
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย  

และอนามัยสิ่งแวดล้อม)  
ภาษาอังกฤษ Master of Science (Health, Safety and  Environment  
 Management) 

2. วิชาเอก  
1) วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 
2) วิชาเอกการจัดการสุขภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3) วิชาเอกการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ 

3. จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตรทางด้านวิทยาศาสตร์ในงานสุขภาพ สังคม และ
การบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีมุมมองในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านโดยค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่ งยืนใน
อนาคต ดังนั้นการท าสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจ า
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน/ชุมชนของผู้เรียนได้ทันทีขณะก าลังศึกษาในหลักสูตร จุดเด่น
ของหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตนักจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  นักจัดการทางด้าน
สุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนักจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active learning ที่เน้นการปฏิบัติบนฐานขององค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ  

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพหรือสาขาอ่ืนๆ จาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ 

2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการ
ทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  
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6. จ านวนรับ  

15 คน ต่อปีการศึกษา 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)  36  หน่วยกิต 

ก. วิชาแกน          9    หน่วยกิต  
ข. วิชาเอก               12    หน่วยกิต 
ค. วิชาเลือก           3    หน่วยกิต 
ง. วิทยานิพนธ์        12    หน่วยกิต 

แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์)         36  หน่วยกิต 
ก. วิชาแกน          9    หน่วยกิต  
ข. วิชาเอก                   12    หน่วยกิต 
ค. วิชาเลือก           9    หน่วยกิต 
ง. การค้นคว้าอิสระ             6    หน่วยกิต  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) ผู้บริหารขององค์กรที่ท างานด้านสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย ทั้งในองค์การภาครัฐส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
รวมทั้งในภาคเอกชน 

(2) นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ 

(3) ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ผู้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

9. วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ  
 เรียนวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

10. รายวิชา 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน 
นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือเสริมพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข การมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการเรียนโดยระบบการ
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เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนแบบ Active Learning รวมทั้งรับการส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ทางจริยธรรมทางสาธารณสุข เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ก่อนการเรียนภาคการศึกษาแรกของ
ปีที่ 1  

2) วิชาแกน        9   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.611 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3  
สธ.631 วิทยาการระบาดและสารสนเทศทางสุขภาพ 3  
สธ.651 นโยบายและการจัดการสุขภาพ  3  
   

3) วิชาเอก          12  หน่วยกิต 

วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.661 การประเมินอันตรายทางอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  
สธ.671 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  
สธ.662 การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงสุขภาพ 3 
สธ.663 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3  

 
วิชาเอกการจัดการสุขภาพ และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.681 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 3  
สธ.682 การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต 3 
สธ.683 การชี้แนะสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพ 3 
สธ.684 การพัฒนานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 3  

 
วิชาเอกการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.612 ชีวสถิติขั้นสูง 3  
สธ.613 การพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศทางสุขภาพ 3  
สธ.614 ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสารสนเทศทางสุขภาพ  3  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.691 สัมมนาประเด็นด้านสารสนเทศทางสุขภาพ  3  

   
4) วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2   3 หน่วยกิต / แผน ข     9 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.685 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาประชากรผู้สูงวัย  3 
สธ.641 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3 
สธ.664 แบบจ าลองทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3 
สธ.665 ประเด็นปัจจุบันทางอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 
สธ.621 ชีววิทยาสาธารณสุขและจีโนม 3 
สธ.686 สหวิทยาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรชายขอบอย่างยั่งยืน 3 

 
5) การค้นคว้าอิสระ (ส าหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข)   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.700 การค้นคว้าอิสระ 1 3  
สธ.701 การค้นคว้าอิสระ 2 3  

 
6) วิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก2)     12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สธ.800 วิทยานิพนธ์ 12  

11. ค าอธิบายรายวิชา 

สธ.611 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย  
 พ้ืนฐานการวิจัยด้านสุขภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสม 
กระบวนการวิจัย ก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล หลักการใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน (การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบ
สมมติฐาน) ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  การเขียนโครงร่างและรายงาน
ผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

สธ.631 วิทยาการระบาดและสารสนเทศทางสุขภาพ  
 แนวคิดและวิธีการทางวิทยาการะบาดที่น าไปใช้ในงานด้านสุขภาพ การศึกษาทางระบาด
วิทยาในประชากร การวัดการเกิดโรคและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค การค้นหาสาเหตุของโรค การ
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คัดกรองโรค วิธีการสอบสวนการระบาดและการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุข แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
เหมืองข้อมูล คลังข้อมูล มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยใน
เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทางมือถือในงานระบาดวิทยา 

สธ.651 นโยบายและการจัดการสุขภาพ              
แนวคิดนโยบาย นโยบายสุขภาพและนโยบายสาธารณะ กระบวนการทางนโยบาย สถานะทาง

สุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ ระบบสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และการเงินในระบบบริการสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประเมินระบบสุขภาพ และ
แนวคิดการปฎิรูประบบสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายและสถานการณ์ระบบสุขภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ  ศึกษาดูงานต่างประเทศเรื่องการพัฒนาและรณรงค์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 

สธ.661 การประเมินอันตรายทางอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
หลักการและแนวคิดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความสัมพันธ์

ระหว่าง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของมนุษย์ แนวคิดการระบุ บ่งชี้ และประเมินศักยภาพการก่ออันตราย
ของสิ่งคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ชุมชน สถานที่สาธารณะและอ่ืนๆ 
ประเด็นที่ส าคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สธ.671 การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
หลักการ แนวคิด และรูปแบบจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และโลกแบบบู รณาการอย่างยั่งยืน เครื่องมือในการจัดการ  
เช่น เทคโนโลยีการควบคุม ได้แก่ น้ าและคุณภาพน้ า เสียง อากาศ ของเสีย และความปลอดภัย 
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เครื่องมือการจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด ได้แก่ เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏ
จักรชีวิต ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เครื่องมือการจัดการทางด้าน
เศษฐศาสตร์และสังคม ได้แก่ กฎหมาย นโยบาย แผนงาน ภาษีสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา  

สธ.662 การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงสุขภาพ          
การปลดปล่อยสารพิษจากแหล่งก าเนิดและกิจกรรมต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อมและสถาน

ประกอบการ การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร  

ช่องทางการได้รับสัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การตอบสนองของร่างกายต่อสารพิษ การดูดซึม  

การแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย ดัชนีบ่งชี้การรับ

สัมผัสทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้แนวคิดทางพิษวิทยาในการประเมินการสัมผัส และประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรค หลักการและวิธีการประเมินการรับสัมผัส หลักการ ขั้นตอน และการประยุกต์การ
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ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ การชี้บ่งอันตราย การประเมินขนาดการรับสัมผัสและการตอบสนอง การ

ประเมินการสัมผัส และการอธิบายลักษณะความเสี่ยง   

สธ.663 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ          
แนวคิดและหลักการส าคัญที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก

กิจกรรมที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ขั้นตอนและวิธีการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ การกลั่นกรองโครงการ การก าหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินระดับผลกระทบ การ
ก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมตามเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  เครื่องมือและวิธีการประเมินที่ส าคัญและเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและข้อมูล 
อาทิ แบบทวนสอบรายการ ตารางความเสี่ยง แบบ จ าลองทางคณิตศาสตร์ มีการอภิปรายถึงประเด็น
การติดตามตรวจสอบและการประเมินตามนโยบายและกฎหมายที่สอดคล้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ การศึกษาวิชานี้ประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา และการจัดท ารายงานแบบกลุ่มและ
แบบรายบุคคล 

สธ.681 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างย่ังยืน         
หลักพ้ืนฐานในการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน  การพัฒนาและกระบวนการ 

ตัวก าหนดสุขภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับนโยบายสุขภาพ การตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธ์
การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ การย้ายถิ่นกับภาวะสุขภาพ 

สธ.682 การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต                
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์เส้นทางชีวิตและ

สุขภาพ แนวคิดพ้ืนฐานปัญหาสุขภาพจากมุมมองของเส้นทางชีวิตและสุขภาพ พัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม ทุกช่วงวัย จากครรภ์มารดา จนถึงวัยชรา ผลลัพธ์สุขภาพจากพัฒนาการที่เกิดแต่
ละช่วงวัย ปัจจัยด้านชีววิทยา จิตใจ และสังคมวิทยา ที่มีส่งผลต่อพัฒนาการด้านสุขภาพของบุคคลใน
ปัจจุบัน 

สธ.683  การชี้แนะสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพ          
หลักการสื่อสาร พ้ืนฐานการสื่อสารสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ 

กระบวนการการสื่อสารสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ การวิเคราะห์ผู้รับ
สารและการออกแบบสาร การรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ นโยบายสาธารณะ การชี้แนะสาธารณะด้าน
สุขภาพ กระบวนการชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ การสร้างประเด็นสาธารณะด้านสุขภาพ การใช้สื่อ
เพ่ือสนับสนุนการท างานชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ 
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สธ.684 การพัฒนานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน    
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ความเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ แนวคิดนวัตกรรมด้าน

สุขภาพ การยอมรับนวัตกรรม กลยุทธ์และกระบวนการทางนวัตกรรม การประกอบการกับการพัฒนา
นวัตกรรมดูแลสุขภาพ การออกแบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การเงินและการลงทุน 

สธ.612 ชีวสถิติขั้นสูง                 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่ายและการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การสร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือปรับตัวแปรกวน
และการทดสอบอิทธิพลร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับขั้นสูง การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ 
ลอจิสติคส าหรับข้อมูลผลลัพธ์สองกลุ่ม การวิเคราะห์สมการถดถอยปัวซงค์ การวิเคราะห์การอยู่รอด 
หรือ การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ รวมถึงตารางชีพ การวิเคราะห์แบบ Kaplan-Meier และใช้
สถิติ Log-rank test และ การวิเคราะห์การอยู่รอดโดยใช้โมเดลการถดถอยของ Cox วิธีการเรียนรู้จะ
รวมถึงการบรรยาย การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนข้อมูลจริงทางด้านระบาดวิทยาสุขภาพ 
สังคม อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยใช้ซอฟต์แวร์ STATA และวิธีการน าเสนอในงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

สธ.613 การพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศทางสุขภาพ         
ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ ระดับของระบบสารสนเทศสุขภาพ แหล่งข้อมูลสุขภาพโดยใช้

มุมมองของเครือข่ายการวัดด้านสุขภาพ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลระดับประชากรและแหล่งข้อมูลหน่วย
บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองทุนประกันสุขภาพกับระบบระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการจัดการสารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการบริหาร
และการวิจัยทางด้านสุขภาพ   

สธ.614 ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสารสนเทศทางสุขภาพ    
แนวคิดระบบฐานข้อมูล เหมืองข้อมูล คลังข้อมูล มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล เครือข่าย

คอมพิวเตอร์  การรักษาความปลอดภั ยใน เครือข่ าย  โปรแกรมประยุกต์ทางมือถือ ในงาน
สาธารณสุข แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ทฤษฎีและเทคนิคการน าเข้า และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เน้นประยุกต์ใช้ในงานระบาดวิทยา 

สธ.691 สัมมนาประเด็นด้านสารสนเทศทางสุขภาพ           
ประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศด้านสุขภาพ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการ

วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางด้านสุขภาพ โดยใช้หลักระบาดวิทยาเพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย การ
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พัฒนานโยบาย ประเด็นทางด้านจริยธรรม โครงสร้างของระบบการจัดส่งการดูแลสุขภาพ การประเมิน
สุขภาพของประชากร รูปแบบของการให้บริการสุขภาพ การเข้าถึง และคุณภาพของการบริการ 

สธ.685 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาประชากรผู้สูงวัย          
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในหลากหลายมิติ ทั้งสังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง นโยบาย กระบวนการ 
และรูปแบบ ในการพัฒนา ส่งเสริม และดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยและอาเซียน ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ 

สธ.641 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข               
หลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย

ความปลอภัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการคลังและงบประมาณของรัฐ ประเภทของเงินทุนและแหล่ง
เงินทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การค านวณดัชนีความสูญเสียทางสุขภาพ  การวิเคราะห์ต้นทุน
ผลประโยชน์ การน าผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นมาตรการก ากับและควบคุมดูแลในการบริหารจัดการ  

สธ.664  แบบจ าลองทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         

หลักการและวิธีการใช้แบบจ าลองต่างๆ ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย อาทิ
แบบจ าลองการแพร่กระจายของสารเคมีทางอากาศ แบบจ าลองการรับสัมผัสทางผิวหนัง แบบจ าลอง
การรับสัมผัสสารเคมี แบบจ าลองท านายการรับสัมผัสเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้และการแปลผลข้อมูลจาก
แบบจ าลอง 

สธ.665  ประเด็นปัจจุบันทางอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย   

ประเด็นปัจจุบันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาคและโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสาธารณสุข เช่น มลพิษข้ามพรมแดน แรงงาน
สูงอายุ การรับสัมผัสอนุภาคนาโน รวมทั้งแนวทางการจัดการปัญหาเชิงนโยบายและเทคโนโลยี มีการ
อภิปราย กร ณีศึกษาและสัมมนา 

สธ.621 ชีววิทยาสาธารณสุขและจีโนม              
  ชีววิทยาและบริบทระดับโมเลกุลทางสาธารณสุข ระบบภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อสุขภาพประชากร 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ ความรู้
พ้ืนฐาน แนวคิดและการประยุกต์ศาสตร์ด้านจีโนมและเทคโนโลยีระดับโมเลกุลส าหรับจีโนมสาธารณสุข
ในทางปฏิบัติ การสาธารณสุขที่แม่นย าและจ าเพาะ ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ประชากร 
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ตัวชี้วัดทางพันธุกรรม การดูแลและการบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการกับตรวจทางพันธุกรรม 
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับจีโนมสาธารณสุข 

สธ.686 สหวิทยาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรชายขอบอย่างย่ังยืน   
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดต่อเนื่องในกลุ่มประชากร

ชายขอบ (เช่น กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย คนไร้สัญชาติ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ และกลุ่มผู้ต้องขัง) ในหลากหลายมิติ ทั้งสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเมือง และการปกครอง นโยบาย และกระบวนการ ตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบ การส่งเสริมและการเพ่ิมความสามารถให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ในกลุ่ม
ประชากรชายขอบในประเทศไทยและอาเซียน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาโครงการส่งเสริม
สุขภาวะและเข้าถึงบริการสุขภาพส าหรับประชากรชายขอบ 

สธ.700 การค้นคว้าอิสระ 1     
 ค้นคว้าข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในหัวข้อที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่
นักศึกษาเลือกศึกษา โดยใช้ทฤษฎีที่ศึกษามาแล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จะน ามาพัฒนาเป็นงานวิจัย 
ออกแบบงานวิจัยและ/หรือด าเนินงานวิจัยในหัวข้อภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการการค้นคว้าอิสระ  

สธ.701 การค้นคว้าอิสระ 2     
 พัฒนาและออกแบบรูปแบบการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ใน
หัวข้อหรือประเด็นที่ได้รับอนุมัติ ในวิชา สธ.700 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
จะต้องน าเสนอการค้นคว้าอิสระและเขียนบทความวิจัย 

สธ.800   วิทยานิพนธ์                 
 การสร้างโครงร่างการวิจัยและการด าเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชา
สาธารณสุข โดยเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกศึกษา ภายใต้การแนะน าและควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ และมีการน าเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงาน 
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12. แผนการศึกษา  

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

สธ.611 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
สธ.631 วิทยาการระบาดและสารสนเทศทาง

สุขภาพ 
3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

สธ.651 นโยบายและการจัดการสุขภาพ 3 หนว่ยกิต 3 หน่วยกิต 

สธ.xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
สธ.xxx วิชาเอก 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

สธ.xxx วิชาเอก 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

สธ.xxx วิชาเอก 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

สธ.xxx วิชาเลือก  -  3 หน่วยกิต 
สธ.800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต -  

มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

สธ.xxx วิชาเอก 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
สธ.xxx วิชาเลือก  -  3 หน่วยกิต 

สธ.700 การค้นคว้าอิสระ 1  -  3 หน่วยกิต 
สธ.800 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต -  

สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 -    

สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) -    
รวม 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
สธ.701 การค้นคว้าอิสระ 2  -  3 หน่วยกิต 

สธ.800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต -  

รวม 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 

13. รายนามอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. สสิธร เทพตระการพร 

4. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ บุญสุยา 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วัจนะภูมิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษร  ส าเภาทอง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา  สุนทรไชยกุล 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา เหล่าเกียรติ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารุญ  เกตุสาคร 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิภัทรา  หริตวรช 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสุดา เกสรทอง 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา  นาราเวช 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ตะยา ผาสุขพันธ์ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมา ลางคุลเสน 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิสชา อุทปา 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิรมย์ น้อยส าแดง 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์  หน่อแก้ว 

20. อาจารย์ ดร. พรทิพย์ จอมพุก 

21. อาจารย์ ดร. ทวีสุข พันธุ์เพ็ง 

22. อาจารย์  ดร. พีระพล รัตนะ 
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23. อาจารย์  ดร. นนท์ธิยา หอมข า 

24. อาจารย์ พ.ต.ต. หญิง ดร. คัติยา  อีวาโนวิช 

25. อาจารย์ ดร. ศศิธร ศรีมีชัย 

26. อาจารย์  ดร. กาญจนา  ช้างแก้ว 

27. อาจารย์ ดร. ธีรพันธ์ แก้วดอก 

28. อาจารย์ ดร. จิรภัทร หลงกุล 

29. อาจารย์ ดร. ศุภางค์ วัฒนเสย 

30. อาจารย์ ดร. ณิชมน รักกะเปา 

31. อาจารย์ ดร.รุจิรดา ช้างขวัญยืน 

32. อาจารย์ ดร. บุษราคัม  ฐิตานุวัฒน์                    

33. อาจารย์ ดร. ญาณสินี สุมา 

34. อาจารย์ ดร. มนพร วงศ์สุนทรชัย 

35. อาจารย์ ดร. น้ าฝน เอกตาแสง 

36. อาจารย์ ดร. ประดบัดวง เกียรติศักดิ์ศิริ 

37. อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ ศิริเถียร 



14. ก าหนดการสอบคัดเลือก* 

กิจกรรม รอบ 1  รอบ 2 รอบ 3 

เปิดรับสมัคร  1 ตุลาคม 2563 4 มกราคม 2564 1 พฤษภาคม 2564 
ปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2563 1 มีนาคม 2564 7 มิถุนายน 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  9 พฤศจิกายน 2563 8 มีนาคม 2564 14 มิถุนายน 2564 
สอบข้อเขียน  14 พฤศจิกายน 2563 13 มีนาคม 2564 19 มิถุนายน 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 พฤศจิกายน 2563 22 มีนาคม 2564 28 มิถุนายน 2564 

สอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2563 27 มีนาคม 2564 3 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  28 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2564 26 กรกฎาคม 2564 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 28 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2564 26 กรกฎาคม 2564 
* หมายเหต ุก าหนดการคัดเลือกในแตล่ะรอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

15. หลักฐานการสมัคร  

- ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที ่http://www.fph.tu.ac.th/) 
- ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จ านวน 1 ฉบับ 
- หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน จ านวน 1 ฉบับ 
- ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

http://www.fph.tu.ac.th/
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- ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
- หัวข้อที่สนใจในการท าวิจัย (Area of interest) ในปัญหาทางสาธารณสุขความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 

จ านวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1 ฉบับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ประมาณ 200,000 บาท/ตลอดหลักสูตร 
 

 

 


