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ค�าน�า

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเปิดสอนหลกัสตูร 2 ระดบั คอื 

ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร       

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนระบบ 

ทางไกลตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ มสธ.” ดังนั้น ไม่ว่า

นกัศึกษาจะอยูส่่วนใดของประเทศก็มีโอกาสได้ โดยไม่ตอ้งแยกชีวิตการทำางานและการเรียนออกจากกัน 

อีกท้ังเป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและผูู้้ปฏิิบัติงานในสายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ 

ความสามารถทางการบรหิาร ทางวชิาการ และการวจิยัทางดา้นสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม เพือ่สนบัสนนุ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถสนองนโยบาย

ของรัฐบาลและความต้องการของประเทศชาติ รวมท้ังผูู้้ท่ีต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะและแสวงหาความ

ก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพเพื่อนำาไปพัฒนาประเทศชาติให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

ต่อไป
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1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.	หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลในหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขท้ังของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และสามารถผู้ลิตบัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี  

วิชาเอกต่างๆ เป็นจำานวนมาก อาทิ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และ 

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำาให้บุคลากรสาธารณสุขจำานวนมากมีโอกาสพัฒนาชีวิต 

และหน้าท่ีการงาน อีกท้ังมีส่วนทำาให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ขยายการครอบคลุม  

บริการออกไปอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันนโยบายของรัฐได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทให้ม ี

ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึนยังมีความจำาเป็น ท้ังนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจะนำาไปสู่การ 

ให้บรกิารท่ีมคีณุภาพแก่ประชาชนชาวไทย อนัจะก่อให้เกดิภาวะสขุภาพอนามยัท่ีดถ้ีวนหน้า และการพฒันา 

สุขภาพของประชาชนในชุมชนแบบย่ังยืน สถานการณ์เช่นนี้จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรด้านสาธารณสุข  

และสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และการวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเป็นสถาบันผูู้้ผู้ลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาได้    

ตระหนักในนโยบายดังกล่าวนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะผู้ลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ 

สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังนั้น สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้พัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิาสาธารณสขุศาสตร์ ระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร

มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ขึ้น

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2564) สป.อว. 

ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สป.อว. ได้พิจารณา

ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	 แขนงวิิชาสูาธารณสุูขศาสูตร์	มีวัตถุประสงค์     

เพือ่ผู้ลติดษุฎบีณัฑติให้มคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ดงัน้ี

   1) มีสมรรถภาพในการประยุกต์และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และท่ีเกีย่วข้องในการพัฒนางานด้านการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัย และอนามยัสิ�งแวดล้อม

   2) มีสมรรถภาพในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาทางด้านการจัดการสุขภาพ 

อาชวีอนามัย และอนามยัสิ�งแวดล้อม

   3) มีสมรรถภาพค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการด้านการจัดการสุขภาพ 

อาชวีอนามัย และอนามยัสิ�งแวดล้อม

   4) มีวสิยัทศัน์และเป็นผูู้น้ำาการเปลีย่นแปลงในการจดัการสขุภาพ อาชวีอนามยั และอนามยั

สิง่แวดล้อม มีคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพสาธารณสขุของผูู้ป้ระกอบวิชาชีพ และมคีวาม

สามารถในการแก้ปัญหาทางจรยิธรรมท่ีซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมทางด้านสาธารณสขุ 

2.2	 หลักัสูตูรสูาธารณสุูขศาสูตรมหาบัณัฑิติ มวัีตถปุระสงค์เพ่ือผู้ลิตมหาบณัฑติให้มี

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ดงัน้ี

   1) เพ่ือผู้ลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสุขภาพ เพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

สาธารณสุขในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลมาตรฐาน

   2) เพือ่พฒันานกัการจดัการสขุภาพท่ีมภีาวะผูู้้นำาในการขับเคลือ่นองค์กร มีความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบ

สขุภาพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน มคีวามคุม้ค่า และสอดคล้องกบับรบิทของสงัคมและ

วฒันธรรม ตอบสนองความต้องการของผูู้ใ้ช้บุคลากร รวมท้ังสอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐาน

การอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.3	 หลักัสูตูรวิทิยาศาสูตรมหาบัณัฑิิต	วิชิาเอกการจัดัุการสูิ�งแวิดุล้ัอมอุตสูาหกรรม	
มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการลดหรือป้องกันผู้ลกระทบจากมลพิษ

จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

   2) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

   3) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการในด้านการจัดการป้องกัน และควบคุม

อันตรายที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
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   4) มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการวจิยัทางด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม

   5) มีมนุษยสัมพันธ์ ภาวะผูู้้นำา มีความรับผู้ิดชอบ สามารถบริหารจัดการ การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประสานงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม

สามารถสร้างเสรมิโอกาสในการแข่งขันให้กบัอุตสาหกรรม ควบคมุผู้ลกระทบสิง่แวดล้อม รวมท้ังสามารถ

ปฏิิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ทั้งในสาขาวิชาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็น 

เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน 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) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูู้้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ)

4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               

เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย ประธานกรรมการ

 2) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ รองประธานกรรมการ
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 3) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล กรรมการ

 4) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เสรีวัฒน์ กรรมการ

 5) ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช  ชาลีผู้าย กรรมการ

 6) อาจารย์อนัญญา  ประดิษฐปรีชา กรรมการ

 7) อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ กรรมการและเลขานุการ

 8) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูู้้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวฉันทนา  บุญประภาศรี)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา            

วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อทำาหน้าท่ีดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผู้น 

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย)

 2) ผูู้้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล)

 3) ผูู้้แทนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล (รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา)  

 4) ผูู้้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ กรรมการ

  สิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ)  

 5) ผูู้้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

 6) ผูู้้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ

  (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ)

 7) ผูู้้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผู้ิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์) และเลขานุการ

 8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูู้้ช่วยเลขานุการ

  (นางพินรัฏิ  เตชะปัญญาวงศ์)
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6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6.1	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิิชาสูาธารณสูุขศาสูตร์

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

  ส.ด. (สขุศกึษา) มหาวิทยาลยัมหิดล

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

  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล

อารยา  ประเสรฐิชยั, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., สค.ม. (สงัคมศาสตร์การแพทย์และ 

  สาธารณสขุ), วท.ด. (วจัิยเพ่ือการพฒันา  

  สุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

	 6.2		หลัักสููตรสูาธารณสูุขศาสูตรมหาบััณฑิิต
ธีระวุธ  ธรรมกุล, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   ส.บ., วท.ม. (สขุศาสตร์และพฤตกิรรมศาสตร์),  

   ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์, อาจารย์ ดร.   วท.บ., วท.ม. (ปรสิตวิทยา),

   ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

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

   ส.ด. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

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

   ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล

อารยา  ประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.   วท.บ., สค.ม. (สงัคมศาสตร์การแพทย์และ 

   สาธารณสขุ), วท.ด. (วิจัยเพื่อการพฒันา 

   สุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

 

 6.3			หลักัสูตูรวิทิยาศาสูตรมหาบัณัฑิติ	วิิชาเอกการจัดัุการสูิง่แวิดุล้ัอมอตุสูาหกรรม
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.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กติต ิ ลีส้ยาม, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์),   

  วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร์)

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

กลุฑลย์ี  บังคะดานรา, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและ

  ความปลอดภยั) มหาวิทยาลยัมหิดล

กลุธิดา  บรรจงศิร,ิ ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร.   วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม), 

  Ph.D. (Environmental Engineering) 

  Griffith University

จฑุารตัน์  เสรวีตัร, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์), 

  วท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ธรีะวธุ  ธรรมกลุ, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ส.บ., วท.ม. (สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์),  

  ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

  ส.ด. (สขุศกึษา) มหาวทิยาลยัมหิดล

บุญญารชั  ชาลผีู้าย, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์), วท.บ., 

  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล

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

  วท.ด. (วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม)

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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พรสวสัด์ิ  ศรสีวสัดิ,์ ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สุขาภบิาลสิ�งแวดล้อม), 

  Ph.D. (Global Environmental Health   

  Sciences) Tulane University

พวงผู้กา  ตันกจิจานนท์, ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์),

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

  วท.ด. (วทิยาศาสตร์สาธารณสขุ)   

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

มยุรนิทร์  เหล่ารจุสิวสัด์ิ, อาจารย์ สพ.ญ.  สพ.บ., วท.บ., ส.บ., ส.ม., มหาวทิยาลยัมหิดล

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

  (Industrial Hygiene) University of Cincinnati 

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

  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล

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

  University of Nottingham

สริริตัน์  สวุณิชย์เจรญิ, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม),

  วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม)    

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

สณุฐัชา  เผู่้าพงษ์ศลิป์, อาจารย์  ส.บ., ส.ม. (การจดัการระบบสขุภาพ) 

  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

สดุาว  เลิศวสิทุธไิพบลูย์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สุขศาสตร์อตุสาหกรรมและ 

  ความปลอดภัย), ปร.ด. (สิ�งแวดล้อมและ  

  อาชวีอนามัย) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

อดศัิกด์ิ  สมุาล,ี ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  ปวส. (การแพทย์แผู้นไทยประยุกต์),   

  วท.บ., ส.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) 

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น

อนญัญา  ประดษิฐปรชีา, อาจารย์ ดร.  วท.บ., ส.ม. (โภชนาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ),   

  ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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อภริดี  ศรโีอภาส, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและ 

  ความปลอดภัย), ปร.ด. (สิ�งแวดล้อมและ  

  อาชวีอนามัย) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

อรวรรณ  น้อยวฒัน์, ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

อารยา  ประเสรฐิชยั, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และ 

  สาธารณสขุ), วท.ด. (วจัิยเพ่ือการพฒันา  

  สุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

เอกพล  กาละด,ี ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ส.บ., ส.ม. (ชวีสถติ)ิ, ปร.ด. (ระบาดวทิยาคลนิกิ)

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัได้เชญิคณาจารย์และผูู้ท้รงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงาน

อืน่อีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผู้ลิตและบริหารชุดวชิา ผูู้้ร่วมผู้ลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระชุดวชิาและ

แนวการศึกษาชดุวชิา ซึ�งรายนามผูู้ท้รงคณุวฒุเิหล่าน้ีมปีรากฏิในประมวลสาระชุดวชิาและแนวการศึกษา   

ชดุวชิาท่ีท่านได้ผู้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ตลอดจน

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

8.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

8.1		 ระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8.2		 ระดับปริญญาโท	เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

   ➤ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

    ❖	 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

    ❖	 กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

   ➤	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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9.	ประเภทของนักศึกษา	
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

9.1  นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9.2  นกัศึกษาทดลองเรยีน หมายความว่า บคุคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรยีน

ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ�งเมื่อผู้่านการประเมินหรือครบเงื่อนไขแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยน

สถานภาพเป็นนักศึกษาได้ 

(ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)  

 พ.ศ. 2565)

10.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
10.1 การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร	 แบบ	2.1	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผู่้านชุดวิชาตามท่ีหลักสูตร

กำาหนด 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผู้่านการวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) เป็นผูู้้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผู่้านการสอบ       

ปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ�งจะต้องประกอบด้วยผูู้้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัและเป็นระบบเปิดให้ผูู้้สนใจเข้ารบัฟัังได้ และผู้ลงานหรอืส่วนหนึ�งของ

ดษุฎนีพินธ์จะต้องได้รบัการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ�งพิมพ์ 

ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั�นกรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น            

ในระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผู้ยแพรผู่้ลงานทางวชิาการ แลว้ตอ้งสอบผู้า่นภาษาตา่งประเทศ

อย่างน้อย 1 ภาษา และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือ 

เข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

10.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
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   หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2	นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผู้่านชุดวิชาตามที่

หลักสูตรกำาหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ    

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผู่้านการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้และต้องเป็นระบบเปิด

ให้ผูู้้สนใจเข้ารับฟัังได้ และผู้ลงานหรือส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย     

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผู้ยแพรผู่้ลงานทางวชิาการ 

หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่�องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน 

สำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

(ไม่นับหน่วยกิต)

		 	 หลักสูตร	 แผน	 ข	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผู่้านชุดวิชาตามท่ีหลักสูตร

กำาหนด 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรอืเทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนการศกึษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกติ) และสอบผู่้านการสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรอืปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมท้ังเสนอ

รายงานการศกึษาคน้ควา้อิสระและสอบผู้า่นการสอบปากเปลา่ข้ันสดุทา้ย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยั

แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูู้้สนใจเข้ารับฟัังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ�ง 

ของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผู้ยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งท่ีสืบค้นได้ และใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

10.3 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศกึษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร  

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาท่ีระบุในเอกสารหลกัสตูรฉบับนี ้ ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน 

ในภาคการศกึษาเดยีวกนัจะต้องมตีารางสอบไล่ท่ีไม่ตรงกนั

10.4 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก	 และระดบัปรญิญาโท นอกจากการศกึษาจาก 

ประมวลสาระชุดวชิา แนวการศึกษาชุดวชิา รายช่ือเอกสารคัดสรร การสือ่สารผู่้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์          

ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้แล้ว นกัศึกษาจะต้องศกึษาค้นคว้าเพิ�มเตมิ จดัทำารายงานและส่งงานท่ีได้รบัมอบหมาย 

เข้าร่วมสมัมนาเสริม/สมัมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด 
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10.5 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเน้่อหาในประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชา        

สื่อการสอนต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรอืเวบ็ไซต์ ตามท่ีอยู่น้ี

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3610 หรือ 0 2504 8031 - 3

   โทรสาร 0 2503 3570 หรือ

   เว็บไซต์ https://web4.stou.ac.th/schools/healthsci/

10.6 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพิ�ม/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ - ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา 

การขอรับใบประเมินผู้ลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน             

ผู้ลการศึกษา รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนกัศกึษา   

การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

   โทรสาร 0 2503 3675 หรือ

   เว็บไซต์ http://ogs.stou.ac.th/



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เว็บ็ไซต์์ข้้อมูลูการเรียนการสอนระดัับบัณฑิติ์ศึกึษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(หลักสูต์รใหม่ พ.ศ. 2564)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
      แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

Doctor of Philosophy Program in Public Health

ช่่อปริญญา				
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Public Health)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Public Health)       

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องและ

มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำาหนด

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

4. มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

5. มีผู้ลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และมีโอกาส

นำาความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ

6. เป็นผูู้้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ 

การรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1) ผูู้้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า  

  ยังขาดพื�นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์	 อาจก�าหนดให้ท�าการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโท 

	 	 เพิ�มเติม	 เช่น	 ชุดวิชา	50704	 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ�งแวดล้อม	 หรือ 

	 	 ชดุวชิา		53710	การบริหารจดัการเพือ่การพัฒนาระบบสุขภาพ	เป็นต้น (ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

  ประจำาสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต)

 2) ผูู้้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัอันเนือ่งมาจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ได้กระทำา 

  โดยมไิด้มีเจตนากระทำาความผู้ดิหรอืกระทำาโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระทำาจะขอกลบัเข้าศกึษา 

  ใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้น 

  สถานภาพการเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	2.1	

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

  ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

  ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

  บังคับ	2	ชุดวิชา			

  52903 การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูง

  52904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ

  52902 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

     52998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์**

   เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึึกปฏิบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผู้ล 

   การสัมมนาเข้ม (มค่ีาเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผู้ลมาคดิหน่วยกติสะสม

 

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได้ ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว 
  จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีท่ี	1	 ภาคต้น	 52903 การบรูณาการสาธารณสขุศาสตร์ข้ันสงู

  - - - - -  ชุดวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชุดวิชาโดยเลอืกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  52901 สมัมนาประเดน็ทางการจดัการสขุภาพ

  52902 สมัมนาประเดน็ทางวิทยาการอาชีวอนามัย 

   และอนามยัสิง่แวดล้อม

ปีท่ี	1	 ภาคปลาย	 52904 ระเบียบวธิวีจัิยข้ันสงู

ปีท่ี	2	 ภาคต้น 52998 ดษุฎนีพินธ์

ปีท่ี	2	 ภาคปลาย 52998 ดษุฎนีพินธ์

ปีท่ี	3	 ภาคต้น	 52998 ดษุฎนีพินธ์

ปีท่ี	3	 ภาคปลาย	 52999 สมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบัีณฑติสาธารณสขุศาสตร์



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เว็บ็ไซต์์ข้้อมูลูการเรียนการสอนระดัับบัณฑิติ์ศึกึษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

   กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
   กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

ช่่อปริญญา				
ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

อักษรย่อ  ส.ม. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health  

อักษรย่อภาษาอังกฤษ    M.P.H.       

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเรจ็การศกึษาไม่ตำา่กว่าระดบัปรญิญาตรทีางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ หรอืเทียบเท่า หรอื

ปรญิญาตรด้ีานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง จากสถาบันอุดมศกึษาท่ีสภามหาวิทยาลยั และสำานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือทำางานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมายเหตุ ผูู้้ที่มีคุณสมบัติบางประการนอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา 

 อาจพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับเข้าเป็นนักศึกษาได้
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30 

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา			

  50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704 วิทยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ

  วิชาเฉพาะด้าน	3	ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่�งดังต่อไปน้้

  กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

     53708  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53710  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   สำาหรับผูู้้บริหารสาธารณสุข

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร  

   สำาหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

               50794 วิทยานิพนธ์   

               ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

             50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ** 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึึกปฏิิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผู้ล 
   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
หมายเหต ุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว 
  จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36 

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

               ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  50703   สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50704 วิทยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ

  วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่�งดังต่อไปน้้ 

  กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

  50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้นำาและการจัดการสุขภาพ

  53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   สำาหรับผูู้้บริหารสาธารณสุข

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้นำาและการจัดการสุขภาพ

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร  

   สำาหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)	  

  50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ*

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึึกปฏิิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผู้ล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น	 50704 วทิยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ

  กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข

  53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ     

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   สำาหรับผูู้้บริหารสาธารณสุข

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   สำาหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ

  50794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50794 วิทยานิพนธ์

  50796 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติการจดัการสขุภาพ

แผน	ข

ปีที	่1	 ภาคต้น 50704 วทิยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ

	 	 กลุม่วชิาบรหิารสาธารณสขุ

  53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ

 	 กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58708 การจัดการเชงิกลยทุธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
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ปีที่	1	 ภาคปลาย กลุม่วชิาบรหิารสาธารณสขุ

  53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

  53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร

   สำาหรับผูู้้บริหารสาธารณสุข

  กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล

  58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร 

   สำาหรับผูู้้บริหารโรงพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคต้น 50703 สถติแิละการวจิยัในการจดัการสขุภาพ

  50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้นำาและการจัดการสุขภาพ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  50796 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติการจัดการสขุภาพ



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เว็บ็ไซต์์ข้้อมูลูการเรียนการสอนระดัับบัณฑิติ์ศึกึษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 วิชาเอกการจััดการสิ�งแวดล้้อมอุตสาหกรรม

Master of Science Program in Industrial Environmental Management

ช่่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม)  

อักษรย่อ  วท.ม. (การจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Master of Science (Industrial Environmental Management) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  M.Sc. (Industrial Environmental Management) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ท่ัวไป (เคม ีชีววทิยา ฟิัสกิส์) หรอืปรญิญาตรด้ีานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่าจากสถาบันอดุมศกึษาท่ีสภามหาวิทยาลยั

นัน้ๆ รบัรอง

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50 

3. มีประสบการณ์การทำางานทางด้านสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน 

แสดงประกอบ

หมายเหตุ 1) ผูู้้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี 

 2) ผูู้้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่ถูกไล่ออกจาก  

  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเน่�องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2	

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)		 

  59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพนำ้าและนำ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

  59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

  59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

  59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำาหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

    ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)					

               50798   วิทยานิพนธ์   

               ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

             50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม** 

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึึกปฏิิบัตเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมนิผู้ล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นกัศกึษาต้องเข้ารบัการอบรมเข้มชุดวชิาดงักล่าวในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนจบการศกึษาเท่านัน้
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แผน	ข

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	 	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36 

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

          ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)   

  59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพนำ้าและนำ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

  59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

  59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

  59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำาหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  59718 การควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน  

   ในอุตสาหกรรม

    ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)  

  50797   การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

               ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	 

             50799   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ

   สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม*

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึึกปฏิิบัตเิพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมนิผู้ล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผู้ลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

  

หมายเหต ุ * นกัศกึษาต้องเข้ารบัการอบรมเข้มชุดวชิาดงักล่าวในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนจบการศกึษาเท่านัน้
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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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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดบัปรญิญาเอก

52901 สัมมนาประเด็นทางการจัดการสุขภาพ 

52902 สมัมนาประเดน็ทางวทิยาการอาชีวอนามัย และอนามัยสิง่แวดล้อม 
52903 การบูรณาการสาธารณสขุศาสตร์ข้ันสงู 

52904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  

52998 ดุษฎีนิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)*  
52999 สมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบัีณฑติสาธารณสขุศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ 

50704 วิทยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ     
50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการจัดการสุขภาพ 
50794 วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)*  
50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)*  

50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ  
50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)*  

50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)*  
50799 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑิตการจดัการสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม  

53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ 
53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร
ส�าหรับผู้บริหารสาธารณสุข



58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล 

58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
58711 เศรษฐศาสตร์สขุภาพและการบรหิารจดัการทรัพยากรส�าหรบัผูบ้รหิารโรงพยาบาล 

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. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทาง 

  การจัดการสุขภาพ

 2. เพือ่ให้มีความรูค้วามสามารถในการวพิากษ์งานวจิยัและนโยบายเกีย่วกบัการจดัการสขุภาพ

 3. เพื่อให้สามารถกำาหนดประเด็นการจัดทำาข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาทาง 

  การจัดการสุขภาพ ทั้งในระดับองค์กรท้องถิ่นและระดับประเทศ

 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด หลักการ กระบวนการวิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มทางการจัดการสุขภาพ  

การค้นคว้าและวิพากษ์งานวิจัย และนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมหรือแนวคิดในการพัฒนา ทั้งในระดับองค์กรท้องถิ่นและระดับประเทศ

52902	 สัมมนาประเด็นทางวิทยาการอาชีวอนามัย	และอนามัยสิ่งแวดล้อม						(6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Occupational Health and Environmental Health Sciences

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ ประเดน็ปัญหาด้านอนามัยสิง่แวดล้อม  

  และแนวโน้มทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

 2. เพือ่ให้มีความรูค้วามสามารถในการวิพากษ์งานวิจยัและนโยบายเกีย่วกบัอาชีวอนามยัและ 

  อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ

 3. เพือ่ให้สามารถกำาหนดประเดน็การจัดทำาข้อเสนอแนะทางอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดล้อม 

  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 4. เพือ่ให้สามารถประยกุต์องค์ความรูห้รอืนวตักรรมในทางอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดล้อม 

  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. เพือ่ให้มีความรู ้ความเข้าใจ การบูรณาการสาธารณสขุศาสตร์ข้ันสงูทางการจดัการสขุภาพ  

  อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2. เพ่ือให้สามารถนำาความรู ้ทฤษฎ ีหลกัการมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การบูรณาการสาธารณสขุ 

  ศาสตร์ขั้นสูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีให้เหมาะสมกับแนวทางเข้าใจการบูรณาการ 

  สาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูงทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าใจการบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูงความเป็น

สหวทิยาการจดัการสขุภาพ อาชวีอนามัยและอนามยัสิง่แวดล้อม ในมิตทิางการเมอืง นโยบาย เศรษฐกจิ 

องค์การ ภาวะผูู้้นำา สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาและการจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ

52904	 ระเบียบวิธีวิจัยขั�นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถในระเบียบวิธวิีจัยข้ันสงูทางการจดัการสขุภาพ อาชีวอนามยั 

  และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงในการวิจัยทางการจัดการสุขภาพ  

  อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 3. เพือ่สงัเคราะห์ วพิากษ์ และประยุกต์ใช้หลกัฐานการวจิยัและจดัทำาดษุฎนีพินธ์ทางการจดัการ 

  สุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิแีละกระบวนการวจิยัทางการจัดการสขุภาพ มุ่งเน้นการวิจยัทางการจัดการสขุภาพ 

อาชีวอนามัยและอนามัยสิง่แวดล้อมท่ีมีความมุ่งเน้นเป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผู้สมระหว่างการวิจัย

เชิงปรมิาณและการวจิยัเชิงคณุภาพ การวจิยัเชิงนโยบาย การเลอืกใช้สถติข้ัินสงูเพือ่การวจิยั การสงัเคราะห์ 

และวพิากษ์งานวจิยั รวมท้ังนำาเสนอการวจิยัทางการจดัการสขุภาพ อาชีวอนามยัและอนามัยสิง่แวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยืนยง

52998	 ดุษฎีนิพนธ์		 (36	หน่วยกิต)

 Dissertation 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถจัดทำาแนวคิดโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2. เพื่อให้สามารถออกแบบและดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

  สำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 3. เพือ่ให้สามารถออกแบบดำาเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยสำาหรบั 

  ดุษฎีนิพนธ์ได้

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานการวิจัยและเผู้ยแพร่ผู้ลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหาและวางแผู้นการวจิยั การค้นคว้า ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง  

การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำา

รายงาน แนวคดิและโครงการวจิยัสำาหรบัดษุฎนีพินธ์ การสร้างเครือ่งมือวจิยั  ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื

และเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเสนอผู้ลการวเิคราะห์ข้อมูล การสรปุ อภปิรายผู้ล และ 

ข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิยัเพือ่เผู้ยแพร่ การเขียนเรยีบเรยีง และนำาเสนอรายงานการวจิยั

ฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผู้ยแพร่ผู้ลงานดษุฎนีพินธ์
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52999	 สมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบัีณฑติสาธารณสขุศาสตร์	 (6	หน่วยกติ)

 Doctoral Professional Experience in Public Health

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผูู้้นำา ความมีมนุษยสัมพันธ์ ในการสื่อสารและ 

  ความสามารถในการทำางานการแก้ปัญหา และมีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชีพ

 2. เพือ่พฒันาความคิดในเชิงวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การวางแผู้นตามหลกัวชิาการ การบูรณาการ 

  ทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเป็นผูู้้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

 ค�าอธิบายชุดวิชา

 วิสัยทัศน์ของนักการศึกษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูู้้นำาในวิชาชีพ  

การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทางการจัดการสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท

	50703	 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)	

 Statistics and Research in Health Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายและวิจารณ์งานวิจัยด้านการจัดการสุขภาพ

 2. อธิบายจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย 

 3. จัดทำาข้อเสนอการวิจัย โดยอิงระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง

 4. ประยุกต์ความรูแ้ละทักษะทางด้านสถติไิปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจดัการสขุภาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกีย่วกับสถติแิละการวจิยัในการจัดการสุขภาพ จรยิธรรมการวิจยั จรรยาบรรณนกัวจิยั 

รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

การออกแบบการวจัิย การจดัทำาข้อเสนอการวจิยั การกำาหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การสร้างเครือ่งมอื

การวจิยั การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืการวจัิย การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดัการขอ้มลู การวจัิย 

การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัด้วยสถติเิชงิพรรณนา สถติเิชิงอนมุานท้ังพาราเมตรกิ และนอนพาราเมตรกิ 

การเผู้ยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย และการประยุกต์การวิจัยและสถิติไปใช้ในการจัดการ

สุขภาพ
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50704	 วิทยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Applied Epidemiology and Development of Health

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของวิทยาการระบาด

 2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบต่างๆ

 3. อธิบายเหตุผู้ลการเลือกใช้สถิติสำาหรับวิทยาการระบาดแบบต่างๆ

 4. ประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิทยาการระบาดในการพัฒนาสุขภาพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดของวิทยาการระบาด ภาวะเสี่ยง ปัจจัยกำาหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชีวิต 

การศึกษาวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดเชิงสังคม 

สถิติสำาหรับวิทยาการระบาดเพื่อประยุกต์ในการศึกษาวิทยาการระบาดทางคลินิก วิทยาการระบาดการ

ตดิเช้ือในโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศในงานวทิยาการระบาด สมรรถนะ

ด้านวิทยาการระบาดในบุคลากรด้านสุขภาพและสาธารณสุข การสื่อสารงานวิทยาการระบาดในการ

จดัการด้านสขุภาพ และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาการระบาดเพ่ือการวิเคราะห์และตดัสนิใจ

ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

50706	 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้น�าและการจัดการสุขภาพ	 	 (6	หน่วยกติ)

 Seminar Issues and Trends in Leadership and Health Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูู้้นำา และการจัดการ 

  สุขภาพ

 2. ค้นคว้า แลกเปลีย่นประสบการณ์ประเดน็และแนวโน้มจากสถานการณ์ งานวิจยั บทความ 

  ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูู้้นำา และการจัดการสุขภาพ

 3. ทำางานเป็นทีมในการวิเคราะห์องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นและแนวโน้มการ 

  จัดการสุขภาพจากกรณีศึกษาหรืองานวิจัย การจัดสัมมนาวิชาการ และเสนอแนวทาง 

  ในการจัดการสุขภาพ 
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ศกึษาวิเคราะห์แลกเปลีย่น สมัมนาประเด็นและแนวโน้มด้านภาวะผูู้น้ำา การจัดการสขุภาพและ

ระบบสขุภาพ แนวโน้มสภาวะสขุภาพของประชากร สถานการณ์วทิยาการระบาดของโรคอบัุตใิหม่ อบัุตซิำา้ 

พฤติกรรมสขุภาพ เทคโนโลยี และสภาวะสภาพแวดล้อมท้ังในประเทศและของโลก การประเมนิสภาวะ

ทางสุขภาพ การกำาหนดนโยบายสุขภาพ การดำาเนินงาน และการประเมินผู้ล การจัดการสุขภาพบน 

พื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  

การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ การมีส่วนร่วมของผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการดูแลสขุภาพ ปัญหาและการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศ

50794	 วิทยานิพนธ์	(สาธารณสุขศาสตร์)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Public	Health)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

  10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผู้ยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานพินธ์ การพฒันาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวทิยานพินธ์ท้ังการวิจัย

เชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมลู การนำาเสนอข้อมลูวทิยานพินธ์ การนำาเสนอและสอบ

ปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยัเพือ่การเผู้ยแพร่ 
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50795	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(สาธารณสุขศาสตร์)		 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Independent	Study	(Public	Health)		

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. เลอืกรปูแบบการศึกษาค้นคว้าอสิระด้านบรหิารสาธารณสขุหรอืด้านบรหิารโรงพยาบาลได้

  สอดคล้องกบัประเดน็ปัญหาท่ีสนใจ

 2. ทบทวนวรรณกรรมเพือ่นำาแนวคดิ ทฤษฎ ีและผู้ลการศกึษาวจิยัจากแหล่งต่างๆ มากำาหนด 

  เป็นกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบริหารสาธารณสุขหรือด้าน 

  บรหิารโรงพยาบาลโดยคำานงึถงึจรยิธรรมการวิจัย 

 3. จัดทำาโครงการ การศึกษาค้นคว้าอสิระด้านบรหิารสาธารณสขุหรอืด้านบรหิารโรงพยาบาลได้

 4. ดำาเนนิการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เขียนรายงานการศกึษาและนำาเสนอผู้ลการศกึษา 

  ค้นคว้าอสิระ 

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาสำาหรับการ

วเิคราะห์หรอืวจิยัด้านการบรหิารสาธารณสขุและด้านบรหิารโรงพยาบาล การสงัเคราะห์ทฤษฎแีละผู้ลงาน

วจิยั การเขียนตำาราหรอืหนงัสอืทางวชิาการ การเขียนโครงร่างการศกึษาค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงร่าง

การศกึษาค้นคว้าอิสระ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะทำาการศกึษา การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การสรปุผู้ลการเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ และนำาเสนอรายงานการศึกษา

ค้นคว้าอสิระ

50796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Health Management   

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1.  ปรบัปรงุบุคลกิภาพ และการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรยีมพร้อมเป็นผูู้้นำาด้านการจดัการสขุภาพ 

 2. ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารพฤติกรรมองค์การ ด้านเศรษฐศาสตร์และ 

  การวางแผู้นกลยุทธ์ มาวเิคราะห์และแก้ปัญหากรณศีกึษาท่ีกำาหนดให้ 

 3. พฒันาทักษะในการทำางานเป็นทีมและมแีรงจงูใจในการปฏิบัิตงิานด้วยสตปัิญญา สามารถ 

  ตระหนกัถงึคณุค่าของผูู้้นำาท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม และปฏิิบัตตินตามจรรยาวชิาชีพในฐานะ 

  ผูู้น้ำาด้านการจดัการสขุภาพได้
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 4. แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการจัดการสขุภาพ จากการศึกษาดูงานในประเทศ 

  หรอืต่างประเทศ

 5. เพิม่พนูคณุธรรมและจรยิธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการสขุภาพ การจดัการสขุภาพ ภาวะผูู้น้ำา ทักษะในการเจรจาต่อรอง วิธกีาร

ประยุกต์แนวคดิ ทฤษฎทีางด้านการบรหิาร พฤติกรรมองค์การ เศรษฐศาสตร์ การวางแผู้นกลยุทธ์มา

วเิคราะห์สถานการณ์ท้ังในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข เพือ่แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ รวมท้ังคุณลักษณะท่ีสำาคัญของผูู้้นำาองค์กรด้านสุขภาพ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ 

ปฏิบิตัตินตามจรรยาวชิาชพี และด้านบคุลกิภาพ รวมท้ังการเพิ�มประสบการณ์ทางการจดัการสขุภาพในบรบิท

ในประเทศหรือต่างประเทศ

50797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Industrial	Environmental	Management)			

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. มีทกัษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎี และวิธกีารท่ีศึกษาจากชุดวชิาต่างๆ มาใช้ในการศึกษา 

  วเิคราะห์ หรอืวจิยัได้

 2. ศึกษาปัญหาทางด้านการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรมในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นปัญหาสำาคญั 

  ต่อการพฒันางานการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือหวัข้อท่ีนกัศกึษาสนใจเป็นพเิศษได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษา การเขียนโครงการท่ีศึกษา การเสนอโครงการท่ีศึกษา  

การวิเคราะห์เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะทำาการศึกษา การเก็บรวบรวมผู้ลการศึกษา วเิคราะห์ หรือ

วจิยัการนำาเสนอรายงานผู้ลการศึกษา วเิคราะห์ หรอืวจัิย

50798	 วิทยานิพนธ์	(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)		 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Industrial	Environmental	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
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 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผู้ยแพร่

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพฒันาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจยั

เชิงปรมิาณ และเชิงคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวทิยานพินธ์ การนำาเสนอและสอบ

ปกป้องวทิยานพินธ์ การเขียนรายงานวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวจิยัเพือ่การเผู้ยแพร่ 

50799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการ			 	 (6	หน่วยกติ)

	 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 Graduate Professional Experience in Industrial Environmental Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. พัฒนาภาวะผูู้้นำาทางวิชาการในวิชาชีพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 2. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 3. เพิ�มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 4. เสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอื่นท่ี   

เหมาะสม การพฒันาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม สำาหรบัการเป็นผูู้น้ำาทางวิชาการในวิชาชีพด้าน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การทำางานเป็นทีม การพัฒนาทักษะ 

การแก้ปัญหาสิ�งแวดล้อมอตุสาหกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสร้างและเพิ�มพนูคณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีท่ีเหมาะสมสำาหรบันกัวชิาการด้านการจัดการสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม
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53708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Health Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

 2. วิเคราะห์องค์กร และกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ

 3. อธบิายการนำากลยทุธ์ไปปฏิิบัตแิละวิธกีารตดิตามประเมินผู้ลกลยุทธ์ในการพัฒนาสขุภาพ 

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนากลยุทธ์ด้านสขุภาพ การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกำาหนดและเลอืกกลยุทธ์ในการพัฒนา

สขุภาพ การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัิต ิการกำาหนดตวัช้ีวดัเชิงกลยุทธ์ การประเมินผู้ลและการควบคมุเชิงกลยุทธ์

ในการพฒันาสขุภาพ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมินกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และแนวโน้มการจดัการ

เชงิกลยุทธ์ในการพฒันาสขุภาพในอนาคต

53710	 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ		 (6	หน่วยกิต)

 Management for Health System Development

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยุกต์แนวคดิและหลกัการบรหิารสาธารณสขุ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการบรหิาร 

  จัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กร และพัฒนา 

  สมรรถนะบุคลากร 

 2. วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสขุภาพ ระบบประกนัสขุภาพ และความสมัพันธ์กบัระบบ 

  สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง ท่ีมผีู้ลต่อการพฒันาสขุภาพอนามยัของประชาชน

 3. ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย  

  จรรยาบรรณวชิาชีพ และการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบ 

  สขุภาพและระบบบรกิารสขุภาพ

 4. ประยกุต์ใช้แนวคดิ หลกัการเกีย่วกบันโยบายสาธารณสขุ การวางแผู้นงาน การดำาเนนิงาน

  การควบคมุกำากบั และการประเมนิผู้ล แผู้นงานและโครงการสาธารณสขุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสาธารณสุข 

เปรยีบเทียบ การบริหารจดัการข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือพฒันาสมรรถนะองค์กรและ

พฒันาสมรรถนะบคุลากร วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสขุภาพ ระบบประกนัสุขภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัระบบสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง ท่ีมผีู้ลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 

ตัดสนิใจในการบรหิารทรพัยากรสาธารณสขุควบคูก่บัการใช้มาตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบสขุภาพ ระบบบรกิารสขุภาพ การ

จดัการสิง่แวดล้อมท่ีส่งผู้ลต่อสขุภาพประชาชน และประยุกต์ใช้แนวคดิ หลกัการ วางแผู้นงาน การดำาเนนิงาน 

การควบคมุกำากบั และการประเมินผู้ล แผู้นงานและโครงการสาธารณสขุ อนัจะส่งผู้ลต่อการพฒันาสขุภาพ

อนามยัท่ีดขีองประชาชน

53711	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร	 (6	หน่วยกิต)

	 ส�าหรับผู้บริหารสาธารณสุข	

 Health Economics and Resources Management for Public Health Administrators

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

 2. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุ้มค่าของ 

  การลงทุน การจัดทำาโครงการ และการประกันสุขภาพ

 3. อธบิายหลกัการและกระบวนการการจัดการทรพัยากร ความรูด้้านการจัดการทางการเงนิ  

  งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมกำากับ และ 

  การตรวจสอบภายในในการบริหารจัดการสุขภาพสำาหรับผูู้้บริหารสาธารณสุข

 4. ประยุกต์ความรูใ้นการจดัการทรพัยากรในการบรหิารสขุภาพ สำาหรบัผูู้้บรหิารสาธารณสขุ 

 5. วเิคราะห์การเงนิการคลงัสาธารณสขุ และจัดการทางการเงนิเพ่ือการลงทุนและการบรหิาร 

  ระบบสุขภาพ

 6. วเิคราะห์การดำาเนนิการทางเศรษฐศาสตร์สขุภาพท้ังในประเทศ ต่างประเทศ และในอนาคต
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและหลกัการทางเศรษฐศาสตร์สขุภาพ เกีย่วกบัการบรหิารจัดการบรกิารสขุภาพ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมองค์กรที่พึงประสงค์ บทบาท 

ภาวะผูู้น้ำา และจรยิธรรมของผูู้้บรหิาร การจดัการด้านการเงนิการคลงั งบประมาณและการบัญชี การ

จดัการพสัดุและครภุณัฑ์ทางการแพทย์ การควบคมุกำากบัและการตรวจสอบภายใน การประยุกต์แนวคดิ

ด้านเศรษฐศาสตร์สขุภาพ และการจดัการทรพัยากรมาใช้ในการบรหิารจดัการบรกิารสขุภาพ การประเมิน

ความคุ้มค่าของการลงทุน การจดัทำาโครงการ และการประกนัสขุภาพ เพ่ือการจดัการสขุภาพ ท้ังส่วน

บุคคล ชุมชน ภาครฐั และภาคเอกชน ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์ ในกลุม่

ประเทศยุโรป เอเชีย อเมรกิา การจดัการหน่วยบรกิารสขุภาพภาครฐัและภาคเอกชนระดบัต่างๆ ตามความ

เหมาะสมของชมุชนเมืองและชนบท การเงนิการคลงัสาธารณสขุ และการจัดการทรพัยากรการเงนิ

58708	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล		 	 	 (6	หน่วยกติ)

 Strategic Management in Hospital Administration  

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยุกต์หลกัการ และกระบวนการการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลได้ 

 2. แสดงทักษะในการวเิคราะห์และการกำาหนดกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลได้

 3. เลอืกใช้ความรูใ้นส่วนท่ีเกีย่วกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการบรหิาร  

  โรงพยาบาลได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด หลกัการ และกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล องค์ประกอบ

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผู้นกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกำาหนดและเลือก

กลยทุธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัิตแิละการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการพัฒนา 

โรงพยาบาล ปัจจยัท่ีมผีู้ลต่อการนำากลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลไปปฏิิบัติ การเปลีย่นแปลงและการพัฒนา

กลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล การควบคมุเชิงกลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล การประเมนิผู้ลกลยทุธ์ 

กลยุทธ์การสร้างคณุค่าในมุมมองของผูู้้บรโิภค การจดัการกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสรมิการเรยีนรู้

และการพฒันา การจดัการเชิงกลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้ม

การจดัการเชิงกลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลในอนาคต ท้ังนี ้เพ่ือให้การพัฒนาโรงพยาบาลดำาเนนิการ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพได้มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูู้้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในการมารบับรกิาร
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58710	 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Management for Quality Development in Hospital

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ประยกุต์แนวคดิ และหลกัการบรหิารจดัการ เพ่ือการพฒันาองค์การและบรกิารของโรงพยาบาล 

 2. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มโอกาสในการพฒันา และเสนอแนะแนวทางการจดัการ 

  เพือ่การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล

 3. ประยกุต์เครือ่งมอืการบรหิารจดัการระบบบรกิารสขุภาพและการบรหิารคณุภาพท้ังภายใน  

  โรงพยาบาล เครอืข่ายบรกิารสขุภาพและชุมชน มาใช้ในการจดับรกิารของโรงพยาบาลได้

 4. ประยกุต์หลกัธรรมาภบิาลและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารโรงพยาบาล และการจดั 

  บริการสุขภาพโดยยึดหลักจรรยาวิชาชีพ

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและหลกัการจดัการโรงพยาบาล การบรหิารการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมผูู้้บรโิภค การ

สร้างคณุค่าและหลกัการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ การบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะขององค์การ แนวคิด

กระบวนการ การพฒันาและการใช้เครือ่งมือควบคมุคณุภาพโรงพยาบาล การบรหิารจัดการระบบบรกิาร

สขุภาพ ท้ังภายในโรงพยาบาล เครอืข่ายบรกิารสขุภาพและชุมชน การบรหิารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การจดัการเทคโนโลยด้ีานสขุภาพ การจดัการระบบโลจสิตกิส์ในโรงพยาบาล การบรหิารจดัการ

ด้านเภสชักรรมและเวชภณัฑ์ การบรหิารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม

และความปลอดภยัในโรงพยาบาล หลกัธรรมาภบิาลและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องในการจดัการและจดับรกิาร

สขุภาพโดยยดึหลกัจรรยาวชิาชีพ

58711	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร		 	 	 (6	หน่วยกติ)

	 ส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธบิายหลกัการทางเศรษฐศาสตร์สขุภาพ เศรษฐศาสตร์จลุภาค และธรรมชาติของอปุสงค์ 

  และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ

 2. ประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการบริหารจัดการโรงพยาบาล

 3. อธบิายหลกัการและกระบวนการการจัดการทรพัยากร ความรูด้้านการจัดการทางการเงนิ  

  งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมกำากับ และการ 

  ตรวจสอบภายในในการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

 4. ประยุกต์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรในการบริหารโรงพยาบาล
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลกัการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ เศรษฐศาสตร์จลุภาค อุปสงค์และอปุทาน

และธรรมชาตขิองอุปสงค์และอุปทานในตลาดบรกิารสขุภาพ การคลงัสาธารณสขุ การวิเคราะห์ต้นทุน 

และการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโรงพยาบาล การจดัการทรพัยากร

มนษุย์และพฤติกรรมองค์กร การส่งเสรมิและพฒันาพฤตกิรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์ บทบาท ภาวะผูู้น้ำา และ

จรยิธรรมของผูู้้บริหาร การจดัการด้านการเงนิการคลงั งบประมาณและการบัญชี การจัดการพัสดแุละ

ครภุณัฑ์ทางการแพทย์  การควบคุมกำากบัและการตรวจสอบภายใน และการประยกุต์หลกัการเศรษฐศาสตร์

และการจดัการทรพัยากรมาใช้ในการบรหิาร การจดับรกิาร และการพัฒนาโรงพยาบาล

59713	 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Systems and Tools for Industrial Environmental Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. การพฒันาภาคอตุสาหกรรมภายใต้บรบิทของการพัฒนาอย่างยัง่ยืน และการพัฒนาเมือง 

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้

 2. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

 3. ความรับผิู้ดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 

  ยุทธศาสตร์ได้

 4. การประเมินผู้ลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินผู้ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

 5. การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

 6. การประเมินวฏัิจกัรชีวติของผู้ลติภณัฑ์ การบูรณาการและการบรหิารจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ได้

 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้ 

 8. ระบบการจำาแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีได้ 

 9. การจัดการสารเคมีอันตราย และเหตุรำาคาญได้ 

 10. เครือ่งมือในการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ

  สีเขียวได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 การพฒันาภาคอตุสาหกรรมภายใต้บรบิทของการพัฒนาอย่างย่ังยืน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนเิวศ มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและมาตรฐานอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ความรบัผิู้ดชอบต่อสงัคม

และการพฒันาท่ียัง่ยืน การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ การประเมินผู้ลกระทบสิง่แวดล้อม การ

ประเมนิผู้ลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ การบรหิารจัดการความเสีย่งต่อสขุภาพ การประเมนิวัฏิจกัร

ชีวติของผู้ลติภณัฑ์ การบูรณาการและการบรหิารจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ การมส่ีวนร่วมของประชาชนใน



45
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การจดัการสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม ระบบการจำาแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของสารเคมี เครือ่งมอื

ในการจดัการสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม การจดัการสารเคมีอันตราย และเหตรุำาคาญในโรงงานอตุสาหกรรม 

เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิสเีขียว

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

 Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย

 1. หลักการจัดการคุณภาพนำ้าและนำ้าเสีย การป้องกันมลพิษทางนำ้าและการผู้ลิตที่สะอาดได้  

 2. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมคุณภาพนำ้าและนำ้าเสียใน 

  โรงงานอุตสาหกรรมได้

 3. การจัดการนำ้าใช้ในกิจการอุตสาหกรรมได้

 4. การจัดการและควบคุมนำ้าเสียจากกิจการอุตสาหกรรมได้

 5. หลักการประยุกต์แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางนำ้าได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 หลักการจัดการคุณภาพนำ้าและนำ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษทางนำ้าและ

การผู้ลติท่ีสะอาด กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง แหล่งนำา้ ปรมิาณและคณุภาพนำา้ใช้ การปรบัปรงุ

คุณภาพนำา้ ระบบการส่งจ่ายนำา้ในโรงงานอตุสาหกรรม แหล่งกำาเนดิ ปรมิาณและลกัษณะนำา้เสยี การเกบ็

ตัวอย่างและการตรวจวเิคราะห์นำา้เสยี ระบบรวบรวมนำา้เสยี การบำาบัดและกำาจดันำา้เสยี และกากตะกอน

จากอุตสาหกรรม ทางเลอืกและการจดัการระบบบำาบัดนำา้เสยีท่ีเหมาะสม แบบจำาลองทางคณติศาสตร์ใน

การจดัการและควบคมุมลพิษทางนำา้ เทคโนโลยีสะอาด

59715	 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Air Pollution Control and Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย

 1. หลักการและแนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมได้

 2. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการและควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรมได้

 3. หลกัการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศจากแหล่งกำาเนดิ ในสถานประกอบการ และใน 

  บรรยากาศได้

 4. หลกัการประยุกต์ความรูท้างอตุนุยิมวทิยา และแบบจำาลองทางคณติศาสตร์ เพือ่การจดัการ 

  มลพิษทางอากาศได้

 5. หลักการออกแบบระบบ การควบคุม และการบำารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบบำาบัด 

  และกำาจัดกลิ่น และระบบบำาบัดมลพิษทางอากาศได้
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	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 หลักการและแนวคิดในการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ประเภทและ  

ผู้ลกระทบของมลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการและควบคุมมลพษิทาง

อากาศ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคณุภาพอากาศจากแหล่งกำาเนดิในสถานประกอบการ และ

ในบรรยากาศ การจัดการเหตุรำาคาญ การประยุกต์ความรูท้างอุตนุยิมวิทยาและแบบจำาลองทางคณติศาสตร์

เพือ่การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ การควบคมุ การตรวจสอบและการบำารงุ

รกัษาระบบระบายอากาศ ระบบบำาบดัและกำาจดักลิ�น และระบบบำาบดัมลพิษทางอากาศ

59716	 การจัดการกากอุตสาหกรรม																																								 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาอธิบาย

 1. แหล่งกำาเนิด ประเภท และลักษณะของกากอุตสาหกรรม และผู้ลกระทบต่อสุขภาพและ 

  สิ่งแวดล้อมได้

 2. หลกัการจำาแนกกากอุตสาหกรรมเพือ่การบรหิารจดัการ และระบบเกบ็รวบรวม การขนส่ง 

  กากอุตสาหกรรมได้

 3. หลกัการบำาบัดและกำาจดักากอตุสาหกรรม และพิจารณาเลอืกใช้เทคโนโลยีการบำาบัดและ 

  กำาจัดกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้

 4. การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพือ่การจดัการกากอุตสาหกรรม และหลกัการฟ้ืันฟูัพ้ืนท่ีปนเป้ือน 

  กากอุตสาหกรรมได้

 5. การประเมินความเสีย่ง การตดิตามตรวจสอบผู้ลกระทบ และหลกัการจดัการกากอตุสาหกรรม 

  อย่างยั่งยืนได้

 6. หลกัการบรหิารจดัการระบบการจดัการและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการกากอตุสาหกรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 แหล่งกำาเนดิ ประเภท และลกัษณะของกากอตุสาหกรรม ผู้ลกระทบของกากอตุสาหกรรมต่อ

สขุภาพและสิง่แวดล้อม การจำาแนกประเภทเพือ่การจดัการ การเกบ็รวบรวมและการขนส่งกากอุตสาหกรรม  

การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจดัการกากอุตสาหกรรม การบำาบัดและการกำาจดักากอุตสาหกรรม การฟ้ืันฟูั

พืน้ท่ีปนเป้ือนกากอตุสาหกรรม การประเมินความเสีย่ง การตดิตามตรวจสอบและการจดัการกากอุตสาหกรรม

อย่างย่ังยืน การบรหิารจดัการระบบการจดัการกากอุตสาหกรรมและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
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59717	 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส�าหรับสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรรม			 	 (6	หนว่ยกติ)

 Research Methodology and Statistics for Industrial Environment

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายการวางแผู้นการวิจัยและใช้ระเบียบวิธีวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 2. จัดทำาโครงร่างการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 3. อธิบายสถิติและเลือกใช้วิธีการทางสถิติในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

 4. จัดทำารายงาน นำาเสนอ และวิพากษ์บทความวิจัยทางสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 หลกัการวจิยั กระบวนการวจิยั การออกแบบวิจยั ความน่าจะเป็นและการสุม่ตวัอย่าง การเกบ็

ตวัอย่างทางสิง่แวดล้อม การวางแผู้นการวจิยั ความรูท่ั้วไปทางสถติ ิการทดสอบสมมติฐาน สถติวิิเคราะห์ 

การเลอืกสถติสิำาหรบัการวเิคราะห์ข้อมูล การจดัทำาโครงร่างการวิจยั รายงานการวิจัย และการนำาเสนอ  

ผู้ลงานวจิยัด้านสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการทำาวิจยั

59718	 การควบคมุและจดัการมลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทือนในอตุสาหกรรม	(6	หน่วยกติ)

 Industrial Noise and Vibration Control and Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ความรู้พื้นฐานทางฟัิสิกส์ของเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 2. กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 3. การตรวจวัดและการประเมินเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 4. หลักการควบคุมป้องกันและการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนได้

 5. การออกแบบระบบควบคมุป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทือนพร้อมวธิกีารตรวจสอบแก้ไขได้

	 ค�าอธิบายชุดวิชา

 ความรูพ้ืน้ฐานทางฟิัสกิส์ของเสยีงและการสัน่สะเทือน กฎหมายและมาตรฐานเกีย่วกบัมลพิษ

ทางเสยีงและการสั�นสะเทอืน การตรวจวดัและการประเมนิเสยีงและการสั�นสะเทอืน หลกัการควบคมุป้องกนั

และการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั�นสะเทือน การออกแบบระบบควบคุมป้องกันเสียงและ 

การสั�นสะเทอืนพร้อมวธิกีารตรวจสอบแก้ไข แบบจำาลองทางคณติศาสตร์ในการจัดการและควบคมุมลพิษ

ทางเสยีงและการสั�นสะเทือน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก	 	 	 	

การบูรณาการสาธารณสุขศาสตร์ข้ันสูง Advanced Integrated in Public Health 52903  

ดษุฎนีพินธ์    Dissertation 52998 

ระเบยีบวธิวีจิยัข้ันสงู Advanced Research Methodology 52904  

สมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบัีณฑิต Doctoral Professional Experience in Public Health 52999 

 สาธารณสขุศาสตร์    

สมัมนาประเดน็ทางการจดัการสขุภาพ Seminar on Issues Related to Health Management 52901

สมัมนาประเดน็ทางวทิยาการอาชีวอนามยั Seminar on Issues Related to Occupational Health 52902

 และอนามัยสิง่แวดล้อม  and Environmental Health Sciences 

ระดับปริญญาโท	 	 	 	

การควบคมุและจดัการคณุภาพนำา้และ Industrial Water Quality and Wastewater Control 59714 

 นำา้เสยีในโรงงานอุตสาหกรรม  and Management   

การควบคมุและจดัการมลพิษทางเสยีง Industrial Noise and Vibration Control and 59718 

 และการสัน่สะเทือนในอตุสาหกรรม  Management   

การควบคมุและจดัการมลพิษอากาศ Industrial Air Pollution Control and Management 59715

 จากอตุสาหกรรม    

การจดัการกากอุตสาหกรรม Industrial Solid and Hazardous Waste Management 59716  

การจดัการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร Strategic Management in Hospital Administration  58708

 โรงพยาบาล

การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาสขุภาพ Strategic Management in Health Development 53708  

การจดัการเพือ่การพัฒนาคณุภาพ Management for Quality Development in Hospital  58710

 โรงพยาบาล   

การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันา Management for Health System Development 53710

 ระบบสขุภาพ   

การศกึษาค้นคว้าอิสระ (การจดัการ Independent Study (Industrial Environment 50797  

 สิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม)   Management)    

การศกึษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสขุศาสตร์) Independent Study (Public Health) 50795

การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in 50796  

 การจดัการสขุภาพ   Health Management  
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การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ Graduate Professional Experience in 50799

 มหาบณัฑิตการจัดการสิ�งแวดล้อม  Industrial Environmental Management 

 อุตสาหกรรม 

ระบบและเครือ่งมอืในการจัดการ Systems and Tools for Industrial Environmental 59713

 สิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม  Management 

ระเบียบวธิวีจิยัและสถติสิำาหรับสิง่แวดล้อม Research Methodology and Statistics for 59717

 อุตสาหกรรม  Industrial Environment   

วทิยาการระบาดประยุกต์และการพัฒนาสขุภาพ Applied Epidemiology and Development  50704

     of Health   

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

 อุตสาหกรรม)

วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์) Thesis (Public Health) 50794

เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหาร Health Economics and Resources Management  53711

 จัดการทรัพยากรสำาหรับผูู้้บริหาร  for Public Health Administrators

 สาธารณสุข 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหาร Health Economics and Resources Management 58711

 จัดการทรัพยากรสำาหรับผูู้้บริหาร  for Hospital Administrators

 โรงพยาบาล    

สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ Statistics and Research in Health Management 50703

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผูู้้นำา Seminar Issues and Trends in Leadership and 50706

 และการจัดการสุขภาพ  Health Management
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