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ค�าน�า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ คือ 

ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร       

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนระบบ 

ทางไกลตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ มสธ.” ดังนั้น ไม่ว่า

นกัศกึษาจะอยูส่่วนใดของประเทศกม็โีอกาสได้ โดยไม่ต้องแยกชวิีตการท�างานและการเรยีนออกจากกนั 

อีกท้ังเป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและผูู้้ปฏิิบัติงานในสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความ

สามารถทางการบริหาร ทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน

งานสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ�งข้ึน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถสนองนโยบาย

ของรัฐบาลและความต้องการของประเทศชาติ รวมทั้งผูู้้ที่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะและแสวงหาความ

ก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพเพ่ือน�าไปพัฒนาประเทศชาติให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

ต่อไป

               (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

          ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.	หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลในหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขท้ังของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และสามารถผู้ลิตบัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี  

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 ในฐานะเป็นสถาบันผูู้้ผู้ลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาได้    

ตระหนักในนโยบายดังกล่าวนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะผู้ลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ 

สิ�งแวดล้อมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังน้ัน สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้พัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม ข้ึน

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมชื่อ ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา) ได้พิจารณาอนุมัติ/ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต แขนงวชิาสาธารณสขุศาสตร ์(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2564) ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 

แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ส�านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกการจดัการสิ�งแวดลอ้มอตุสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2560) ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาใหค้วามเหน็ชอบแล้วเมือ่วันที ่7 เมษายน พ.ศ. 2560



2

สตร ตศ า

2.	 วัตถุประสงค์

2.1	 หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	 แขนงวิิชาสูาธารณสุูขศาสูตร์	 มีวัตถุประสงค์     

เพ่ือผู้ลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังน้ี

   1) มีสมรรถภาพในการประยุกต์และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และทีเ่กีย่วข้องในการพฒันางานด้านการจดัการสุขภาพ อาชีวอนามยัและอนามัยสิง่แวดล้อม

   2) มสีมรรถภาพในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาทางด้านการจัดการสุขภาพ 

อาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดล้อม

   3) มีสมรรถภาพค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการด้านการจัดการสุขภาพ 

อาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดล้อม

   4) มวีสิยัทศัน์และเป็นผูู้น้�าการเปลีย่นแปลงในการจดัการสขุภาพ อาชวีอนามยัและอนามยั

สิง่แวดล้อม มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขของผูู้ป้ระกอบวิชาชีพ และมคีวาม

สามารถในการแก้ปัญหาทางจรยิธรรมทีซ่บัซ้อนได้อย่างเหมาะสมทางด้านสาธารณสขุ 

2.2	 หลักัสูตูรสูาธารณสุูขศาสูตรมหาบััณฑิติ  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผู้ลิตและเตรยีมบคุลากร 

ทางด้านบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลให้มีคุณสมบัติและมีความสามารถ ดังนี้

   1) เพื่อผู้ลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสุขภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข

ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล

   2) เพ่ือผู้ลิต/พัฒนานักการจัดการสุขภาพท่ีมีภาวะผูู้้น�าในการขับเคล่ือนองค์กร มีความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเน่�อง สามารถบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

ระบบสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของ

สังคมและวัฒนธรรมตอบสนองความต้องการของผูู้้ใช้บุคลากร รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

และมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ     

2.3	 หลักัสูตูรวิทิยาศาสูตรมหาบัณัฑิติ	วิชิาเอกการจดัุการสูิง่แวิดุล้ัอมอตุสูาหกรรม	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและ 

ความสามารถในการลดหรือป้องกันผู้ลกระทบจากมลพิษและสภาพอันตรายท้ังภายในและภายนอกโรงงาน

อุตสาหกรรมและมีคุณลักษณะ ดังน้ี

   1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการในด้านการจัดการป้องกัน และควบคุม

อันตรายที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

      2) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมอันตรายต่อ

สขุภาพของผูู้ป้ฏิบิตังิานและประชาชนใกล้เคยีงจากสภาพการท�างานและมลพษิส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม    
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   3) มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการวจิยัทางด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม

      4) เป็นผูู้้มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผูู้้น�า สามารถบริหารจัดการและ 

ประสานงานในด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสม  สามารถสร้างเสรมิโอกาสในการแข่งขนั 

ให้กับอุตสาหกรรมและลดผู้ลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ทั้งใน 

สาขาวิชาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็น 

เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผู้ล และบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ประธานกรรมการ 

 2) อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล กรรมการ

 3) อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ

 4) อาจารย์ นายแพทย์สมชัย  นิจพานิจ กรรมการ

 5) อาจารย์ นาวาตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการ

 6) อาจารย์ศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์ กรรมการ

 7) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูู้้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ)

4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               

เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาด�าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย ประธานกรรมการ

 2) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ รองประธานกรรมการ

 3) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล กรรมการ
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 4) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เสรีวัฒน์ กรรมการ

 5) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช  ชาลีผู้าย กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์ กรรมการ

 7) อาจารย์อนัญญา  ประดิษฐปรีชา กรรมการ

 8) อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ กรรมการและเลขานุการ

 9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูู้้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวฉันทนา  บุญประภาศรี)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา            

วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผู้นการ  

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

 2) ผูู้้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วิชาเอกบริหารสาธารณสุข (รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง)

 3) ผูู้้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล (รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  กีระพงษ์)  

 4) ผูู้้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ กรรมการ

  สิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ)  

 5) ผูู้้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย) 

 6) ผูู้้แทนคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ

  (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ)

 7) ผูู้้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผู้ิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์) และเลขานุการ

 8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูู้้ช่วยเลขานุการ

  (นางพินรัฏิ  เตชะปัญญาวงศ์)
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6.	คณาจารย์์ผ้�รับผิดชอบหลักส้ตร

6.1	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิิชาสูาธารณสูุขศาสูตร์

 ช่อทพิย์  บรมธนรตัน์, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),

  ส.ด. (บรหิารสาธารณสุข) มหาวทิยาลัยมหดิล

นติยา  เพญ็ศรินิภา, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ส.ด. (สุขศกึษา) มหาวิทยาลัยมหดิล

พาณ ี สตีกะลนิ, รองศาสตราจารย์ ดร.  ป.พยาบาลและอนามยัช้ันสูง, 

  M.S. (Health Care Systems Management), 

  Dr. P.H., University of Wollongong

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

  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหดิล

อารยา  ประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.ม., สค.ม., วท.ด. (สาขาวิจัยเพ่ือ  

  การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 6.2		หลัักสููตรสูาธารณสูุขศาสูตรมหาบััณฑิิต

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

  ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

พาณี  สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  ป.พยาบาลและอนามัยชั้นสูง, 

  M.S. (Health Care Systems Management),

  Dr. P.H., University of Wollongong

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

  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหดิล

อารยา  ประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.   วท.บ., สค.ม., วท.ด. (สาขาวิจัยเพ่ือ  

  การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 6.3		หลักัสูตูรวิทิยาศาสูตรมหาบัณัฑิติ	วิชิาเอกการจดัุการสูิง่แวิดุล้ัอมอตุสูาหกรรม

กุลธิดา  บรรจงศิริ, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

  Ph.D. (Environmental Engineering) 

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

  Toxicology, Post. Grad. Biosensor, 

  วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),

  วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.	คณาจารย์์ประจำาสาขาวิชา
กิตติ  ล้ีสยาม, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์),   

  วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์)

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

กลุฑลย์ี  บงัคะดานรา, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและ

  ความปลอดภยั) มหาวทิยาลยัมหดิล

กุลธิดา  บรรจงศิริ, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม), 

  Ph.D. (Environmental Engineering) 

  Griffith University

จุฑารัตน์  เสรีวัตร, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์), 

  วท.บ., วท.ม. (สุขศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีระวุธ  ธรรมกุล, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร.  ส.บ., วท.ม., ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร์) 

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น

นติยา  เพญ็ศริินภา, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์), 

  ส.ด. (สขุศกึษา) มหาวิทยาลยัมหิดล

บุญญารัช  ชาลีผู้าย, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์), วท.บ., 

  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปกกมล  เหล่ารกัษาวงษ์, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (ปรสติวทิยา), 

  ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร์)  

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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ปธานนิ  แสงอรณุ, อาจารย์ ดร.  วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม),

  วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม)   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรทิพย์  กรีะพงษ์, รองศาสตราจารย์   วท.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์)

  มหาวทิยาลยัมหดิล

พรสวัสดิ ์ ศรสีวัสดิ,์ ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สขุาภิบาลสิง่แวดล้อม), 

  Ph.D. (Global Environmental Health   

  Sciences) Tulane University

พวงผู้กา  ตันกิจจานนท์, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์),

  วท.บ., ส.ม. (สขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ), 

  วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มยุรนิทร์  เหล่ารจิุสวสัดิ,์ อาจารย์ สพ.ญ.  สพ.บ., วท.บ., ส.บ., ส.ม., มหาวทิยาลยัมหดิล

วรวิช  นาคแป้น, อาจารย์ ดร.  วท.บ., M.S. (Risk Control), Ph.D.   

  (Industrial Hygiene) University of Cincinnati 

วรางคณา  จนัทร์คง, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์), 

  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวทิยาลัยมหดิล

ศรศิกัดิ ์ สนุทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สรรีวทิยา), 

  Dip. Food Toxicology, Post. Grad. Biosensor, 

  วท.ด. (โภชนาศาสตร์พษิวทิยา)

  มหาวทิยาลยัมหดิล

ศรดุา  จริฐักลุธนา, อาจารย์  วท.บ., M.Sc. (Human Factors & Ergonomics) 

  University of Nottingham

สริริตัน์  สวุณชิย์เจรญิ, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม),

  วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม)    

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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สุณัฐชา  เผู่้าพงษ์ศิลป์, อาจารย์  ส.บ., ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 

  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

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

  ความปลอดภัย), Ph.D. (Public Health with  

  Specialization in Environmental and   

  Occupational Health)

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

อดิศักด์ิ  สุมาลี, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์),   

  วท.บ., ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น

อนญัญา  ประดษิฐปรชีา, อาจารย์  วท.บ., ส.ม. (โภชนาศาสตร์เพือ่สขุภาพ)  

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น

อภริด ี ศรโีอภาส, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและ 

  ความปลอดภยั), Ph.D. (Environmental and  

  Occupational Health)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรวรรณ  น้อยวฒัน์, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ชมุชน) 

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

อารยา  ประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.ม., สค.ม., วท.ด. (สาขาวิจัยเพ่ือ  

  การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกพล  กาละด,ี ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์  ส.บ., ส.ม. (ชวีสถติ)ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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8.	คณาจารย์์พิิเศษประจำาสาขาวิชา

พาณี  สีตกะลิน, รองศาสตราจารย์ ดร. ป.พยาบาลและอนามัยชั้นสูง,

       M.S. (Health Care Systems Management),

       Dr. P.H., University of Wollongong 

 

 นอกจากนี ้ มหาวทิยาลยัได้เชญิคณาจารย์และผูู้้ทรงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน

อื่นอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผู้ลิตและบริหารชุดวิชา ผูู้้ร่วมผู้ลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ

แนวการศกึษาชดุวชิา ซึง่รายนามผูู้ท้รงคณุวุฒเิหล่านีม้ปีรากฏิในประมวลสาระและแนวการศกึษาชุดวิชา 

ทีท่่านได้ผู้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สัมมนาเข้ม อาจารย์ทีป่รกึษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9.	หลักส้ตรท่ีเปิดสอน*

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

9.1		 ระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

9.2		 ระดับปริญญาโท	เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

   ➤ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิิต ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

    ❖	กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

    ❖	กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

   ➤	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต วิชาเอกการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 

10.	 ประเภทของนักศึกษา	

นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1 นกัศกึษาสามญั หมายความว่า บคุคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศึกษาโดยสมบรูณ์ตาม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

10.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า บคุคลทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผู่้านการประเมินผู้ลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรบัเข้าเป็น 

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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11.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา

11.1 การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร	แบบ	2.1	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผู่้านชุดวิชาตามท่ีก�าหนด       

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน        

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผู่้านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying     

Examination) เป็นผูู้้มีสิทธิขอท�าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผู่้านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ�งจะต้องประกอบด้วยผูู้้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผูู้้สนใจเข้ารับฟัังได้ และผู้ลงานหรือส่วนหนึ�งของดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ือสิ�งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั�นกรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส�าหรับการเผู้ยแพร่ผู้ลงานทางวิชาการ แล้วต้องสอบผู่้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริม

ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

11.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2	นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผู้่านชุดวิชาไม่น้อย

กว่า 24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก�าหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ

ผู่้านการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการทีม่หาวิทยาลัยแต่งตัง้และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูู้ส้นใจ

เข้ารบัฟัังได้ และผู้ลงานหรอืส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ต้องได้รบัการตพิีมพ์หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรบั

ให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผู้ยแพร่ผู้ลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอต่อที่

ประชมุวชิาการโดยบทความทีน่�าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบัการตพีมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

		 	 หลักสูตร	แผน	ข	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผู้่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ ตามท่ีหลกัสูตรก�าหนด โดยได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนการศกึษาค้นคว้าอสิระ (6 หน่วยกติ) และสอบผู่้านการสอบประมวลความรู้ 
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(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมท้ังเสนอรายงาน

การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผู่้านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย 

แต่งต้ังและตอ้งเปน็ระบบเปดิใหผูู้้้สนใจเขา้รบัฟัังได ้และรายงานการศกึษาคน้คว้าอสิระหรอืสว่นหนึ�งของ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผู้ยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ และในภาค

การศกึษาสดุท้ายก่อนส�าเรจ็การศกึษานกัศกึษาต้องลงทะเบยีนเพือ่เข้ารบัการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

11.3 การลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพจิารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร  

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี ้ ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 

ในภาคการศกึษาเดยีวกนัจะต้องมตีารางสอบไล่ทีไ่ม่ตรงกัน

11.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากการศึกษาจากแนวการศึกษา ประมวล

รายช่ือเอกสารคัดสรร การส่ือสารผู่้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/    

สัมมนาเข้ม เพ่ือส่งผู้ลงานและเสนอผู้ลงาน และสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ี      

ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด

11.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกลท่ี

มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ�มเติม จัดท�ารายงานและส่งงานท่ีได้รบัมอบหมาย

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศกึษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

ก�าหนด

11.6 หากนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับเน้่อหาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา 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 https://web4.stou.ac.th/schools/healthsci/
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11.7 หากนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิ�ม/ถอนชุดวิชา  

การเปลีย่นค�าน�าหน้าชือ่ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศึกษา  

การขอรบัใบประเมนิผู้ลการศึกษา การขอรับใบรบัรองสถานภาพนักศกึษา การขอรบัใบรายงานผู้ลการศกึษา  

รวมท้ังการร้องเรียนเรือ่งอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วกับกจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา 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://ogs.stou.ac.th/



รายละเอียดของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
      แขนงวิิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

Doctor of Philosophy Program in Public Health

ชื่อปริญญา				

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Public Health)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Public Health)       

คุณสมบัติของผ้�เข�าศึกษา

1) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและ

มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก�าหนด

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

4) มีโครงการในการท�าดุษฎีนิพนธ์

5) มีผู้ลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาส

น�าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ

6) เป็นผูู้้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ 

การรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1. ผูู้้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 6) หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า  

  ยังขาดพื�นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์	 อาจก�าหนดให้ท�าการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโท 

	 	 เพิ�มเติม	เช่น	ชุดวิชา	50704	วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ�งแวดล้อม	หรือชุดวิชา	 

	 	 53710	การบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาระบบสขุภาพ	เป็นต้น (ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�า 

  สาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต)

 2. ผูู้้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเน่�องมาจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท�าน้ันได้กระท�า 

  โดยมิได้มีเจตนากระท�าความผิู้ดหรือกระท�าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท�าจะขอกลับเข้าศึกษา 

  ใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังน้ี เม่ือพ้นก�าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วันประกาศให้พ้น 

  สถานภาพการเป็นนักศึกษา
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โครงสร�างและราย์ละเอีย์ดของหลักส้ตร*

แบบ	2.1	

 (1)	โครงสร้างของหลัักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

  ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

  ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต

 (2)	รายลัะเอียดของหลัักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

  บัังคับั	2	ชุุดวิิชุา			

  52903 การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ข้ันสูง

  52904 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง

  แลัะเลืัอก	1	ชุุดวิิชุาจากชุุดวิิชุาต่อไปน้ี้�

  52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ

  52902 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย และอนามัยสิ�งแวดล้อม

 ข.	ดุษฎีีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

     52998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีีบัณฑิิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์**

   เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผู้ล 

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ามาคิดหน่วยกิตสะสม

 

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว 
  จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีท่ี	1	 ภาคต้น	 52903 การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ข้ันสูง

  - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

  52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ

  52902 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย 

   และอนามัยสิ�งแวดล้อม

ปีท่ี	1	 ภาคปลาย	 52904 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง

ปีท่ี	2	 ภาคต้น 52998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีท่ี	2	 ภาคปลาย 52998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีท่ี	3	 ภาคต้น	 52998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีท่ี	3	 ภาคปลาย	 52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์





รายละเอียดของหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

   กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
   กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล   

      

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)



ส
ต
รส
า
าร

ส
ุขศ
าส
ต
ร

า
ต

ส
ต
รส
า
าร

ส
ุขศ
าส
ต
ร

า
ต

20 21

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตร ตศ า



ส
ต
รส
า
าร

ส
ุขศ
าส
ต
ร

า
ต

ส
ต
รส
า
าร

ส
ุขศ
าส
ต
ร

า
ต

20 21

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตร ตศ า

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

ชื่อปริญญา				

ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

อักษรย่อ  ส.ม. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health  

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    M.P.H.       

คุณสมบัติของผ้�เข�าศึกษา

1) ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรทีางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทยีบเท่า หรือ

ปรญิญาตรด้ีานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวิทยาลัย และส�านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท�างานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา      

ที่สมัคร

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมายเหตุ ผูู้้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา
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โครงสร�างและราย์ละเอีย์ดของหลักส้ตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลัักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30 

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายลัะเอียดของหลัักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(	30	หน่วยกิต)

  วิิชุาแกนี้	2	ชุุดวิิชุา			

  50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  วิิชุาเฉพาะด้านี้	3	ชุุดวิิชุา

  กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

     53708  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53710  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร  

   ส�าหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

               50794 วิทยานิพนธ์   

               ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิิต (ไม่นับหน่วยกิต)

             50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการบริหารสาธารณสุข** 

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึึกปฏิบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมนิผู้ล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว 
  จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

	 (1)	โครงสร้างของหลัักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36 

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายลัะเอียดของหลัักสูตร

               ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  วิิชุาแกนี้	2	ชุุดวิิชุา

  50703   สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704   วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  วิิชุาเฉพาะด้านี้	4	ชุุดวิิชุา

  กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

  50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้น�าและการจัดการสุขภาพ

  53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน  

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้น�าและการจัดการสุขภาพ

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรส�าหรับผูู้้บริหาร  

   โรงพยาบาล

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)	  

  50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ*

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึึกปฏิบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผู้ล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น	 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข  

  50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

  53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ     

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   ส�าหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50794 วิทยานิพนธ์

  50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการสุขภาพ

แผน	ข

ปีท่ี	1	 ภาคต้น กลุม่วชิาบรหิารสาธารณสุข

  50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

 	 กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  50704 วทิยาการระบาดประยกุต์กบัการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

  58708 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล
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ปีที่	1	 ภาคปลาย กลุม่วชิาบรหิารสาธารณสุข

  53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

 	 กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร 

   ส�าหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถติแิละการวจิยัในการจดัการสขุภาพ

  50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้น�าและการจัดการสุขภาพ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติการจัดการสุขภาพ





รายละเอียดของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 วิิชาเอกการจััดการส่�งแวิดล้้อมอุตสาหกรรม

Master of Science Program in Industrial Environmental Management

ช่่อปริญญา

ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม)  

อักษรย่อ  วท.ม. (การจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ    Master of Science (Industrial Environmental Management) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  M.Sc. (Industrial Environmental Management) 

คุณสมบัติของผ้�เข�าศึกษา

1) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ทั�วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิัสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย 

และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์การท�างานทางด้านสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  และ

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐาน 

แสดงประกอบ

หมายเหตุ 1. ผูู้้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี 

 2. ผูู้้มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่ถูกไล่ออกจาก  

  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเน่�องจากความประพฤติเส่ือมเสีย
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โครงสร�างและราย์ละเอีย์ดของหลักส้ตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2	

 (1)	โครงสร้างของหลัักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายลัะเอียดของหลัักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)		 

  59713 ระบบและเคร่ืองมือในการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

  59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

  59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

  59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม

    ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)					

               50798   วิทยานิพนธ์   

               ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

             50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม** 

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึึกปฏิบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผู้ล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นกัศกึษาต้องเข้ารบัการอบรมเข้มชดุวชิาดงักล่าวในภาคการศกึษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลัักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36 

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายลัะเอียดของหลัักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)   

  59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

  59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

  59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

  59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน  

   ในอุตสาหกรรม

    ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)  

  50797   การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

               ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	 

             50799   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม*

   เป็นการอบรมเข้มทีเ่น้นการฝึึกปฏิบัิตเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมกีารประเมนิผู้ล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

  

หมายเหต ุ * นักศกึษาต้องเข้ารบัการอบรมเข้มชดุวชิาดงักล่าวในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสีย   

   ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปีที่	1	 ภาคปลาย 59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

  59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น 50798 วิทยานิพนธ์

  59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50798 วิทยานิพนธ์

  50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสีย   

   ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปีที่	1	 ภาคปลาย 59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

  59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคต้น 59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน

   ในอุตสาหกรรม

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดบัปรญิญาเอก

52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ 
52902 สมัมนาประเดน็ทางวทิยาการอาชวีอนามยั และอนามยัสิง่แวดล้อม 
52903 การบรูณาการสาธารณสขุศาสตร์ขัน้สงู 
52904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  
52998 ดุษฎีนิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)*  
52999 สมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบีณัฑติสาธารณสขุศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ 
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้น�าและการจัดการสุขภาพ 
50794 วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)*  
50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)*  
50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ  
50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)*  
50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)*  
50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิตการจดัการส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม  
53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ 
53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน 
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล 
58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจดัการทรัพยากรส�าหรับผูู้บ้ริหารโรงพยาบาล 
59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 
59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม 
59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม 
59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ	  ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 
  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 * การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น
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รายละเอียดของชุดวิชา

	ระดับปริญญาเอก

52901	 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Health Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทาง 

  การจัดการสุขภาพ

 2. เพือ่ให้มีความรู้ความสามารถในการวพิากษ์งานวจัิยและนโยบายเก่ียวกับการจดัการสขุภาพ

 3. เพ่ือให้สามารถก�าหนดประเด็นการจัดท�าข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาทาง 

  การจัดการสุขภาพ ท้ังในระดับองค์กรท้องถิ�นและระดับประเทศ

 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด หลักการ กระบวนการวิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มทางการจัดการสุขภาพ  

การค้นคว้าและวิพากษ์งานวิจัย และนโยบายเก่ียวกับการจัดการสุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมหรือแนวคิดในการพัฒนา ท้ังในระดับองค์กรท้องถิ�นและระดับประเทศ

52902	 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย	และอนามัยสิ�งแวดล้อม						(6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Occupational Health and Environmental Health Sciences

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ ประเดน็ปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อม  

  และแนวโน้มทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

 2. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการวิพากษ์งานวิจัยและนโยบายเกีย่วกบัอาชีวอนามัยและ 

  อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

 3. เพ่ือให้สามารถก�าหนดประเด็นการจัดท�าข้อเสนอแนะทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ�งแวดล้อม 

  ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

 4. เพือ่ให้สามารถประยุกต์องค์ความรูห้รอืนวตักรรมในทางอาชวีอนามัยและอนามยัสิง่แวดล้อม 

  ในระดับชาติและนานาชาติ
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด หลักการ กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และแนวโน้มทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ค้นคว้าและวิพากษ์งานวิจัยและนโยบายเกี่ยวกับ

อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมหรือแนวคิดในการพัฒนา 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

52903	 การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั�นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Integrated in Public Health

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ข้ันสูงทางการจัดการสุขภาพ  

  อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2. เพือ่ให้สามารถน�าความรู ้ทฤษฎ ีหลกัการมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การบรูณาการสาธารณสขุ 

  ศาสตร์ขั้นสูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 3. เพ่ือให้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีให้เหมาะสมกับแนวทางเข้าใจการบูรณาการ 

  สาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใจการบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูงความเป็น

สหวทิยาการจดัการสขุภาพ อาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม ในมิตทิางการเมอืง นโยบาย เศรษฐกจิ 

องค์การ ภาวะผูู้้น�า สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาและการจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ

52904	 ระเบียบวิธีวิจัยขั�นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถในระเบียบวิธวิีจัยข้ันสูงทางการจดัการสุขภาพ อาชีวอนามยั 

  และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงในการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ  

  อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 3. เพ่ือสังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์ใช้หลักฐานการวิจัยและจัดท�าดุษฎีนิพนธ์ทางการจัดการ 

  สุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ�งแวดล้อม
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจิยัทางการจัดการสุขภาพ มุง่เน้นการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ 

อาชีวอนามยัและอนามยัสิ�งแวดลอ้มท่ีมีความมุ่งเน้นเปน็สหวทิยาการ การวจัิยแบบผู้สมระหวา่งการวจัิย

เชิงปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงินโยบาย การเลอืกใช้สถติิข้ันสูงเพ่ือการวจัิย การสงัเคราะห์ 

และวิพากษง์านวิจัย รวมท้ังน�าเสนอการวจัิยทางการจดัการสขุภาพ อาชีวอนามยัและอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 

เพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสิ�งแวดล้อมท่ีดีอย่างยืนยง

52998	 ดุษฎีีนิพนธ์	(สาธารณสุขศาสตร์)	 (36	หน่วยกิต)

	 Dissertation	(Public	Health)

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถจัดท�าแนวคิดโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2. เพ่ือให้สามารถออกแบบและด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

  ส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 3. เพือ่ให้สามารถออกแบบด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยส�าหรบั 

  ดุษฎีนิพนธ์ได้

 4. เพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานการวิจัยและเผู้ยแพร่ผู้ลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การก�าหนดปัญหาและวางแผู้นการวจัิย การค้นคว้า ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง  

การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�า

รายงาน แนวคิดและโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

และเกบ็รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผู้ลการวเิคราะห์ข้อมูล การสรปุ อภปิรายผู้ล และ 

ข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพ่ือเผู้ยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และน�าเสนอรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผู้ยแพร่ผู้ลงานดุษฎนิีพนธ์
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52999	 สมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎีบีณัฑิติสาธารณสขุศาสตร์	 (6	หน่วยกติ)

 Doctoral Professional Experience in Public Health

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผูู้้น�า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ในการสื่อสารและ 

  ความสามารถในการท�างานการแก้ปัญหา และมคีณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพี

 2. เพ่ือพฒันาความคิดในเชงิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การวางแผู้นตามหลกัวชิาการ การบรูณาการ 

  ทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเป็นผูู้้น�าทางวิชาการและวิชาชีพ

 ค�าอธิบายชุดวิชา

 วิสัยทัศน์ของนักการศึกษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูู้้น�าในวิชาชีพ  

การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมท้ังการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ�งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท

	50703	 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)	

 Statistics and Research in Health Management

	 วัตถุประสงค์	เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

 1. วิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด้านการจัดการสุขภาพ

 2. จัดท�าข้อเสนอการวิจัย โดยอิงระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้อง

 3. อธิบายจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเก่ียวกับสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดท�าข้อเสนอการวิจัย 

การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยสถิติเชิง

พรรณนา สถิติเชิงอนุมานท้ังพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก วิธีการวิเคราะห์เน้่อหา การเขียนรายงาน

การวิจัย การเผู้ยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย และการประยุกต์การวิจัยและสถิติไปใช้       

ในการจัดการสุขภาพ
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50704	 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ�งแวดล้อม		 (6	หน่วยกิต)

 Applied Epidemiology and Development of Health and Environment

	 วัตถุประสงค์	เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของวิทยาการระบาด

 2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบต่างๆ

 3. อธิบายเหตุผู้ลการเลือกใช้สถิติส�าหรับวิทยาการระบาดแบบต่างๆ

 4. ประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิทยาการระบาดในการพัฒนาสุขภาพและสิ�งแวดล้อม

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ประเด็นและแนวโน้มของวิทยาการระบาดของภาวะเส่ียง การเจ็บป่วย และพฤติกรรมสุขภาพ 

การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ปัจจัยก�าหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชีวิต การศึกษาวิทยา

การระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดภาคสนาม สถิติส�าหรับ  

วิทยาการระบาดเพ่ือประยุกต์ในการศึกษาวิทยาการระบาดทางคลินิก วิทยาการระบาดในโรงพยาบาล 

วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาดด้านสภาพแวดล้อม ท้ังน้ี โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศในงานวิทยาการระบาด การพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาการระบาดในบุคลากรด้าน     

สุขภาพและสาธารณสุข การส่ือสารงานวิทยาการระบาดในการจัดการด้านสุขภาพและสิ�งแวดล้อม และ

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาการระบาดเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและ   

สิ�งแวดล้อม

50706	 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการจัดการสุขภาพ	 	 (6	หน่วยกติ)

 Seminar Issues and Trends in Leadership and Health Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูู้้น�า และการจัดการ 

  สุขภาพ

 2. ค้นคว้า แลกเปลีย่นประสบการณ์ประเดน็และแนวโน้มจากสถานการณ์ งานวิจัย บทความ 

  ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูู้้น�า และการจัดการสุขภาพ

 3. ท�างานเป็นทีมในการวิเคราะห์องค์ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเด็นและแนวโน้ม 

  การจัดการสุขภาพ จากกรณีศึกษาหรืองานวิจัย และเสนอแนวทางในการจัดการสุขภาพ
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาวิเคราะห์แลกเปล่ียน สัมมนาประเด็นและแนวโน้มด้านภาวะผูู้้น�า การจัดการสุขภาพและ

ระบบสุขภาพ แนวโน้มสภาวะสขุภาพของประชากร สถานการณ์วิทยาการระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�า้ 

พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล้อม การประเมินสภาวะทางสุขภาพระบบสุขภาพ การก�าหนดนโยบาย 

สุขภาพระบบสุขภาพ การด�าเนินงานระบบสุขภาพ การประเมินผู้ลโครงการระบบสุขภาพ การจัดการ

สุขภาพสุขบนพ้ืนฐานของหลักฐานวิจัย การจัดการระบบสุขภาพ การวิจัยทางสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร

ด้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศทางสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลสุขภาพ  

และปัญหาและการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ

50794	 วิทยานิพนธ์	(สาธารณสุขศาสตร์)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Public	Health)

	 วัตถุประสงค์	เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

 1. เลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. ส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. ออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. พัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. พัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. รวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. น�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. เขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผู้ยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบการวิจัย

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพฒันาเคร่ืองมอืเพ่ือการวจัิยส�าหรบัวทิยานพินธ์ท้ังการวจัิย

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอและสอบ

ปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผู้ยแพร่ 
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50795	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(สาธารณสุขศาสตร์)		 	 	 	 (6	หน่วยกติ)

 Independent	Study	(Public	Health)		

	 วัตถุประสงค์	เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

 1. เลือกรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้านบริหารโรงพยาบาลได้

  สอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีสนใจ

 2. ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน�าแนวคิด ทฤษฎี และผู้ลการศึกษาวิจัยจากแหล่งต่างๆ มาก�าหนด 

  เป็นกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้าน 

  บริหารโรงพยาบาลโดยค�านึงถึงจริยธรรมการวิจัย 

 3. จัดท�าโครงการ การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้านบริหารโรงพยาบาลได้

 4. ด�าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เขียนรายงานการศึกษาและน�าเสนอผู้ลการศึกษา 

  ค้นคว้าอิสระ 

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาส�าหรับการ

วิเคราะห์หรอืวิจัยด้านการบรหิารสาธารณสขุและด้านบรหิารโรงพยาบาล การสงัเคราะห์ทฤษฎแีละผู้ลงาน

วิจัย การเขียนต�าราหรอืหนังสือทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ 

การเขียนโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ การทบทวนวรรณกรรม

ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะท�าการศกึษา การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรปุผู้ล   

การเขยีนรายงานการค้นคว้าอสิระ และน�าเสนอรายงานการศกึษาค้นคว้าอสิระ

50796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิิตการจัดการสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Health Management   

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1.  ปรบัปรุงบคุลกิภาพ และการพฒันาตนเองเพือ่เตรยีมพร้อมเป็นผูู้น้�าด้านการจัดการสขุภาพ 

 2. ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารพฤติกรรมองค์การ ด้านเศรษฐศาสตร์และ 

  การวางแผู้นกลยทุธ์ มาวเิคราะห์และแก้ปัญหากรณศึีกษาท่ีก�าหนดให้ 

 3. พฒันาทกัษะในการท�างานเป็นทมีและมแีรงจูงใจในการปฏิบิตังิานด้วยสตปัิญญา สามารถ 

  ตระหนกัถงึคณุค่าของผูู้้น�าทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และปฏิิบตัตินตามจรรยาวชิาชีพในฐานะ 

  ผูู้น้�าด้านการจดัการสขุภาพได้
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 4. แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการจัดการสขุภาพ จากการศกึษาดูงานในประเทศ 

  หรอืต่างประเทศ

 5. เพิม่พนูคณุธรรมและจรยิธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการสขุภาพ การจัดการสุขภาพ ภาวะผูู้้น�า ทกัษะในการเจรจาต่อรอง วิธกีาร

ประยกุต์แนวคดิ ทฤษฎทีางด้านการบรหิาร พฤตกิรรมองค์การ เศรษฐศาสตร์ การวางแผู้นกลยุทธ์มา

วเิคราะห์สถานการณ์ทัง้ในและนอกหน่วยงานสาธารณสขุ เพือ่แก้ปัญหาด้านสาธารณสขุให้บรรลเุป้าหมาย

ขององค์การ รวมทัง้คณุลักษณะท่ีส�าคัญของผูู้้น�าองค์กรด้านสขุภาพ ในเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมและปฏิิบตัิ

ตนตามจรรยาวชิาชพี และด้านบคุลกิภาพ รวมทัง้การเพิม่ประสบการณ์ทางการจัดการสุขภาพในบรบิท

ในประเทศหรอืต่างประเทศ

50797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Industrial	Environmental	Management)			

	 วัตถุประสงค์	

 1. มีทักษะในการน�าแนวคิด ทฤษฎี และวิธกีารท่ีศกึษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการศกึษา 

  วเิคราะห์

 2. ศกึษาปัญหาทางด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรมในหวัข้อทีเ่ป็นประเดน็ปัญหาส�าคญั 

  ต่อการพฒันางานการจดัการส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรมและ/หรือหัวข้อท่ีนกัศกึษาสนใจเป็นพเิศษ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาส�าหรบัการศกึษา วิเคราะห์ หรอืวิจัย การเขียนโครงการทีศ่กึษา การเสนอ

โครงการท่ีศึกษา การวเิคราะห์วรรณคดีและ/หรอืเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับเรือ่งทีจ่ะท�าการศึกษา วิเคราะห์ 

หรอืวจิยั การเกบ็รวบรวมผู้ลการศกึษา วเิคราะห์ หรอืวิจัย การน�าเสนอรายงานผู้ลการศกึษา วิเคราะห์ 

หรอืวจิยั

50798	 วิทยานิพนธ์	(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Industrial	Environmental	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 
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 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผู้ยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง การออกแบบการวจัิย 

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพฒันาเครือ่งมอืเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธ์ทัง้การวิจัย

เชงิปรมิาณ และเชิงคณุภาพ การเก็บรวบรวมข้อมลู การน�าเสนอข้อมลูวทิยานพินธ์ การน�าเสนอและสอบ

ปกป้องวิทยานพินธ์ การเขียนรายงานวทิยานพินธ์ฉบับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิยัเพือ่การเผู้ยแพร่ 

50799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิิตการจัดการ			 	 (6	หน่วยกติ)

	 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 Graduate Professional Experience in Industrial Environmental Management

	 วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาภาวะผูู้้น�าทางวิชาการในวิชาชีพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 2. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 3. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

 4. เสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอ่ืนท่ี   

เหมาะสม การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ส�าหรับการเป็นผูู้้น�าทางวิชาการในวิชาชีพด้าน 

การจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การท�างานเป็นทีม การพัฒนาทักษะ 

การแก้ปัญหาสิ�งแวดล้อมอตุสาหกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสร้างและเพิ�มพนูคณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัวชิาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม
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53708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Health Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

 2. วิเคราะห์องค์กร และก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

 3. อธบิายการน�ากลยทุธ์ไปปฏิบิตัแิละวิธกีารตดิตามประเมนิผู้ลกลยทุธ์ในการพฒันาสุขภาพ 

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการจัดการเชิงกลยทุธ์เพือ่การพฒันาสุขภาพ องค์ประกอบในการ

จดัการเชงิกลยทุธ์ด้านสุขภาพ การวเิคราะห์เชงิกลยทุธ์ การก�าหนดและเลือกกลยทุธ์ในการพฒันาสุขภาพ 

การน�ากลยทุธ์ไปปฏิบิตัแิละการจดัโครงสร้างองค์การเพือ่น�ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัิต ิปัจจยัท่ีมีผู้ลต่อการน�า 

กลยทุธ์ด้านสขุภาพไปปฏิบิตั ิ การเปลีย่นแปลงและการพฒันากลยทุธ์ด้านสขุภาพ การประเมนิผู้ลและ 

การควบคมุเชงิกลยทุธ์ในการพฒันาสขุภาพ เครือ่งมอืที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์  การจัดการเชิงกลยทุธ์

เฉพาะเรื่อง และแนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา

สขุภาพด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

53710	 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Management for Health System Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยกุต์แนวคดิและหลกัการบริหารสาธารณสขุ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการบริหาร 

  จดัการข้อมลู ข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่พฒันาสมรรถนะองค์กร และพฒันา 

  สมรรถนะบคุลากร 

 2. วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกนัสุขภาพ และความสัมพนัธ์กบัระบบ 

  สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง ทีม่ผีู้ลต่อการพฒันาสขุภาพอนามยัของประชาชน

 3. ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย  

  จรรยาบรรณวชิาชพี และการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน ในการพฒันาระบบ 

  สขุภาพและระบบบรกิารสขุภาพ

 4. ประยกุต์ใช้แนวคดิ หลกัการเกีย่วกบันโยบายสาธารณสขุ การวางแผู้นงาน การด�าเนนิงาน

  การควบคมุก�ากบั และการประเมนิผู้ล แผู้นงานและโครงการสาธารณสุขได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสาธารณสุข  

เปรยีบเทยีบ  การบริหารจดัการข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พัฒนาสมรรถนะองค์กรและพฒันา

สมรรถนะบคุลากร วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกนัสขุภาพ ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบั

ระบบสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมือง ทีม่ผีู้ลต่อการพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนได้ 

ตดัสนิใจในการบรหิารทรพัยากรสาธารณสขุควบคูกั่บการใช้มาตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ   

และประยกุต์ใช้แนวคดิ หลกัการ วางแผู้นงาน การด�าเนนิงาน การควบคมุก�ากบั และการประเมนิผู้ล แผู้นงาน

และโครงการสาธารณสขุ อนัจะส่งผู้ลต่อการพฒันาสุขภาพอนามยัทีด่ขีองประชาชน

53711	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Health Economics and Financial Analysis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

 2. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุ้มค่าของ 

  การลงทุนการจัดท�าโครงการ และการประกันสุขภาพ

 3. วเิคราะห์การด�าเนนิการทางเศรษฐศาสตร์สขุภาพท้ังในประเทศ ต่างประเทศ และในอนาคต

 4. วเิคราะห์การเงนิการคลงัสาธารณสุข และจัดการทางการเงนิเพือ่การลงทนุและการบรหิาร  

  ระบบสุขภาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การประยกุต์แนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมนิความคุม้ค่าของการลงทนุ การจัด

ท�าโครงการ และการประกนัสขุภาพ เพือ่การจดัการสุขภาพ ทัง้ส่วนบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

ประสบการณ์การประยกุต์ใช้แนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มประเทศยโุรป เอเชีย อเมรกิา การจัดการ

หน่วยบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมของชุมชนเมืองและชนบท 

การเงนิการคลงัสาธารณสขุ  และการจดัการทรพัยากรการเงนิ
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58708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล		 	 	 (6	หน่วยกติ)

 Strategic Management in Hospital Administration  

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยกุต์หลกัการ และกระบวนการการจดัการเชงิกลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลได้ 

 2. แสดงทกัษะในการวเิคราะห์และการก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลได้

 3. เลอืกใช้ความรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัการจัดการเชงิกลยทุธ์ต่างๆ ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการบรหิาร  

  โรงพยาบาลได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการจัดการเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล องค์ประกอบ

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผู้นกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก�าหนดและเลือก

กลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การน�ากลยุทธ์ไปปฏิิบัติและการจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการพัฒนา 

โรงพยาบาล ปัจจยัทีมี่ผู้ลต่อการน�ากลยทุธ์ในการบริหารโรงพยาบาลไปปฏิบัิต ิการเปล่ียนแปลงและการพฒันา

กลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การควบคมุเชงิกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล การประเมนิผู้ลกลยทุธ์ 

กลยุทธ์การสร้างคณุค่าในมมุมองของผูู้บ้รโิภค การจดัการกลยุทธ์การตลาด กลยทุธ์การส่งเสริมการเรยีนรู้

และการพฒันา การจดัการเชงิกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้ม

การจดัการเชงิกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลในอนาคต ทัง้นี ้เพือ่ให้การพฒันาโรงพยาบาลด�าเนนิการ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพได้มาตรฐาน และสร้างความพงึพอใจให้กบัผูู้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในการมารบับรกิาร

58710	 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Management for Quality Development in Hospital

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยุกต์แนวคดิ และหลกัการบรหิารจัดการ เพือ่การพฒันาองค์การและบรกิารของโรงพยาบาล 

 2. วเิคราะห์สถานการณ์ โอกาสในการพฒันา และเสนอแนะแนวทางการจัดการเพือ่การพฒันา 

  คุณภาพโรงพยาบาล

 3. ประยุกต์เครือ่งมอืการบรหิารจัดการระบบบรกิารสุขภาพและการบริหารคณุภาพทัง้ภายใน 

  โรงพยาบาลและชุมชน มาใช้ในการจัดบริการของโรงพยาบาลได้

 4. ประยกุต์หลกัธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารโรงพยาบาล และการจัด 

  บริการสุขภาพโดยยึดหลักจรรยาวิชาชีพ
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบริหารการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูู้้บริโภค       

การสร้างคุณค่าและหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์การ  

แนวคิดกระบวนการ การพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการ      

ระบบบริการสุขภาพทั้งภายในโรงพยาบาลและชุมชน การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์  

การบริหารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย 

ในโรงพยาบาล หลกัธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการจัดการและจัดบรกิารสุขภาพโดยยดึหลัก

จรรยาวชิาชพี 

58711	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร		 (6	หน่วยกิต)

	 ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธบิายหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และธรรมชาตขิองอปุสงค์ 

  และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ

 2. ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการบริหารจัดการโรงพยาบาล

 3. อธบิายหลกัการและกระบวนการการจัดการทรพัยากร ความรูด้้านการจดัการทางการเงนิ  

  งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมก�ากับ และการ 

  ตรวจสอบภายใน ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

 4. ประยุกต์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรในการบริหารโรงพยาบาล

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและหลกัการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุลภาค อปุสงค์และอปุทาน

และธรรมชาตขิองอปุสงค์และอปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ การคลังสาธารณสขุ การวิเคราะห์ต้นทนุ 

และการประเมนิด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเกีย่วกบัการบริหารจดัการโรงพยาบาล การจัดการทรพัยากร

มนษุย์และพฤตกิรรมองค์กร การส่งเสรมิและพฒันาพฤตกิรรมองค์กรทีพ่งึประสงค์ บทบาท ภาวะผูู้น้�า และ

จริยธรรมของผูู้้บรหิาร การจดัการด้านการเงนิการคลัง งบประมาณและการบญัชี การจัดการพสัดแุละ

ครภุณัฑ์ทางการแพทย์  การควบคุมก�ากบัและการตรวจสอบภายใน และการประยกุต์หลกัการเศรษฐศาสตร์

และการจดัการทรพัยากรมาใช้ในการบรหิาร การจัดบรกิาร และการพฒันาโรงพยาบาล
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59713	 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Systems and Tools for Industrial Environmental Management

	 วัตถุประสงค์		เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

 2. อธิบายมาตรฐานความรับผู้ิดชอบต่อสังคมได้

 3. อธิบายการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

 4. อธิบายการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ความรบัผู้ดิชอบต่อสังคม การประเมนิและการจัดการ

ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ลกระทบ         

สิง่แวดล้อมและการประเมินผู้ลกระทบทางสขุภาพ ระบบและเทคนคิการวิเคราะห์ผู้ลกระทบส่ิงแวดล้อม

และการประเมนิผู้ลกระทบทางสขุภาพ กระบวนการมส่ีวนร่วมของผูู้ม้ส่ีวนได้เสีย กระบวนการตรวจสอบ      

การปฏิิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด�าเนินการ  

และการประเมินผู้ลการด�าเนินโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 

ผู้ลกระทบทางสขุภาพ

59714	 การควบคุมและจัดการคุณภาพน��าและน��าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายหลักการจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสีย การป้องกันมลพิษทางน�้าและการผู้ลิตที่ 

  สะอาดได้  

 2. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการและควบคมุคุณภาพน�า้และน�า้เสีย 

  ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

 3. อธิบายการจัดการน�้าใช้ในกิจการอุตสาหกรรมได้

 4. อธิบายการจัดการและควบคุมน�้าเสียจากกิจการอุตสาหกรรมได้

 5. อธิบายแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน�้าได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 หลักการจัดการคุณภาพน�้าและน�้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษทางน�้าและ

การผู้ลติทีส่ะอาด กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง แหล่งน�า้ ปรมิาณและคณุภาพน�า้ใช้ การปรบัปรงุ

คณุภาพน�า้ ระบบการส่งจ่ายน�า้ในโรงงานอตุสาหกรรม แหล่งก�าเนดิ ปรมิาณและลักษณะน�า้เสีย การเกบ็

ตวัอย่างและการตรวจวเิคราะห์น�า้เสยี ระบบรวบรวมน�า้เสีย การบ�าบดัและก�าจดัน�า้เสีย และกากตะกอน

จากอตุสาหกรรม แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ในการจัดการและควบคมุมลพษิทางน�า้

59715	 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Air Pollution Control and Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายหลักการและแนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได้

 2. อธิบายกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได้

 3. อธิบายการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ และระบบรายงานผู้ลในการ 

  ตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิคุณภาพอากาศจากแหล่งก�าเนดิ ในสถานประกอบการ  

  และในบรรยากาศได้

 4. อธิบายหลักการประยุกต์ความรู้ทางอุตุนิยมวิทยา และแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อ 

  การจัดการมลพิษทางอากาศได้

 5. อธบิายหลกัการออกแบบระบบ การควบคมุ การตรวจสอบแก้ไข และการบ�ารงุรกัษาระบบ 

  ระบายอากาศ ระบบบ�าบัดและก�าจัดกลิ่น และระบบบ�าบัดมลพิษทางอากาศได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 หลักการและแนวคิดในการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ประเภทและ  

ผู้ลกระทบของมลพษิทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการและควบคมุมลพษิทาง

อากาศ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งก�าเนิด ในสถานประกอบการ    

และในบรรยากาศ การประยกุต์ความรูท้างอตุนุยิมวิทยาและแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์เพือ่การจดัการ

และควบคมุมลพษิทางอากาศ การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแก้ไข และการบ�ารงุรกัษา

ระบบระบายอากาศ ระบบบ�าบดัและก�าจดักลิน่ และระบบบ�าบดัมลพษิทางอากาศ
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59716	 การจัดการกากอุตสาหกรรม																																								 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายแหล่งก�าเนิด ประเภท ลักษณะของกากอุตสาหกรรม และผู้ลกระทบต่อสุขภาพ 

  และสิ่งแวดล้อมได้

 2. อธิบายหลักการจ�าแนกกากอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม  

  การขนส่งกากอุตสาหกรรมได้

 3. อธิบายหลักการบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรม และพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลย ี

  การบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้

 4. อธบิายการใช้เทคโนโลยสีะอาดเพือ่การจัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  กับการจัดการกากอุตสาหกรรมได้

 5. อธิบายการประเมินความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบผู้ลกระทบ และการบริหารจัดการ 

  ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แหล่งก�าเนดิ และลกัษณะของกากอุตสาหกรรม ผู้ลกระทบของกากอุตสาหกรรมต่อสิง่แวดล้อม

และสขุภาพ การจ�าแนกประเภทเพือ่การจดัการ การเกบ็รวบรวม การขนส่ง การบ�าบดั และการก�าจัดกาก

อตุสาหกรรม การลดปรมิาณมลูฝึอย การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการกากอตุสาหกรรม การประเมิน

ความเสีย่ง การตดิตามตรวจสอบ การบรหิารจัดการระบบการจดัการกากอตุสาหกรรม กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

59717	 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม		 (6	หน่วยกิต)

 Research Methodology and Statistics for Industrial Environment

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายการวางแผู้นการวิจัยและใช้ระเบียบวิธีวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 2. จัดท�าโครงร่างการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 3. เลือกใช้วิธีการทางสถิติในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 4. น�าเสนอผู้ลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 หลกัการวจิยั กระบวนการวจิยั การออกแบบวจัิย การสุ่มและการเกบ็ตวัอย่างในการวิจัย การ

วางแผู้น การวิจัย ความรู้ทั่วไปทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน       

สหสัมพันธ์และสมการถดถอย สถิติวิเคราะห์ การเลือกสถิติส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในการท�าวจิยั การจดัท�าโครงร่างการวิจัย รายงานการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม และ

การน�าเสนอผู้ลงานวจิยั

59718	 การควบคมุและจดัการมลพิษทางเสยีงและการสัน่สะเทือนในอตุสาหกรรม	(6	หน่วยกติ)

 Industrial Noise and Vibration Control and Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายความรู้พื้นฐานทางฟัิสิกส์ของเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 2. อธิบายสถานการณ์มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 3. อธิบายกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 4. อธิบายการตรวจวัดและการประเมินเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 5. อธิบายหลักการควบคุมและป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 6. อธิบายการออกแบบระบบควบคมุป้องกันเสยีงและการส่ันสะเทือนพร้อมวิธกีารตรวจสอบ 

  แก้ไขได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ความรู้พ้ืนฐานทางฟิัสิกส์ของเสียงและการสั�นสะเทือน สถานการณ์มลพิษทางเสียงและ 

การสั�นสะเทือน กฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับมลพิษทางเสียงและการสั�นสะเทือน การตรวจวัดและ 

การประเมินเสียงและการสั�นสะเทือน หลักการควบคุมและป้องกันเสียงและการสั�นสะเทือน การออกแบบ

ระบบควบคุมป้องกันเสียงและการสั�นสะเทือนพร้อมวิธีการตรวจสอบแก้ไข แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ 

ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั�นสะเทือน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก	 	 	 	

การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ข้ันสูง Advanced Integrated in Public Health 52903  

ดุษฎีนิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์) Dissertation (Public Health) 52998 

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง Advanced Research Methodology 52904  

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต Doctoral Professional Experience in Public Health 52999 

 สาธารณสุขศาสตร์    

สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ Seminar on Issues Related to Health Management 52901

สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย Seminar on Issues Related to Occupational Health 52902

 และอนามัยสิ�งแวดล้อม  and Environmental Health Sciences 

ระดับปริญญาโท	 	 	 	

การควบคุมและจัดการคุณภาพน�า้และ Industrial Water Quality and Wastewater Control 59714 

 น�า้เสียในโรงงานอุตสาหกรรม  and Management   

การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียง Industrial Noise and Vibration Control and 59718 

 และการสั�นสะเทือนในอุตสาหกรรม  Management   

การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศ Industrial Air Pollution Control and Management 59715

 จากอุตสาหกรรม    

การจัดการกากอุตสาหกรรม Industrial Solid and Hazardous Waste Management 59716  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร Strategic Management in Hospital Administration  58708

 โรงพยาบาล

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ Strategic Management in Health Development 53708  

การจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ Management for Quality Development in Hospital  58710

 โรงพยาบาล   

การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา Management for Health System Development 53710

 ระบบสุขภาพ   

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการ Independent Study (Industrial Environment 50797  

 สิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม)   Management)    

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์) Independent Study (Public Health) 50795  
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การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ Graduate Professional Experience in 50799

 มหาบัณฑิตการจัดการสิ�งแวดล้อม  Industrial Environment Management 

 อุตสาหกรรม 

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ Graduate Professional Experience in 50796 

 มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ    Health Management    

ระบบและเคร่ืองมือในการจัดการ Systems and Tools for Industrial Environment 59713

 สิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม  Management 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ�งแวดล้อม Research Methodology and Statistics for 59717

 อุตสาหกรรม  Industrial Environment   

วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนา Applied Epidemiology and Development Health 50704

 สุขภาพและสิ�งแวดล้อม  and Environment  

วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ�งแวดล้อม Thesis (Industrial Environment Management) 50798

 อุตสาหกรรม)

วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์) Thesis (Public Health) 50794

เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหาร Health Economics and Resources Management 58711

 จัดการทรัพยากรส�าหรับผูู้้บริหาร  for Hospital Administrators

 โรงพยาบาล    

เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ Health Economics and Financial Analysis 53711

 ทางการเงิน

สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ Statistics and Research in Health Management 50703

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้น�า Seminar Issues and Trends in Leadership and 50706

 และการจัดการสุขภาพ  Health Management
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.อารยา		ประเสริฐชัย

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สันทัด		ทองรินทร์

 

บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรสวัสดิ์		ศรีสวัสดิ์

	 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์		เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2564
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