หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. ชื่อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่ อภาษาไทย
ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
: Master of Public Health
: ส.ม.
: M.P.H.

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบุคลากรด้ านการจัดการสาธารณสุ ขที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาสาธารณสุ ข
แบบองค์ รวม โดยมีสาธารณชนเป็ นประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พ และสามารถ
พัฒนาความรู้ ได้ อย่ างต่ อเนื่อง
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัยที่ มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย และสร้ างความร่ วมมือระหว่ างองค์ กรในการดาเนินนโยบายการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย เพื่อป้ องกันและควบคุมปัจจัยสิ่ งแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่ อ
สุ ขภาพของประชากรและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่มีความรู้ มีทักษะด้ านการจัดการการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ การขับเคลือ่ นและสนับสนุนสังคม เพือ่ ก่ อให้ เกิดการจัดการดูแลและสร้ างเสริมสุ ขภาพของประชาชนใน
สังคม ตลอดมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
3) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการการบริการสาธารณสุ ขทีม่ คี วามรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และจัดการ
บริการสาธารณสุ ขระดับท้ องถิ่นได้ อย่ างเหมาะสม ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
5 กาหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป

6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สาเร็ จการศึกษาชั้ นปริญญาตรี ทางด้ านสาธารณสุ ขหรือสุ ขภาพหรื อสาขาอื่นๆ จาก สถาบันการศึ กษาที่
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
2) ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ ตา่ กว่ า 2.50 และมีประสบการณ์ ในการทางานทีเ่ กีย่ วข้ อง ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
3) กรณีทมี่ คี ุณสมบัติไม่ เป็ นไปตามข้ อ 2) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ า
ศึกษา
7. การคัดเลือกเข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่ านการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2
ปี นับถึงวันสมัคร)
8. ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
การศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
8.1 จานวนหน่ วยกิต
นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาแผน ก แบบ ก.2 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่ วยกิต ส่ วนนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข ศึกษา
ค้ นคว้ าอิสระ จานวน 6 หน่ วยกิต
8.2 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ
และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรภาษาไทย) เพื่อให้ คณบดีคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3
ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว

-

-

(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ ว ไม่ น้อย
กว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทย
(3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึ กษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระต่ อคณะ
กรรมการบริ หารหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรภาษาไทย) เพื่อให้ คณบดีคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่
น้ อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่ งจะให้ คาแนะนานักศึ กษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิการค้ นคว้ าอิสระ และสอบการ
ค้ นคว้ าอิสระ
(4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
(1) นักศึ กษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชา ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมีค่า
ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(3) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา

9. การวัดผลการศึกษาและการสาเร็จการศึกษา
9.1 การวัดผลการศึกษา
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึง่ หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0
2. การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ P (ผ่าน) และระดับ N ( ไม่ ผ่าน)
ในกรณีทนี่ ักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐาน ถ้ านักศึกษาสอบได้ต้งั แต่ ระดับ C ให้ ถือว่ าสอบได้ ระดับ P ถ้ าได้
ระดับตา่ กว่ าระดับ C ให้ ถือว่ าได้ระดับ N ในวิชานั้นๆ
3. การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า
C เท่ านั้น
4. การสอบผ่านรายวิชาต่ างๆ นักศึกษาต้องสอบได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในกรณีทสี่ อบไม่ ผ่านใน
รายวิชาใดจะต้ องลงทะเบียนศึกษาตามเงือ่ นไขต่ างๆ ทีก่ าหนดไว้ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553

นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U ระดับ D หรือระดับ F ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
5. การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U
(ใช้ ไม่ ได้ )
6. การวัดผลการสอบภาษาต่ างประเทศ และการสอบประมวลวิชา แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ
N (ไม่ ผ่าน) ผลการสอบทีไ่ ด้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
7. เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
9.2 การสาเร็จการศึกษา
9.2.1 การสาเร็จการศึกษา (สาหรับผู้เลือกศึกษาใน แผน ก แบบ ก 2)
1. ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 42 หน่ วยกิต ซึ่ ง
ประกอบด้ วยวิชาบังคับ 30 หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
2. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ
4. ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการ
ประชุม (Proceeding)
6. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย
9.2.2 การสาเร็จการศึกษา (สาหรับผู้เลือกศึกษาใน แผน ข)
1. ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 42 หน่ วยกิต ซึ่ง
ประกอบด้ วยวิชาบังคับ 27 หน่ วยกิต วิชาเลือก 9 หน่ วยกิต และการค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
2. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ และการสอบประมวลความรู้
4. ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการค้ นคว้ าอิสระ
10. หลักสู ตร
10.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
42
หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ เวลาการศึกษาอย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ าง
มากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

10.2

โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2
42
หน่ วยกิต
ก. วิชาบังคับร่ วมทางสาธารณสุขศาสตร์
15
หน่ วยกิต
ข. วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก
15
หน่ วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
แผน ข
42
หน่ วยกิต
ก. วิชาบังคับร่ วมทางสาธารณสุขศาสตร์
15
หน่ วยกิต
ข. วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก
12
หน่ วยกิต
ค. วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
ง. การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
10.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ ตวั อักษร สธ. (PB) ตามด้ วยเลข 3 หลัก
นาหน้ าชื่อวิชา เลขรหัสแต่ ละตัวมีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่ อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้ อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มวิชาในหลักสู ตรปริญญาโท
เลข 7
หมายถึง
การค้ นคว้ าอิสระ
เลข 8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับข้ อมูล สถิติ การวิจยั
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน และอืน่ ๆ
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับวิทยาการระบาด
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับสังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ และสุ ขภาพจิต
เลข 4
หมายถึง
กลุ่ ม วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ นโยบาย การวางแผน การวิ เ คราะห์ และการ
ประเมินผล
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับ การประเมินความเสี่ยง
การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
ความปลอดภัย และ
อนามัยสิ่งแวดล้ อม
เลข 7
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
เลข 8
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ การจัดการสุ ขภาพ ระบบสุ ภาพ และการ
บริการสุ ขภาพ
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับสัมมนา ฝึ กภาคสนาม โครงการพิเศษ
รหัสตัวเลขหน่ วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่ าง ๆ

10.4 รายวิชา
1) การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เสริมพืน้ ฐาน
นักศึ กษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ าศึ กษาจะต้ องเข้ ารั บการอบรมเชิ งปฏิบัติ การเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมเกี่ยวกับระบบการเรี ยนแบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศู นย์ กลาง และเสริ มพืน้ ฐานความรู้ ด้านสั งคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติทางจริ ยธรรม
ทางสาธารณสุ ข เป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 1 สัปดาห์ ก่ อนจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกของปี ที่ 1
2) วิชาบังคับร่ วมทางสาธารณสุขศาสตร์
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับร่ วมทางสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 15 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
สธ.601
ชีวสถิตสิ าหรับสาธารณสุข
3 (3-0-9)
PB601
Biostatistics for Public Health
สธ.621
วิทยาการระบาดสาหรับสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
PB621
Epidemiology for Public Health
สธ.631
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
3 (3-0-9)
PB631
Applied Social and Behavioral Sciences
สธ.641
นโยบายสุ ขภาพและการวางแผน
3 (3-0-9)
PB641
Health Policy and Planning
สธ.661
อนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
3 (3-0-9)
PB661
Environmental Health and Safety
3) วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก
3.1 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้ องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก จานวน 5-6 วิชา รวม
12 หน่ วยกิต ตามวิชาเอกทีน่ ักศึกษาเลือกศึกษา ดังต่ อไปนี้

วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.611

กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย และการ
บังคับใช้
Environmental Health,Safety Laws and Enforcement
การเงินด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
Financial Aspect of Environmental Health and Safety
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
Risk Assessment and Management

PB611
สธ.612
PB612
สธ.651
PB651

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

รหัสวิชา
สธ.652
PB652
สธ.662
PB662
สธ.663
PB663
รหัสวิชา
สธ.602
PB602
สธ.613
PB613
สธ.616
PB616
สธ.642
PB.642
สธ.643
PB643
สธ.681
PB681

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

การประเมินและเฝ้ าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุ ขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment and Monitoring
การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและ
ความปลอดภัย 1
Environmental Health and Safety Management I
การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและ
ความปลอดภัย 2
Environmental Health and Safety Management II

วิชาเอกการจัดการการบริการสาธารณสุ ข
ชื่อวิชา
การจัดการระบบข้ อมูลสุขภาพ
Health Information Systems Management
การจัดการการเงินสาหรับสาธารณสุ ข
Financial Management for Public Health
การจัดการเครือข่ าย
Partnership Management
การวางแผนและการจัดการโครงการสาธารณสุข
Public Health Program Planning and Management
การประเมินผลทางสาธารณสุข
Evaluation in Public Health
การวิเคราะห์ ระบบสุ ขภาพชุมชน
Community Health System Analysis

วิชาเอกการจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.632
PB632
สธ.644
PB644
สธ.671
PB671

การขับเคลือ่ นทางสังคมและสาธารณสุ ข
Social Movement and Public Health Advocacy
การติดตามและการประเมินการส่ งเสริมสุ ขภาพ
Health Promotion Monitoring and Evaluation
ทฤษฎีและวิธีการด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
Health Promotion Theory and Method

2 (2-0-6)

2 (2-0-6)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.672

การประเมินความต้องการ การวางแผน
และการจัดการ
Need Assessment, Planning and Management
การสื่อสารสุ ขภาพและสื่อ
Health Communication and Media

PB672
สธ.673
PB673

3.2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

2 (2-0-6)

นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ทุกวิชาเอกจะต้ องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก อีก 1 วิชา รวม 3 หน่ วยกิต

ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

สธ.604
วิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
PB.604
Research Methodology in Public Health
4) วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาแผน ข ให้ เลือกศึกษาวิชาเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตามวิชาเอกทีน่ กั ศึกษาเลือก
ศึกษา จานวน 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้

วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.604
PB604
สธ.664
PB664
สธ.665
PB665
สธ.666
PB666
สธ.667
PB667

วิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
Research Methodology in Public Health
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์
Applied Occupational Health and Safety
การจัดการมลพิษอากาศ
Air Pollution Management
การจัดการของเสียและของเสียอันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
การจัดการนา้ และนา้ เสี ย
Water and Wastewater Management

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)



วิชาเอกการจัดการการบริการสาธารณสุ ข

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.604
PB604
สธ.614
PB614
สธ.615
PB615
สธ.682
PB682
สธ.683
PB683

วิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
Research Methodology in Public Health
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์ การ
Systems Thinking and Organizational Development
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ข
Public Health Emergency Management
การจัดการสุ ขภาพผู้อพยพย้ ายถิน่
Cross Border Health Management


2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

วิชาเอกการจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.603
PB603
สธ.604
PB604
สธ.613
PB613
สธ.674
PB674
สธ.675
PB675

การจัดการประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารณสุข
Managing Public Relations in Public Health
วิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
Research Methodology in Public Health
การจัดการการเงินสาหรับสาธารณสุ ข
Financial Management for Public Health
โลกาภิวตั น์ และการสร้ างเสริมสุขภาพ
Globalization and Health Promotion
การรณรงค์ ทางสาธารณสุ ขและการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
Public Health Campaign and Health Promotion

5) วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
สธ.800
PB800

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)

12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
12 (0-0-48)

6) การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก แผน ข)
รหัสวิชา
สธ.700
PB700
สธ.701
PB701

6 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study I
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study II

หน่ วยกิต
3 (0-0-12)
3 (0-0-12)

แผนการศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
สธ.601 ชีวสถิตสิ าหรับสาธารณสุข
สธ.621 วิทยาการระบาดสาหรับสาธารณสุ ข
สธ.631 สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สธ.661 อนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
รวม
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
สธ.641 นโยบายสุ ขภาพและการวางแผน
สธ.6xx วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก
รวม
ปี ที่ 1
ภาคฤดูร้อน
สธ.604 วิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
สธ.6xx วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
สธ.6xx วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก
สธ.700 การค้ นคว้ าอิสระ 1
สธ.800 วิทยานิพนธ์
สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1
รวม

แผน ก แบบ ก 2
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

แผน ข
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

แผน ข
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
3 หน่ วยกิต

แผน ข

3

หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
6 หน่ วยกิต
3
9

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

แผน ข
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต


9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
สธ.6xx วิชาเลือก
สธ.701 การค้ นคว้ าอิสระ 2
สธ.800 วิทยานิพนธ์
สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 2 (ถ้ ามี)
สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 3 (ถ้ ามี)
รวม

9

9

แผน ข
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต



9 หน่ วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
สธ601
PB601

ชีวสถิตสิ าหรับสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Biostatistics for Public Health
หลักการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณทีใ่ ช้ ทางสาธารณสุ ข หัวข้ อสาคัญประกอบด้ วยสถิติเชิงบรรยาย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่ าง การกระจายความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่ าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์
สหสัมพันธ์ สมการถดถอยเชิงเส้ นและสมการถดถอยโลจิสติกเบือ้ งต้ น มีการปฏิบัตวิ เิ คราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป
สธ602
PB602

การจัดการระบบข้ อมูลสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Health Information Systems Management
แนวคิดเบื้องต้ นและหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางด้ าน
สาธารณสุ ข การออกแบบระบบสารสนเทศระบบสุ ขภาพ การรั กษาความปลอดภัยข้ อมูลและสิ ทธิในการเข้ าถึงข้ อมู ล การใช้
สารสนเทศเพือ่ วิเคราะห์ สถานการณ์ และการตัดสินใจในงานสาธารณสุ ข รวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลสุ ขภาพด้ วยระบบเครือข่ ายไร้ สาย
(Web-Based) และระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ด้านสาธารณสุ ข (Health Geographic Information System)
สธ603
PB603

การจัดการประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Managing Public Relations in Public Health
การสร้ างและรักษาไว้ ซึ่งวิธีการประชาสั มพันธ์ แบบดั้งเดิมอาจจะไม่ เป็ นผลดีกับการประชาสั มพันธ์ ทางด้ านสาธารสุ ข
วิชานี้ แสดงให้ เห็นว่ า การประชาสั มพันธ์ เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญและจาเป็ นสาหรั บวิชาชี พสาธารณสุ ข โดยการได้ เรี ยนรู้ การ
ประยุกต์ ทฤษฎี และวิธีการประชาสั มพันธ์ ทางด้ านสั งคมศาสตร์ เนือ้ หาสาคัญได้ แก่ วิธีการทั่วไป แนวโน้ มของวิธีการในอนาคต
วิเคราะห์ ประเด็นกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ อง และการประยุกต์ ใช้ กลยุทธ์ ของทฤษฎีการสื่ อสารในการประชาสั มพันธ์
ภาคสนาม รวมทั้ ง บทบาทและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ของการประชาสั ม พั น ธ์ และความเชี่ ย วชาญและทั ก ษะของการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านต่ างๆ

สธ604
PB604

วิธีวจิ ยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
3 (3-0-9)
Research Methodology in Public Health
หลักการวิจยั ทีส่ ามารถประยุกต์ ใช้ กบั การวิจยั ทางด้ านสาธารณสุ ข เน้ นการกาหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การสุ่ ม ตัว อย่ า ง แหล่ ง ข้ อมูล วิธีก ารรวบรวมข้ อ มูล การจัด การข้ อ มู ล การวิเคราะห์ และแปลความหมายข้ อมูล และการเขียน
รายงานการวิจยั
สธ611
PB611

กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย และการบังคับใช้
2 (2-0-6)
Environmental Health, Safety Laws and Enforcement
ความสั มพันธ์ ระหว่ างนโยบาย กฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการจัด การอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
รวมถึงมาตรฐานทีก่ าหนดในประกาศต่ างๆ เน้ นกฎหมายสาธารณสุ ข กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม และกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
แรงงาน
สธ612
PB612

การเงินด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
2 (2-0-6)
Financial Aspect of Environmental Health and Safety
การนาวิธีการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินมาใช้ ในการจัดการโครงการอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
มุ่งเน้ นให้ พฒ
ั นาทักษะการวิเคราะห์ และการใช้ เหตุผลแวดล้ อม โดยเนือ้ หาประกอบด้ วยแนวคิดเบือ้ งต้ นในการจัดการทางการเงินที่
ใช้ กันโดยทั่วไปหรือในหน่ วยธุรกิจสาหรับผู้บริหารงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัยระดับกลางรวมถึงผู้ประกอบอาชี พ
ความรู้ เรื่องต้ นทุน การวิเคราะห์ ผลกาไร งบประมาณ อัตราส่ วนต่ างๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ โครงการและการ
วิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
สธ613
PB613

การจัดการการเงินสาหรับสาธารณสุ ข
2 (2-0-6)
Financial Management for Public Health
หลักการการจัดการการเงินทางงานด้ านสาธารณสุ ข เน้ นให้ เห็นถึงความสาคัญของการใช้ ทรัพยากรอย่ างเหมาะสม การ
วิเคราะห์ ต้นทุน และการวิเคราะห์ ผลตอบแทนเพื่อการวางแผนและการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของโครงการ การจัดหา
แหล่ งทุน การประเมินผล การบริหารจัดการงานสาธารณสุ ขโดยใช้ กลวิธีทางเศรษฐศาสตร์ เนือ้ หาวิชานีร้ วมทั้งอุปสงค์ อุปาทานใน
ระบบงานสาธารณสุ ขและการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ ทรัพยากรในงานสาธารณสุ ข
สธ614
PB614

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-6)
Human Resource Management
แนวคิดและหลักการจัดการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์ การด้ านสาธารณสุ ข ควบคู่กับความเข้ าใจขอบเขต
และความสั มพันธ์ ระหว่ างการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์ การ ตลอดจนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านอืน่ ๆ ได้ แก่ การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลงานและแรงงานสั มพันธ์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้ เต็มความสามารถและมีความสุ ขจากการทางาน รวมทั้งการจัดระบบสารสนเทศทรั พยากรมนุษย์ และการนาไปใช้ ได้ อย่ าง
เหมาะสม

สธ615
PB615

การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์ การ
2 (2-0-6)
Systems Thinking and Organizational Development
การวิเคราะห์ เชิงระบบของหลักการและแนวคิดทฤษฎีการจัดการองค์ การ รวมทั้งกระบวนการพืน้ ฐานของการบริหาร
และการออกแบบองค์ การด้ วยมุมมองระดับจุลภาค โดยเน้ นการวางแผน การจัดองค์ การ การอานวยการ การควบคุมกากับงานโดย
นามาจากแนวคิดหลากหลายสานักศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทางสิ่ งแวดล้ อม เป้ าหมาย กลยุทธ์ กระบวนการจัดการ และ
โครงสร้ างองค์ การ เป็ นต้ น
สธ616
PB616

การจัดการเครือข่ าย
2 (2-0-6)
Partnership Management
การประยุกต์ หลักการ แนวคิดและกลวิธีของแบบจาลองหุ้นส่ วน กลุ่มและเครือข่ ายความมีส่วนร่ วม แนะนาหรือวิจารณ์
กระบวนทัศน์ เครื อข่ ายและรู ปแบบของการประสานเครื อข่ ายความร่ วมมือในบริ บทของการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ เครื่ องมือการ
จัดการเครือข่ าย เทคนิคการวิเคราะห์ เครือข่ าย ปัจจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จของการสร้ างเครือข่ าย รวมทั้งแนวทางในการพิจ ารณา
รู ปแบบการประเมินรวมทั้งกิจกรรมของเครือข่ าย นอกจากนีม้ กี ารศึกษากรณีตวั อย่ างของการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือที่ประสบ
ผลสาเร็จ
สธ621
PB621

วิทยาการระบาดสาหรับสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Epidemiology for Public Health
แนวคิดและวิธีการทางวิทยาการะบาดทีน่ ักศึกษาสามารถนาไปใช้ ในงานสาธารณสุ ขด้ านต่ างๆ หัวข้ อสาคัญประกอบด้ วย
แนวคิดทางระบาดวิทยาเกีย่ วกับสุ ขภาพในประชากร การวัดการเกิดโรคและปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการเกิดโรคในประชากร การศึกษา
ทางระบาดวิทยาเพื่อค้ นหาสาเหตุของโรค การคัดกรองโรคในประชากร และวิธีการสอบสวนการระบาดและการเฝ้ าระวังทางด้ าน
สาธารณสุ ข
สธ631
PB631

สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Social and Behavioral Sciences
ปัจจัยทางพฤติกรรมและสั งคมที่มีผลต่ อสุ ขภาพในมุมมองแบบองค์ รวม โดยการศึกษาทฤษฎีด้านมานุษวิทยา สั งคม
วิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ เพือ่ ให้ เข้ าใจถึงปัจจัยด้ านสังคมซึ่งจะนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ในระหว่ างการศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาจะมีการนาปัญหาด้ านสาธารณสุ ขมาอธิบายประกอบกับทฤษฎีเพือ่ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ได้
สธ632
PB632

การขับเคลือ่ นทางสังคมและสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Social Movement and Public Health Advocacy
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการด้ านการขับเคลือ่ นสังคม ให้ มกี ารเปลีย่ นแปลงทางสังคมแก่ ผ้ทู ี่ทางานในองค์ กรที่สนับสนุน
ระหว่ างประเทศ ระดับท้ องถิ่น และ ผู้ทที่ างานในชุ มชน อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่ าและวิสัยทัศน์ ขององค์ กรและกระบวนทัศน์ ต่างๆที่
นาไปสู่ จุ ดมุ่งหมายของการให้ การสนับ สนุ นการขับเคลื่อนของสั งคม เนื้อหาครอบคลุมรู ป แบบต่ างๆของการสนับ สนุ นการ
ขับเคลือ่ นตั้งแต่ การขับเคลือ่ นโดยโครงการของรัฐจนถึงการขับเคลือ่ นโดยโครงการของประชาชน ศึกษาปัญหาต่ างๆภายในองค์ กร
และปั ญหาด้ านการขับเคลื่อน รวมทั้งปั ญ หาระหว่ างสิ ทธิ ม นุ ษยชนและอานาจอธิ ป ไตย ปั ญหาระหว่ างวัฒนธรรมพื้น บ้ าน/

วัฒนธรรมท้ องถิ่นกับความเท่ าเทียมทางเพศและสั งคมเศรษฐกิจ ปัญหาระหว่ างคุณค่ าทางเศรษฐกิจกับคุณค่ าทางวัฒนธรรมและ
จิตวิญญาณ และการปัญหาการขับเคลือ่ นทางสังคมเฉพาะเรื่อง
สธ641
PB641

นโยบายสุ ขภาพและการวางแผน
3 (3-0-9)
Health Policy and Planning
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะเพือ่ การส่ งเสริมสุ ขภาพ นโยบายสาธารณสุ ข ตัวแบบในการศึกษา
วิเคราะห์ นโยบายสาธารณสุ ข กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณสุ ข การวิเคราะห์ ทางเลือก การนานโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมิน ผลนโยบาย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายสาธารณะกับ การวางแผนงานด้ านสาธารณสุ ข และรู ป แบบการวางแผน
พัฒนาการสาธารณสุ ข
สธ642
PB.642

การวางแผนและการจัดการโครงการสาธารณสุ ข
2 (2-0-6)
Public Health Program Planning and Management
การวางแผนและการจัดการบริการสาธารณสุ ข ศึกษาหลักการวางแผนพัฒนาทางด้ านสาธารณสุ ข การกาหนดปัญหา การ
รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ ปัญหาและการแก้ ปัญหา ทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีองค์ กร การบริหารการเงิน การจัดระบบประกัน
สุ ขภาพและระบบการสาธารณสุ ขเปรียบเทียบ เป็ นต้ น นอกจากนีส้ ามารถวิเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุ ขในด้ าน
กาลังคน พัสดุ งบประมาณ เวลาและโอกาส อย่ างเป็ นระบบ รวมทั้งกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องเพือ่ การพัฒนาศักยภาพการหมุนเวียนและ
การใช้ ผลผลิตต่ าง ๆ ของทรัพยากรซึ่งจะก่ อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู งสุ ด
สธ643
PB643

การประเมินผลทางสาธารณสุ ข
2 (2-0-6)
Evaluation in Public Health
หลักการ ทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวางแผนการประเมินผลองค์ การหรือโครงการด้ านสุ ขภาพ การประเมินผล
โครงการในระยะต่ างๆ รู ปแบบการประเมินผลโครงการและข้ อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการ มุ่งเน้ นการประยุกต์ ทฤษฎีการ
ประเมินและการตัดสินใจ การวางแผนและการออกแบบประเมิน การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ ในการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือและ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการประเมิน การบริหารและการจัดการโครงการประเมิน รวมทั้งการเขียนโครงการประเมินผล
สธ644
PB644

การติดตามและการประเมินการส่ งเสริมสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Health Promotion Monitoring and Evaluation
หลักการและวิธีการประเมินโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ ทั้งการประเมินความต้ องการประเมินโครงการ การประเมินการ
ออกแบบโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การประเมินการดาเนินงานตามโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการประเมินกระบวนการ การ
ประเมินผลลัพธ์ จากการดาเนินโครงการ และการประเมินประสิทธิผลของโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ
สธ651
PB651

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
2 (2-0-6)
Risk Assessment and Management
แนวคิดและหลักการการประเมินความเสี่ ยงตั้งแต่ การกาหนดปัญหาสาคัญที่อาจก่ อให้ เกิดผลไม่ พึงประสงค์ ต่อสุ ขภาพ
การระบุและอธิบายสิ่ งคุกคามที่มีศักยภาพ การประเมินการได้ รับสั มผัสและอธิบายลักษณะความเสี่ ยง โดยประยุกต์ ใช้ กับปัญหา
อนามัยสิ่ งแวดล้ อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความเสี่ ยงของอุบัติภัยร้ ายแรงในงานอุตสาหกรรม ทั้งนีเ้ ป็ นการ

ประเมินด้ วยเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นอกจากนีม้ ีการศึกษากระบวนการการบริหารความเสี่ ยง
ภายใต้ ข้อมูลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ ยง และบริบททางด้ านเศรษฐศาสตร์ และปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินการ มีการ
ประยุกต์ กลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ ยงในรู ปแบบต่ างๆ รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารในการวิเคราะห์ เพื่อการ
วางแผนและติดตามตรวจสอบ
สธ652
PB652

การประเมินและเฝ้ าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Environmental and Health Impact Assessment and Monitoring
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ ในโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อชุ มชนอย่ างรุ นแรงทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ โดยเน้ นศึกษาแนวทาง
และแผนการเฝ้ าระวังผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพและความปลอดภัยอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ และเกณฑ์ มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทั้งศึกษากรณีตวั อย่ างในการวางแผนเฝ้ าระวังผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
จากโครงการดังกล่ าว
สธ661
PB661

อนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
3 (3-0-9)
Environmental Health and Safety
แนวคิดด้ านสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อม ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมกับสุ ขภาพของมนุษย์
แหล่ งกาเนิดและผลกระทบของมลพิษที่ปนเปื้ อนในสภาพแวดล้ อมต่ างๆ รอบตัวมนุษย์ ได้ แก่ มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางดินและมลพิษที่เกิดจากขยะ เป็ นต้ น นอกจากนีย้ ังศึกษาหลักการของความปลอดภัยสาหรับผู้ประกอบอาชี พ การบ่ งชี้
อันตรายจากการทางาน การวิเคราะห์ งานเพื่อความปลอดภัย และปั จจัยพฤติกรรมทางสั งคมที่มีผลต่ อการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงวิธีการควบคุม และป้ องกันอุบัตเิ หตุ
สธ662
PB662

การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย 1
2 (2-0-6)
Environmental Health and Safety Management I
แนวคิดพืน้ ฐานด้ านการจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้ อม อาชี วอนามัยและความปลอดภัย ในชุ มชนและอุตสาหกรรม การ
ตรวจวัดและประเมิน สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ชนิด แหล่ งกาเนิด และการแพร่ กระจายของมลพิษน้า อากาศ ดิน ทั้งในสิ่ งแวดล้ อม
และในโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพอนามัยของคน การใช้ เครื่ องมือในการควบคุมป้ องกันและลด
มลพิษได้ แก่ การป้ องกันมลพิษ (Pollution Prevention: P2) เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT) การลดมลพิษจาก
แหล่ งกาเนิด (Waste Minimization) ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม (ISO 14000: Environmental Management System, EMS)
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS.18000: Occupational Health & Safety Management System, OH&SMS
) การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและการป้ องกันอุบัตเิ หตุ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องและการวางแผนในการจัดการสิ่งแวดล้ อม
สธ663
PB663

การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย 2
2 (2-0-6)
Environmental Health and Safety Management II
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยศึกษาข้ อมูล ระบบฐานข้ อมูล การประเมินและการ
วิเคราะห์ สถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในชุมชนและอุตสาหกรรม นโยบายและแผนงานในระดับ
นานาชาติ ภูมิภาค ประเทศ หน่ วยงาน และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการด้ าน

สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัยขององค์ กร รวมไปถึง แนวคิดการวิเคราะห์ เชิงระบบ การเป็ นผู้นาที่ดี จรรยาบรรณ การ
วางแผนกลยุทธ์ การจัดการโครงการ การจัดการการทางานเป็ นทีมทีเ่ ป็ นสหวิทยาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องมาตรฐาน
ต่ างๆ
สธ664
PB664

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Occupational Health and Safety
ความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีม่ ตี ่ อสุ ขภาพคนทางาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ภาคบริการ ในการบ่ งชี้ ประเมิน และควบคุมปั จจัยเสี่ ยงด้ านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ จิตสั งคม รวมไปถึงการวิเคราะห์ งานเพื่อ
ความปลอดภัย กิจกรรมส่ งเสริมความปลอดภัย และการออกแบบงานด้ านการยศาสตร์ นาไปสู่ การจัดการป้ องกันควบคุมโรคและ
การบาดเจ็บจากการทางาน การเลือกใช้ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม การส่ งเสริมคุณภาพชี วิตในการทางาน โดยเน้ นการ
ประยุกต์ องค์ ความรู้ ไปสู่ การจัดการด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สธ665
PB665

การจัดการมลพิษอากาศ
3 (3-0-9)
Air Pollution Management
แนวคิด เกี่ย วกั บ มลพิษ อากาศและสุ ข ภาพ รวมทั้ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การมลพิ ษ อากาศที่ มีผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ความสาคัญของ ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในการจัดการมลพิษอากาศและผลกระทบต่ อสุ ขภาพของประชาชน มีการ
ใช้ เหตุการณ์ การจัดการมลพิษอากาศในอดีต และปัจจุบันเป็ นตัวอย่ างแสดงให้ เห็นถึงความสาเร็จและความล้ มเหลว ในการจัดการ
มลพิษอากาศในประเทศไทย และประเทศอืน่
สธ666
PB666

การจัดการของเสียและของเสียอันตราย
3 (3-0-9)
Solid and Hazardous Waste Management
หลักการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตรายเพื่อปกป้ องสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพของสาธารณชน โดยเน้ นบู รณาการ
แนวคิดการจัดการมูลฝอยและของเสี ยอันตรายให้ สอดคล้ องกับนโยบาย กฎหมาย ข้ อบังคับ ความเป็ นไปได้ ด้านเทคนิค และความ
คุ้มทุน องค์ ประกอบหลักในการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้ แก่ แหล่ งกาเนิดและการผลิต ลักษณะสมบัตแิ ละองค์ ประกอบ
การลดทีแ่ หล่ งกาเนิด การเก็บขน การเคลือ่ นย้ าย การนากลับมาใช้ ใหม่ การบาบัดและกาจัด รวมถึงการเฝ้ าระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม
สธ667
PB667

การจัดการนา้ และนา้ เสีย
3 (3-0-9)
Water and Wastewater Management
การจัดการนา้ โดยเน้ นทีก่ ารปกป้ องทรัพยากรนา้ การศึกษาแหล่ งนา้ ผิวดินและแหล่ งนา้ ใต้ ดนิ เพือ่ ใช้ ในการอุปโภคบริโภค
และเทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการบาบัดนา้ วิเคราะห์ ตวั บทกฎหมายและนโยบายต่ างๆ ทีส่ ่ งผลกระทบต่ อการบริหารจัดการนา้ รวมถึงศึกษา
การจัดการนา้ เสียในแง่ ของคุณลักษณะน้าเสี ย เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสี ย การนาน้าทิง้ กลับมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ มาตรฐานคุณภาพ
นา้ ทิง้ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

สธ671
PB671

ทฤษฎีและวิธีการด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Health Promotion Theory and Methods
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดด้ านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันอันตราย การเจ็บป่ วย ในชุ มชนและในหน่ วยงาน
ต่ างๆ โดยเน้ นการวิเคราะห์ การป้ องกันระดับปฐมภูมิ เช่ น การสร้ างสิ่ งแวดล้ อมที่สร้ างเสริมสุ ขภาพ และการใช้ กลุ่ม ชุ มชนและ
ทรัพยากรชุมชนเพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาพ การวิเคราะห์ กลวิธีด้านการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่สอดคล้ องกับประเด็นด้ านสาธารณสุ ข และ
การอภิปรายความซับซ้ อนของกระบวนการทีใ่ ช้ ในการดาเนินโครงการสร้ างเสริมสุ ขภาพในงานสาธารณสุ ขชุมชน
สธ672
PB672

การประเมินความต้ องการ การวางแผนและการจัดการ
2 (2-0-6)
Need Assessment, Planning and Management
การพัฒนาโครงการสร้ างเสริมสุ ขภาพจากแบบจาลองต่ าง ๆ รวมทั้งการประเมินความต้ องการโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายและสภาพแวดล้ อมทีห่ ลากหลาย การวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาสุ ขภาพ ศึกษาทฤษฎีทางพฤติกรรม
และวิธีการและกลยุทธ์ ที่หลากหลายที่ใช้ เป็ นมาตรการส่ งเสริมสุ ขภาพ การตัดสิ นใจเลือกวิธีการและกลยุทธ์ ที่เหมาะสม การเขียน
แผนงานโครงการและการนาเสนอโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพทั้งในรู ปข้ อเขียนและด้ วยวาจา
สธ673
PB673

การสื่อสารสุ ขภาพและสื่อ
2 (2-0-6)
Health Communication and Media
หลักการสื่อสารสุ ขภาพ กระบวนการ และการจัดการเกีย่ วกับสื่อทีใ่ ช้ ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ การออกแบบสารให้ เข้ าถึง
กลุ่มเป้ าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิค วิธีการประเมินคุณค่ าและการคัดสรรสาระหลักของเนือ้ หา
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ การวางแผน การด าเนิ น การและการประเมิน การใช้ สื่ อ ในการสื่ อ สารสุ ข ภาพให้ เ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายและช่ องทางการสื่อสาร
สธ674
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โลกาภิวตั น์ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Globalization and Health Promotion
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ มีความต้ องการความสอดคล้ อง มีการลงทุนและความร่ วมมือระหว่ าง รั ฐ
องค์ กรระหว่ างประเทศ องค์ กรภาคประชาสังคม และองค์ กรเอกชนเพื่อ 1) ทาให้ การสร้ างเสริมสุ ขภาพเป็ นวาระของการพัฒนาทั่ว
โลก 2) รับรู้ ว่ารัฐมีความรับผิดชอบต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ 3) เป็ นส่ วนหนึ่งของการการปฏิบัติความร่ วมมือระหว่ างองค์ กร 4)
เป็ นการให้ ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม วิชานีจ้ ะแนะนาให้ นักศึกษามีมุมมองด้ านสั งคมและการเมืองต่ อการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพ เน้ นความเกี่ยวพันธ์ กันระหว่ างระดับโลกกับระดับท้ องถิ่น ในเรื่ องการสนับสนุ น การลงทุน การสร้ างศั กยภาพ
กฎระเบียบ และความเป็ นพันธมิตรเพือ่ การดาเนินงานด้ านสุ ขภาพต่ อไปในอนาคต
สธ675
PB675

การรณรงค์ ทางสาธารณสุ ขและการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Public Health Campaign and Health Promotion
การใช้ การสื่ อสารมวลชนและกลยุทธการตลาดในเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพ การลดปัจจัยเสี่ ยง และการใช้ ผู้นาชุ มชนใน
การส่ งเสริมภาวะทีส่ ่ งเสริมสุ ขภาพ เน้ นการกาหนดวิธีการรณรงค์ การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การทางานร่ วมกับสื่ อต่ างๆเช่ น วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์ เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนื่ ๆ

สธ681
PB681

การวิเคราะห์ ระบบสุ ขภาพชุมชน
2 (2-0-6)
Community Health System Analysis
การประเมินผล การวางแผน การดาเนินงานและการประเมินผลกิจ กรรมโครงการสุ ขภาพเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาและจัดการโครงการสุ ขภาพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ เนือ้ หาประกอบด้ วยทฤษฎีองค์ กรและแม่ แบบต่ างๆ ในด้ านทฤษฎีระบบ
การบริการสุ ขภาพ การประเมินชุมชนและการวิเคราะห์ สถานการณ์ อีกทั้งการประเมินแบบรวดเร็วและความสาคัญของการทางาน
เป็ นทีม องค์ กรชุ มชน องค์ กรเอกชน หน่ วยงานเอกชนและที่ไม่ เป็ นทางการ การตรวจสอบกลยุทธ์ สาหรั บการวินิจฉัยชุ มชน การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการด้ านสุ ขภาพ
สธ682
PB682

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ข
2 (2-0-6)
Public Health Emergency Management
ขอบเขตของเครื่องมือ วิธีการและกระบวนการเพือ่ ให้ สามารถปฏิบัตงิ านตามบทบาทในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้ าน
สาธารณสุ ข ศึกษาแนวคิดของการจัดการความเสี่ยง กรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาวะฉุ กเฉิน การพัฒนานโยบาย การวางแผน
และการพัฒนาศักยภาพ นอกจากนีน้ ักศึกษาสามารถประยุกต์ การจัดการความเสี่ ยงบนพืน้ ฐานของกลยุทธ์ การจัดการภาวะฉุ กเฉิน
ทางด้ านสาธารณสุ ขเพือ่ ให้ เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและลดกิจกรรมความเสี่ยงต่ างๆหน่ วยงานด้ านสาธารณสุ ขและหน่ วยงานอืน่ ๆ
สธ683
PB683

การจัดการสุ ขภาพผู้อพยพย้ ายถิ่น
2 (2-0-6)
Cross Border Health Management
การดูแลสุ ขภาพทีม่ คี ุณภาพของแรงงานต่างชาติ ผู้อพยพลีภ้ ัย และผู้ลกั ลอบเข้ าประเทศอย่ างผิดกฎหมาย เพือ่ สะท้ อนให้
เห็นปัญหาของความไม่ เท่ าเทียมกันในการเข้ าถึงบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ในบางกลุ่มของผู้อพยพข้ ามถิ่น เช่ น เด็กและสตรี และ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในครอบครัวและสั งคม การวิเคราะห์ สาเหตุโดยตรงของการย้ ายถิ่น ได้ แก่ โอกาสที่ดีกว่ าในหางานทา รวมทั้ง
สาเหตุที่เป็ นต้ นตอของปัญหา ได้ แก่ การเมือง สั งคม เชื้อชาติ และเศรษฐกิจ ใช้ กรณีศึกษาวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงของการย้ ายถิ่น
กับปัญหาเศรษฐกิจ และการป่ วยและการตาย และศึ กษาการพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสของผู้ย้ายถิ่นจนมีคุณภาพชี วิตที่ดี ครอบคลุม
เนือ้ หาเกี่ยวกับระบบการให้ บริการในมุมมองของผู้ให้ บริการ ได้ แก่ ปัญหาการให้ บริการสุ ขภาพแก่ ผู้รับบริการที่ไม่ ได้ ขึน้ ทะเบียน
ตามกฎหมาย และไม่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณในการดูแลสุ ขภาพจากรัฐ รวมทั้งเรื่องปัจจัยด้ านโครงสร้ างและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
ท้ ายสุ ดนาสู่ การค้ นหารู ปแบบการแก้ ปัญหาดังกล่ าวทั้งสองผู้รับบริการและผู้ให้ บริการ
สธ800
PB800

วิทยานิพนธ์
12 (0-0-48)
Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาสาธารณสุ ข เขียนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับงานสาธารณสุ ข หรื อ หัวข้ อที่สอดคล้ องกับวิชาเอกที่นักศึ กษาเลือกศึ กษา ภายใต้ การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ ที่
ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ และมีการนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัย และจริยธรรมใน
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

สธ700
PB700

การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 (0-0-12)
Independent Study I
ค้ นคว้ าข้ อมูลประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานสาธารณสุ ขในหัวข้ อทีส่ อดคล้ องกับวิชาเอกทีน่ ักศึกษาเลือกศึกษา โดยใช้ ทฤษฎี
ที่ศึกษามาแล้ ววิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาที่จะนามาพัฒนาเป็ นงานวิจัย ภายใต้ การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึ กษาและ
กรรมการการค้ นคว้ าอิสระ นาเสนอผลการค้ นคว้ าข้ อมูลและสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
สธ701 การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 (0-0-12)
PB701 Independent Study II
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ สธ. 700
ออกแบบงานวิจยั และ/หรือดาเนินงานวิจยั ในหัวข้ อทีไ่ ด้ รับอนุมัติจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การแนะนาและควบคุม
ของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ นาเสนอและสอบการค้ นคว้ าอิสระ

