษ์ งานวิจั ย และนโยบายเกีย
่ วกับการจั ดการสุขภาพ การประยุ กต์องค์ความรู ้หรือนวัตกรรมหรือแนวคิดในการ
พัฒนา ทัง้ ในระดับองค์กรท ้องถิน
่ และระดับประเทศ
ั
52902/ สมมนาประเด็
นทางวิทยาการอาชีวอนาม ัย และอนาม ัยสิง่ แวดล้อม
52906

(6 หน่วยกิต)

Seminar on Issues Related to Occupational Health and
Environmental Health Sciences
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปั ญหาด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม และแนวโน ้มทาง
อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อมในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในการวิพากษ์ งานวิจัยและนโยบายเกีย
่ วกับอาชีวอนามัยและอนามั ย
สิง่ แวดล ้อมในระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อให ้สามารถกาหนดประเด็นการจัดทาข ้อเสนอแนะทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม ทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อ ให ้สามารถประยุก ต์อ งค์ค วามรู ้หรือ นวัต กรรมในทางอาชีว อนามั ย และอนามั ย สิง่ แวดล ้อมใน
ระดับชาติและนานาชาติ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปั ญหาด ้านอนามัยสิง่ แวดล ้อม และแนวโน ้มทาง

อาชีวอนามั ยและอนามั ยสิ่งแวดล อ้ ม ค น
้ คว ้าและวิพ ากษ์ งานวิจั ย และนโยบายเกี่ย วกั บ อาชีวอนามั ยและอนามั ย
สิง่ แวดล ้อม การประยุกต์องค์ความรู ้หรือนวัตกรรมหรือแนวคิดในการพัฒนา ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
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52903

การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขนสู
ั้ ง

(6 หน่วยกิต)

Advanced Integrated in Public Health
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจ การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขัน
้ สูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัย
และอนามัยสิง่ แวดล ้อม
2. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้ ทฤษฎี หลักการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์
ขัน
้ สูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีให ้เหมาะสมกับแนวทางเข ้าใจการบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์
ขัน
้ สูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีท ี่เกีย
่ วข ้องกับการเข ้าใจการบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั น
้ สูงความเป็ นสหวิทยาการ
จัดการสุขภาพ อาชีวอนามั ย และอนามัย สิง่ แวดล ้อม ในมิตท
ิ างการเมือ ง นโยบาย เศรษฐกิจ องค์การ ภาวะผู ้น า
สถานการณ์และแนวโน ้มปั ญหาและการจัดการด ้านสุขภาพและสิง่ แวดล ้อมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
52904

ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยขนสู
ั้ ง

(6 หน่วยกิต)

Advanced Research Methodology
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในระเบียบวิธวี จิ ัยขัน
้ สูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัย
สิง่ แวดล ้อม
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้ระเบียบวิธวี จิ ัยขัน
้ สูงในการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัย
สิง่ แวดล ้อม
3. เพือ
่ สังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์ใช ้หลักฐานการวิจัยและจัดทาดุษฎีนพ
ิ นธ์ทางการจัดการสุขภาพ
อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
ระเบียบวิธแ
ี ละกระบวนการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ มุ่งเน ้นการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัย
และอนามัยสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ค
ี วามมุ่งเน ้นเป็ นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกใช ้สถิตข
ิ น
ั ้ สูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์และวิพ ากษ์ งานวิจัย รวมทัง้
น าเสนอการวิจั ย ทางการจั ด การสุ ข ภาพ อาชีว อนามั ย และอนามั ย สิ่ง แวดล อ้ ม เพื่ อ การพั ฒ นาสุ ข ภาพและ
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ อ
ี ย่างยืนยง
52997/ ดุษฎีนพ
ิ นธ์
52998

(แบบ 1.1 48 หน่วยกิต/แบบ 2.1 36 หน่วยกิต)

Dissertation
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทาแนวคิดโครงการวิจัยสาหรับดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
2. เพือ
่ ให ้สามารถออกแบบและดาเนินการพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ เก็บรวบรวมข ้อมูลการวิจัยสาหรับดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถออกแบบดาเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัยสาหรับดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
4. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนพ
ิ นธ์ได ้
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คาอธิบายชุดวิชา
การกาหนดปั ญหาและวางแผนการวิจัย การค ้นคว ้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องเพื่อกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยสาหรับดุษฎีนพ
ิ นธ์ การออกแบบการวิจัย การกาหนดกลุม
่ ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและ
การพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข ้อมูล การจัดทารายงาน แนวคิดและโครงการวิจัยสาหรับดุษฎี
นิพนธ์ การสร ้างเครือ
่ งมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครือ
่ งมือและเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การเสนอผล
การวิเคราะห์ข ้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข ้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียน
เรียบเรียง และนาเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนพ
ิ นธ์
52999

ั
สมมนาเข้
มเสริมประสบการณ์ดษ
ุ ฎีบ ัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Doctoral Professional Experience in Public Health
ว ัตถุประสงค์
่ สารและความสามารถใน
1. เพือ
่ พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็ นผู ้นา ความมีมนุษยสัมพันธ์ ในการสือ
การทางาน การแก ้ปั ญหา และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. เพื่อพั ฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ การบูรณาการทฤษฎี
ความรู ้ทางวิชาการเพือ
่ พัฒนาวิชาชีพและเป็ นผู ้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบายชุดวิชา
ั ทัศน์ของนั กการศึกษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเองให ้มีบค
วิสย
ุ ลิกภาพที่
เหมาะสม และมีทัศนคติท ด
ี่ ต
ี ่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพั ฒ นาภาวะผู ้นาในวิช าชีพ การสร ้างเสริมมนุ ษ ยสัมพั น ธ์
การพั ฒนาทั กษะการแก ้ปั ญหาทางวิชาชีพ รวมทั ง้ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทางการจั ดการ
สุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่ แวดล ้อม
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