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หลกัสตูรหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร  ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

52901/ สมัมนาประเด็นทางการจดัการสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

52905 Seminar on Issues Related to Health Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการวเิคราะหส์ถานการณ์และแนวโนม้ทางการจัดการสขุภาพ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวพิากษ์งานวจิัยและนโยบายเกีย่วกบัการจัดการสขุภาพ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดประเด็นการจัดท าขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางในการพัฒนาทางการจัดการสขุภาพ 

ทัง้ในระดบัองคก์รทอ้งถิน่และระดับประเทศ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตอ์งคค์วามรูห้รอืนวตักรรมในการจัดการสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ กระบวนการวเิคราะห์ สถานการณ์และแนวโนม้ทางการจัดการสุขภาพ การคน้ควา้และ

วพิากษ์งานวจิัย และนโยบายเกีย่วกับการจัดการสุขภาพ การประยุกตอ์งค์ความรูห้รือนวัตกรรมหรือแนวคดิในการ

พัฒนา ทัง้ในระดบัองคก์รทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

52902/ สมัมนาประเด็นทางวทิยาการอาชวีอนามยั และอนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

52906 Seminar on Issues Related to Occupational Health and  

 Environmental Health Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ ประเด็นปัญหาดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้ม และแนวโนม้ทาง

อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวพิากษ์งานวจัิยและนโยบายเกีย่วกับอาชวีอนามัยและอนามัย

สิง่แวดลอ้มในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดประเด็นการจัดท าขอ้เสนอแนะทางอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ทัง้

ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตอ์งค์ความรูห้รือนวัตกรรมในทางอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้มใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ กระบวนการวเิคราะหส์ถานการณ์ ประเด็นปัญหาดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้ม และแนวโนม้ทาง

อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม คน้ควา้และวิพากษ์งานวจัิยและนโยบายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและอนามัย

สิง่แวดลอ้ม การประยุกตอ์งคค์วามรูห้รอืนวัตกรรมหรอืแนวคดิในการพัฒนา ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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52903 การบูรณาการสาธารณสขุศาสตรข์ ัน้สูง  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Integrated in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ การบูรณาการสาธารณสขุศาสตรข์ัน้สงูทางการจัดการสขุภาพ อาชวีอนามัย

และอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้ทฤษฎ ีหลักการมาวเิคราะห ์สังเคราะห ์การบูรณาการสาธารณสขุศาสตร์

ขัน้สงูทางการจัดการสขุภาพ อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎใีหเ้หมาะสมกบัแนวทางเขา้ใจการบรูณาการสาธารณสขุศาสตร์

ขัน้สงูทางการจัดการสขุภาพ อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับการเขา้ใจการบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขัน้สูงความเป็นสหวทิยาการ

จัดการสุขภาพ อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ในมติทิางการเมอืง นโยบาย เศรษฐกจิ องคก์าร ภาวะผูน้ า 

สถานการณ์และแนวโนม้ปัญหาและการจัดการดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

52904 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูทางการจัดการสขุภาพ อาชวีอนามัยและอนามัย

สิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูในการวจัิยทางการจัดการสขุภาพ อาชวีอนามัยและอนามัย

สิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่สงัเคราะห ์วพิากษ์ และประยกุตใ์ชห้ลักฐานการวจัิยและจัดท าดษุฎนีพินธท์างการจัดการสขุภาพ 

อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยทางการจัดการสขุภาพ มุ่งเนน้การวจัิยทางการจัดการสขุภาพ อาชวีอนามัย

และอนามัยสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามมุ่งเนน้เป็นสหวทิยาการ การวจัิยแบบผสมระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิย

เชงิคุณภาพ การวจัิยเชงินโยบาย การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพื่อการวจัิย การสงัเคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจัิย รวมทัง้

น าเสนอการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการพัฒนาสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มทีด่อียา่งยนืยง 

52997/ ดษุฎนีพินธ ์ (แบบ 1.1 48 หนว่ยกติ/แบบ 2.1 36 หนว่ยกติ) 

52998 Dissertation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าแนวคดิโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและด าเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนด

กรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบการวดัตัวแปรและ

การพัฒนาเครือ่งมอืวจิัย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดุษฎี

นพินธ ์การสรา้งเครือ่งมอืวจิัย  ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผล

การวเิคราะหข์อ้มูล การสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ การเขยีน

เรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัยฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

52999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติสาธารณสขุศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Public Health  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทกัษะความเป็นผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ในการสือ่สารและความสามารถใน

การท างาน การแกปั้ญหา และมคีณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพี 

 2. เพื่อพัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การวางแผนตามหลักวชิาการ การบูรณาการทฤษฎี

ความรูท้างวชิาการเพือ่พัฒนาวชิาชพีและเป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วสิยัทัศน์ของนักการศกึษา การวเิคราะหแ์ละจัดการระบบการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพที่

เหมาะสม และมทีัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ ์ 

การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทางการจัดการ

สขุภาพ อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
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