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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่ อ:
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
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3.

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
1) วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม
2) วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) วิชาเอกการจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
4) วิชาเอกการจัดการการบริการสุ ขภาพ
5) วิชาเอกวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุ ข

4.

จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 42 หน่ วยกิต

5.

รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
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6.

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557 กาหนดเปิ ดสอน ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้ พจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2558เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน
พ.ศ.2558
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่
2/2558 เมือ่ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558

7.

ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมทั้งการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี
การศึกษา 2560

8.

อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ผู้บริหารระดับกลางขององค์ กรทีท่ างานด้ านสาธารณสุ ข สุ ขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั้งในองค์ การภาครัฐส่ วนกลาง ภูมภิ าคและท้ องถิ่น รวมทั้งในภาคเอกชน
(2) นักวิชาการและนักวิจัยในศู นย์ สุขภาพชุ มชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (องค์ การบริหารส่ วนตาบล เทศบาล
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์ กรพัฒนาเอกชน (NGO)
องค์ กรระหว่ างประเทศ และองค์ กรอิสระ
(3) นักวิชาการสาธารณสุ ข
(4) นักวิชาการสุ ขาภิบาล
(5) นักวิชาการส่ งเสริมสุ ขภาพ
(6) นักระบาดวิทยา
(7) นักจัดการสารสนเทศสาธารณสุ ข
(8) นักวิจยั ทางด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข
(9) นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ด้ านจัดการฐานข้ อมูลสุ ขภาพ
(10) นักวิชาการสิ่งแวดล้ อม

9.

ชื่อ สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ลาปาง

-310. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ด้ วยการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ มุ่งสู่ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม อาทิ ยาน
ยนต์ ปิ โตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ นาครัวไทยไปสู่ การเป็ นครัวโลก รวมถึง
การเพิม่ มากขึน้ ของภาคบริการ เช่ น บริการท่ องเทีย่ ว ธุรกิจสุ ขภาพ และอาหาร เป็ นต้ น ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่หลายประเทศสนใจที่จะเข้ ามาลงทุนเนื่องจากการได้ เปรี ยบในเชิ งภู มิศาสตร์ เป็ นศู นย์ กลางของภูมิภาค
สามารถขนส่ งกระจายสินค้ าไปยังประเทศอืน่ ได้ โดยสะดวก ประกอบทั้งการก้ าวเข้ าสู่ AEC ในปี 2558 นีท้ าให้ จงั หวัดชายแดน
มีอัตราการเติบโตสู งขึ้นแบบก้ าวกระโดด มีการเคลื่อนย้ ายของแรงงานทั้งภายในประเทศหรือจากประเทศอื่นมาทางานเพิ่ม
มากขึ้น มีความต้ องการระบบขนส่ งที่จะเชื่ อมโยงภู มิภาคต่ างๆของประเทศเข้ าด้ วยกัน การพัฒนาเหล่ า นี้ส่งผลต่ อการ
เปลีย่ นแปลงปัจจัยกาหนดสุ ขภาพในหลายด้ าน นามาซึ่งปัญหามลพิษอากาศ นา้ เสีย สารเคมีปนเปื้ อนในห่ วงโซ่ อาหาร ขยะมูล
ฝอยและของเสี ยอันตรายรุ นแรงเพิ่มขึน้ ปั ญหาเรื่ องอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ภายในสถานประกอบการต่ างๆ บ้ างครั้ งอาจมีความ
รุนแรงจนก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อผู้ใช้ แรงงานและประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้ เคียง ซึ่งนอกจากจะก่ อให้ เกิดความสู ญเสี ยแล้ ว ยัง
ส่ งผลต่ อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นต่ อประเทศอีกด้ วย การร้ องเรี ยนของประชาชนเกี่ยวกับการได้ รับผลกระทบจากมลพิษ
อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมโครงการพัฒนาต่ างๆ เกิดขึน้ อยู่เสมอ ดังนั้นผลกระทบของอุตสาหกรรมต่ อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้ อม และ
ความปลอดภัย จึงเป็ นปัญหาสาคัญที่ควรได้ รับการดูแลและป้ องกันควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
ยังส่ งผลต่ อปัญหาสังคม การเกิดชุ มชนแออัด สภาพแวดล้ อมเสื่ อมโทรม การเกิดโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้า อันเนื่องจากภาวะ
โลกร้ อน การเคลื่อนย้ ายของประชากร จึงจาเป็ นต้ องมีมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อรั บมือ กับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
สุ ขภาพของประชาชนอันจะเป็ นภาระต่ อการสาธารณสุ ขของประเทศต่ อไป
ในหลายปี ที่ผ่านมาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้ องประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทาให้ เกิดมีการแข่ งขันทางด้ าน
เศรษฐกิจในภูมภิ าคต่ างๆ มากขึน้ มาตรการหนึ่งทีป่ ระเทศต่ างๆ นามาใช้ ในการแข่ งขัน คือ พยายามกีดกันทางการค้ าด้ วยการ
ใช้ เงือ่ นไขเกีย่ วกับมาตรฐานด้ านผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม สุ ขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นรัฐจึงได้ ปรับตัวให้
พร้ อมรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยการกาหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้ วยการสร้ างความแข็งแกร่ ง
และความสามารถในการแข่ งขันในตลาดโลกให้ กบั อุตสาหกรรมไทย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ โดยมี
การส่ งเสริมให้ อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่ อสั งคม ทั้งในด้ านคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้ าและบริการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่ งแวดล้ อมด้ วยเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น แสดงให้
เห็นว่ าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่ อปั ญหาสาธารณสุ ขในประเทศ และถูกใช้ เป็ นเงื่อนไขในการแข่ งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่ างภูมภิ าค ซึ่งรัฐบาลได้ ให้ ความสนใจเรื่องนี้ จึงได้ มีนโยบายส่ งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ
ต่ อสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยของสังคม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศต่ างๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยกาลังก้ าวเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดการณกันว่ าอีกประมาณ 5 ปี ข้ างหน้ า
ประเทศไทยจะเป็ นสังคมผู้สูงอายุอย่ างเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุ ขได้ กาหนดวิสัยทัศน์ ภายใน 10 ปี ข้ างหน้ านี้ คนไทยทุกคน
ต้ องมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึน้ เพื่อสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้ อมอย่ างยั่งยืน โดย
ตั้งเป้ าหมายให้ คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่ น้อยกว่ า 80 ปี รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ต้ องไม่ น้อยกว่ า
72 ปี ทั้งนีป้ ระชาชนจะมีสุขภาพทีด่ แี ละอายุทยี่ นื ยาวได้ จาเป็ นทีจ่ ะต้ องอาศัยอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้ อมที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และเอือ้ ต่ อการมีสุขภาพดีของประชาชน ปราศจากโรคและสิ่งคุกคามสุ ขภาพจากสิ่งแวดล้ อม นอกจากนีย้ งั มีแนวนโยบายที่ม่ ุง
ส่ งเสริ มบทบาทองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการดาเนินงานบริ การสาธารณสุ ขและอนามัยสิ่ งแวดล้ อมที่สอดคล้ องกับ

-4สภาพปั ญหาของพื้นที่และทันต่ อสถานการณ์ โดยการสนับสนุ นของหน่ วยงานทุกภาคส่ วน และการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน มีเป้ าหมายพัฒนาการบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบฐานข้ อมูลที่เชื่อมโยงและ
เข้ าถึงได้ ง่าย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจาเป็ นต้ องอาศัยสั งคมที่เข้ มแข็ง โดยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกาย จิต และสั งคม ดังนั้นการ
พัฒนาสั งคมจึงมีความสาคัญไม่ ยิ่งหย่ อนไปกว่ าการพัฒนาเศรษฐกิจ รั ฐได้ เล็งเห็นความสาคัญในเรื่ องนี้ และได้ กาหนด
นโยบายการพัฒนาสุ ขภาพหลายด้ าน เช่ น 1) นโยบายการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะในด้ านความ
ปลอดภัยและอาชี วอนามัย 2) นโยบายเร่ งดาเนินมาตรการสร้ างเสริ ม สุ ขภาพและลดปัจจัยเสี่ ยงที่มีผลต่ อสุ ขภาพและการ
เจ็บป่ วยเรื้อรัง 3) นโยบายปรับปรุงระบบบริการด้ านสาธารณสุ ข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพของภาครัฐในทุกระดับ
ให้ ได้ มาตรฐาน และพัฒนาระบบเครือข่ ายการส่ งต่ อในทุกระดับให้ มีประสิ ทธิภาพเชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
เพือ่ ให้ ระบบหลักประกันสุ ขภาพมีคุณภาพอย่ างเพียงพอทัว่ ถึง และ 4) นโยบายการผลักดันการขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยเป็ น
ศู นย์ กลางด้ านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการอย่ างมีส่วนร่ วม มีการ
ประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง มีการใช้ ทรัพยากรทางการแพทย์ ร่วมกันระหว่ างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
โดยรัฐบาลปัจจุบันได้ แถลงนโยบายด้ านสาธารณสุ ขเป็ นนโยบายหลักด้ านหนึ่งใน 11 ด้ าน คือ การยกระดับคุณภาพ
บริการด้ านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานให้ ระบบหลักประกันสุ ขภาพครอบคลุมประชากรในทุก
ภาคส่ วนอย่ างมีคุณภาพโดยไม่ มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริ การในแต่ ละระบบ และบู รณาการข้ อมูลระหว่ างทุกระบบ
หลักประกันสุ ขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุ ขภาพ โดยเน้ นการป้ องกันโรคมากกว่ ารอให้ ป่วยแล้ วจึงมารั กษา สร้ างกลไกจัดการ
สุ ขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ทสี่ ่ วนกลาง
จากทิศทางการพัฒนาสังคมดังกล่ าว จะเห็นว่ ารัฐบาลให้ ความสาคัญต่ อการดูแลสุ ขภาพของประชาชน โดยเน้ นการ
ด้ านการป้ องกันโรคและส่ งเสริมสุ ขภาพ ทั้งในกลุ่มแรงงานและประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งมีเป้ าหมายในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุ ขที่มีอยู่ให้ มีการเชื่ อมโยงกันและครอบคลุมประชาชนอย่ างทั่วถึง และมีเป้ าหมายให้ ประเทศเป็ นศู นย์ กลางด้ าน
สุ ขภาพและการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติ ซึ่งต้ องอาศัยระบบการบริหารจัดการพิเศษ ได้ แก่ ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
เพือ่ สร้ างสังคมทีม่ สี ุ ขภาวะ ทั้งกาย จิต และสังคม และนาไปสู่ ความเข้ มแข็งต่ อการพัฒนาประเทศต่ อไป
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตในครั้งนีไ้ ด้ ดาเนินการโดยมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอกด้ านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมที่มีความสาคัญต่ อการพัฒนาหลักสู ตร จากทิศทางการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจตามที่ได้ อธิบายในข้ อ
11.1 แสดงให้ เห็นว่ าการตอบสนองนโยบายการส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความรั บผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัยของสังคมจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาบุคลากรให้ กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่ งเป็ นผู้ที่เข้ าใจความซั บซ้ อนของปั ญหาสาธารณสุ ขด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย และมี
มุมมองปัญหาสาธารณสุ ขแบบองค์ รวม มีความรู้ และทักษะในการบูรณาการความรู้ ด้านต่ างๆ ในการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย และการจั ดการอนามัย สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กับ สถานประกอบการ และชุ ม ชน เพื่อ คุ้ ม ครองแรงงาน ผู้ บ ริ โ ภค และ
สิ่งแวดล้ อม
ส่ วนการพัฒนาสั งคมด้ านสุ ขภาพ ตามที่ได้ อธิบายในข้ อ 11.2 นั้น แสดงให้ เห็นว่ ารั ฐบาลให้ ความสาคัญเรื่ องการ
ป้ องกันและสร้ างเสริมสุ ขภาพมากกว่ าการรักษา นั่นคือ การส่ งเสริมให้ ประชาชนมีวถิ ีชีวติ ทีม่ สี ุ ขภาพดี (healthy lifestyle) ซึ่ง
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และระดับท้ องถิ่น ขณะเดียวกันก็มเี ป้ าหมายในการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีอยู่ให้ คลอบคลุมประชากรอย่ างทั่วถึง และ
รองรับนโยบายการป้ องกันและสร้ างเสริมสุ ขภาพด้ วย รวมทั้งมีเป้ าหมายการเป็ นศู นย์ กลางการบริการสุ ขภาพระดับภูมิภาค
ซึ่งต้ องอาศัยระบบการจัดการแบบร่ วมมือทุกภาคส่ วน การทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายต่ างๆ เหล่ านี้ จาเป็ นต้ องมีบุคลากรที่มีมุมมอง
การสร้ างเสริมสุ ขภาพและการจัดบริการสาธารณสุ ข หรือสุ ขภาพแบบองค์ รวมเช่ นกัน มีแนวคิดการจัดการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ในระดับประชากรมากกว่ าระดับปัจเจกชน สามารถขับเคลื่อนทรัพยากรที่มีอยู่ในสั งคม และมีทักษะในการประสานงานกับ
องค์ กร หรือกลุ่มต่ างๆ เป็ นต้ น นอกจากนั้นการพัฒนาทางด้ านระบบสาธารณสุ ขของประเทศก็มีความจาเป็ นจะต้ องอาศั ย
กระบวนการทางระบาดวิทยาและสารสนเทศทีถ่ ูกต้ องเพือ่ รองรับองค์ ความรู้ ทางด้ านสาธารณสุ ขทีก่ ้ าวหน้ าขึน้ อย่ างรวดเร็ว
จากเหตุผลดังกล่ าว จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตในเชิ งรุ กและเชิ งลึกที่สามารถ
รองรับการขยายตัวและการพัฒนาสั งคม องค์ กรหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมของประเทศ โดยการผลิต บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข ที่มี มุ ม มองสาธารณสุ ข แบบองค์ ร วม มีค วามรู้ ทัก ษะ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาเพือ่ การจัดการปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุ ข ทั้ง 5 ด้ าน ได้ แก่ การจัดการ อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ การจัดการการบริการสุ ขภาพ และ
วิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุ ข โดยมีประชากรเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ และสามารถพัฒนาความรู้ ของตนเองได้ อย่ างต่ อเนื่อง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรนีส้ อดคล้ องกับพันธกิจของสถาบัน คือ การจัดการศึกษาด้ านสาธารณสุ ข เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ด้ านสาธารณสุ ขทีม่ คี ุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ทจี่ าเป็ น และเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ใช้ ประโยชน์
ได้ อย่ างแท้ จริง
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้องมาเรียน
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1

ปรัชญา
ผลิตบุคลากรด้ านการจัดการสาธารณสุ ขที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาสาธารณสุ ข
แบบองค์ รวม โดยมีสาธารณชนเป็ นประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พ และสามารถ
พัฒนาความรู้ ได้ อย่ างต่ อเนื่อง
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ความสาคัญ
หลักสู ตรมีกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นผู้บริหารงานด้ านสาธารณสุ ขของหน่ วยงานและองค์ กรต่ างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
มุ่งเน้ นพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้ านการบริหารจัดการ และสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ตลอดจนให้ มีจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพทางด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อม ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ ด้ านบริการ
สุ ขภาพ และระบาดวิทยาและสารสนเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร มีดงั นี้
1) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการค้ นหา และประเมินปัญหาทางด้ านสาธารณสุ ข
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อป้ องกัน ควบคุม และแก้ ไขปั จจัยที่อาจ
ก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อสุ ขภาพของประชาชน
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการได้ อย่ างเหมาะสม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึ กษา ไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึ กษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่ วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2

2.

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
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คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางด้ านสาธารณสุ ขหรือสุ ขภาพหรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ ตา่ กว่ า 2.50 และมีประสบการณ์ ในการทางานทีเ่ กีย่ วข้ อง ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
3) กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ เป็ นไปตามข้ อ 2) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เข้ าศึกษา

การคัดเลือกเข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบต้ อง
ไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ผู้สมัครเข้ าเรียนในหลักสู ตรที่ไม่ ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้ านสาธารณสุ ข หรือวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ หรื ออนามัยสิ่ งแวดล้ อม หรืออาชี วอนามัยและความปลอดภัย อาจมีพืน้ ฐานเพื่อการเรี ยนรู้ ในหลักสู ตรไม่
เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ผู้ทไี่ ด้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาควรมีผลสอบข้ อเขียนด้ านสาธารณสุ ขอยู่ในเกณฑ์ ทมี่ ศี ักยภาพที่สามารถพัฒนาได้
และคณะฯ ได้ เตรียมความพร้ อมให้ กับนักศึ กษาใหม่ โดยจัดอบรมเพื่อปรับพืน้ ฐานก่ อนเริ่ มภาคการศึกษาแรก เพื่อ
ปรับพืน้ ความรู้ ด้านสาธารณสุ ข การเตรียมความพร้ อมต่ อการเรียนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญและเน้ นส่ งเสริมการคิด
วิเคราะห์
โครงการหลักสู ตรฯ ดาเนินการในลักษณะโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา (เพือ่ รับ
ปริญญา)
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน (โดยมุ่งเน้ นนักศึกษาเป็ นศู นย์ กลาง)
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ) แบบทางไกลทางอินเตอร เน็ต
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ
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หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต และศูนย์ ลาปาง เปิ ดสอน 5 วิชาเอก ได้ แก่
1) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม
2) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
4) การจัดการการบริการสุ ขภาพ
5) วิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุ ข
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 42 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ เวลาการศึกษาอย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมาก
ไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ) 42 หน่ วยกิต
ก. วิชาบังคับร่ วมทางสาธารณสุขศาสตร์
15
หน่ วยกิต
ข. วิชาบังคับวิชาเอก
12
หน่ วยกิต
ค. วิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
42 หน่ วยกิต
ก. วิชาบังคับร่ วมทางสาธารณสุขศาสตร์
15
หน่ วยกิต
ข. วิชาบังคับวิชาเอก
12
หน่ วยกิต
ค. วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
ง. การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
3.1.3 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 ฐานข้ อมูล ระบบสารสนเทศ และสถิติ
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาด้ านการวิจยั
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เลข 3

หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับสังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สุ ขภาพจิต
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน ทรัพยากรบุคคล องค์การและอืน่ ๆ
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์ การประเมินผล การ
บริหารจัดการและนโยบาย
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับอนามัยสิ่งแวดล้ อม การจัดการภาวะฉุกเฉิน การ
ประเมิน การประเมินความเสี่ยง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
เลข 7
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย อาชีวเวชศาสตร์ การย
ศาสตร์ และสรีรวิทยา
เลข 8
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ การจัดการสุขภาพ
ระบบสุภาพและการบริการสุ ขภาพ
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาพิเศษ สัมมนา ฝึ กภาคสนาม โครงการ
พิเศษ
รหัสตัวเลขหน่ วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่ าง ๆ
รายวิชา
1) การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เสริมพืน้ ฐาน
นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาจะต้ องเข้ ารับการอบรมเชิ งปฏิบัติการเพื่อเสริ มพืน้ ฐาน
ด้ านสาธารณสุ ข การมีความรู้ ความเข้ าใจและมีความพร้ อมในการเรียนโดยระบบการเรียนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นศู นย์ กลาง
และการเรียนแบบ Active Learning รวมทั้งรับการส่ งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และเทคนิคการแก้ ปัญหา
อย่ างเป็ นระบบ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติทางจริ ยธรรมทางสาธารณสุ ข เป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 1-2 สั ปดาห์ ก่ อน
การเรียนภาคการศึกษาแรกของปี 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
3 (3-0-9)
ประยุกต์ ในงานสาธารณสุ ข
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PB631
สธ.641
PB641
สธ.651
PB651
สธ.691
PB691

ชื่อวิชา
Applied Social and Behavioral Sciences
in Public Health
นโยบายสุ ขภาพและการบริหารจัดการ
Public Health Policy and Management
อนามัยสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational Health
การศึกษาพิเศษ
Special Study

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (1-2-5)
(ไม่ นับหน่ วยกิต)

3) วิชาบังคับวิชาเอก
12
หน่ วยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้ องศึกษาวิชาบังคับวิชาเอก จานวน 5 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต โดย
ให้ เลือกศึกษาในวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังต่ อไปนี้

วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม
รหัสวิชา
สธ.611
PB611
สธ.661
PB661
สธ.662
PB662
สธ.663
PB663
สธ.664
PB664

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับงานอาชีว- อนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้ อม
Research Methodology in Occupational
and Environmental Health
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Management
การจัดการมลพิษอากาศ
Air Pollution Management
การจัดการของเสียและของเสียอันตราย
Solid and Hazardous Waste
Management
การจัดการนา้ และนา้ เสีย
Water and Wastewater Management

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

3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

2 (2-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.611

ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับงานอาชีว-อนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้ อม
Research Methodology in Occupational
and Environmental Health
การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
การควบคุมความสู ญเสีย
Occupational Health, Safety and Loss
Control Management
การประเมินและควบคุมอันตรายในงานอา
ชีวอนามัย
Occupational Health Hazards
Evaluation and Control
อาชีวเวชศาสตร์
Occupational Medicine
การยศาสตร์ และสรีรวิทยาการทางาน
Ergonomics and Work Physiology

PB611
สธ.671
PB671
สธ.672
PB672
สธ.673
PB673
สธ.674
PB674


รหัสวิชา
สธ.612
PB612
สธ.633
PB633
สธ.642
PB642
สธ.681
PB681
สธ.682

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

3 (3-0-9)

2 (2-0-6)

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

วิชาเอกการจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้ านสาธารณสุ ข
Research Methodology in Public Health
เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
Public Health Economic
การวางแผน การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการสาธารณสุข
Planning, Monitoring and Evaluation in
Public Health
ทฤษฎีและกลยุทธ์ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
Health Promotion Theory and Strategy
การสื่อสารสุ ขภาพและการชี้แนะสาธารณะ
ด้ านสุ ขภาพ

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

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
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ชื่อวิชา

PB682

Health Communication and Health
Policy Advocacy


รหัสวิชา

การจัดการระบบสารสนเทศด้ านสุ ขภาพ
Health Information System
Management
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้ านสาธารณสุ ข
Research Methodology in Public Health
เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
Public Health Economic
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
องค์ การ
Human Resource Management and
Organization Development
การวางแผน การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการสาธารณสุข
Planning, Monitoring and Evaluation in
Public Health

สธ.612
PB612
สธ.633
PB633
สธ.634
PB634
สธ.642
PB642



สธ.602
PB602
สธ.603
PB603

วิชาเอกการจัดการการบริการสุขภาพ
ชื่อวิชา

สธ.604
PB604

รหัสวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

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

3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

3 (3-0-9)

วิชาเอกวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ระบบฐานข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
ในสารสนเทศทางสุ ขภาพ
Database System and Computer
Networking in Health Informatics
การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
2 (2-0-6)
ในวิทยาการระบาด
Application of Geographical Information
System (GIS) in Epidemiology

- 13 รหัสวิชา
สธ.612
PB612
สธ.622
PB622
สธ.623
PB623

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้ านสาธารณสุ ข
Research Methodology in Public Health
ระบาดวิทยาและชีวสถิตขิ ้นั สู ง
Advanced Epidemiology and
Biostatistics
การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบและ
การวิเคราะห์ อภิมาน
Systematics Review and Meta-Analysis

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

2 (2-0-6)

4) วิชาเลือก นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 ให้ เลือกศึ กษาวิชาเลือก จานวน 3 หน่ วยกิต และนักศึกษาที่
ศึกษาแผน ข ให้ เลือกศึกษาวิชาเลือก จานวน 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
สธ.613
การวิจยั เชิงคุณภาพในงานสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
PB613
Qualitative Research Methodology in Public
Health
สธ.624
ระบาดวิทยาอาชีวอนามัยและอนามัย
3 (3-0-9)
สิ่งแวดล้ อม
PB624
Occupational and Environmental
Epidemiology
สธ.625
ระบาดวิทยาสังคมพฤติกรรมและการดูแล
3 (3-0-9)
สุ ขภาพ
PB625
Social- Behavior and Health Care
Epidemiology
สธ.632
กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้ อมและ
3 (3-0-9)
อาชีวอนามัย
PB632
Environmental and Occupational Health
Laws
สธ.652
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3 (3-0-9)
PB652
Environmental and Health Impact
Assessment
สธ.653
การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมและ
3 (3-0-9)
สุ ขภาพ
PB653
Industrial and Health Risk Assessment

- 14 รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สธ.654
PB654
สธ.665
PB665
สธ.683
PB683
สธ.684
PB684

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

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ข
Public Health Emergency Management
การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
Indoor Air Quality Management
การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน
Community Health System Development
สหวิทยาการเพือ่ การพัฒนาประชากร ผู้สูงวัย
Multidisciplinary Approach for the
Development of Elderly
สธ.685
การจัดการสุ ขภาพกับการย้ ายถิน่
PB685
Migration and Health Management
5) การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก แผน ข) 6 หน่ วยกิต

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

สธ.700
PB700

การค้ นคว้ าอิสระ
Independent Study

6 (0-0-24)

6) วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก แผน ก แบบ ก2) 12 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
สธ.800
PB800

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
12 (0-0-48)
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
สธ.601
สธ.621
สธ.631

ชีวสถิตสิ าหรับสาธารณสุข
วิทยาการระบาดสาหรับสาธารณสุ ข
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ในงาน
สาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย

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

สธ.651
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

สธ.641 นโยบายสุ ขภาพและการบริหารจัดการ
สธ.6xx วิชาบังคับวิชาเอก
สธ.6xx วิชาบังคับวิชาเอก
รวม
ปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
สธ.6xx วิชาบังคับวิชาเอก
สธ.6xx วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สธ.6xx วิชาบังคับวิชาเอก
สธ.6xx วิชาบังคับวิชาเอก
สธ.6xx วิชาเลือก
สธ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
สธ.800 วิทยานิพนธ์
สธ.6xx การศึกษาพิเศษ (ไม่ นับหน่ วยกิต)
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

3
12

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

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

แผน ข
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต

แผน ข
2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
- หน่ วยกิต
- หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต

แผน ข
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
- หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต

12

หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
สธ.6xx วิชาเลือก
สธ.700 การค้ นคว้ าอิสระ
สธ.800 วิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 (ถ้ ามี)
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 (ถ้ ามี)
รวม

แผน ข
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

6

6

แผน ข
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต



6 หน่ วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา

สธ.601
PB601

ชีวสถิตสิ าหรับสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Biostatistics for Public Health
หลักการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณในงานสาธารณสุ ข สถิตเิ ชิงพรรณนา สถิตอิ นุมาน (การประมาณค่ าพารามิเตอร์ และ
การทดสอบสมมติฐาน) การกระจายความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ย การเปรี ยบเทียบค่ าสั ดส่ วน การ
วิเคราะห์ สหสั มพันธ์ การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้ น การวิเคราะห์ สมการถดถอย โลจิสติกเบือ้ งต้ น การวิเคราะห์ การรอดชี พ
ปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป
Principle of quantitative data analysis in public health, descriptive statistics, inferential statistics (estimation
and hypothesis testing), random variable distribution, mean comparison test, proportion comparison test, correlation test,
simple linear regression, simple logistic regression, survival analysis, practicum experience using statistical software.
สธ.602
PB602

ระบบฐานข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ในสารสนเทศทางสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Database System and Computer Networking in Health Informatics
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้ อมูล การสื่ อสารข้ อมูล และเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการสารสนเทศทาง
สุ ขภาพ สื่ อที่ใช้ ในการส่ งข้ อมูล รู ปแบบการส่ งข้ อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ าย เทคโนโลยีเครือข่ ายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง การ
รักษาความปลอดภัยในเครือข่ าย
Principle of database concept, data communication and computer networking for health information management,
transmission media, type of data transmission, network architecture, network technology and standard protocol, and
network security.
สธ.603
PB603

การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ในวิทยาการระบาด
2 (2-0-6)
Application of Geographical Information System (GIS) in Epidemiology
หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ ประกอบและประเด็นปัญหาในการประยุกต์ ใช้ ในงานระบาด
วิทยา การออกแบบและการจัดการฐานข้ อมูลเชิงพืน้ ที่ ทฤษฎีและเทคนิคในการนาเข้ า และการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ความแม่ นยา
และข้ อผิดพลาดของข้ อมูลเชิงพืน้ ที่ การจาลองและวิเคราะห์ เพือ่ ช่ วยในการตัดสินใจ โดยเน้ นปฏิบัตกิ ารใช้ โปรแกรมประยุกต์ ต่างๆ
Theory and concept of geographic information system, component of geographic information and problem issue
for applying in the epidemiology, design and spatial data management, theory of import and technical import, and spatial
data analysis, accuracy and error of special data, simulation and analysis for decision making, practicum experience using GIS
software.

- 17 สธ.604
PB604

การจัดการระบบสารสนเทศด้ านสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Health Information System Management
แนวคิดเบื้องต้ นและหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางด้ าน
สาธารณสุ ข การออกแบบระบบสารสนเทศระบบสุ ขภาพ การรั กษาความปลอดภัยข้ อมู ลและสิ ทธิ ในการเข้ าถึงข้ อมู ล การใช้
สารสนเทศเพือ่ วิเคราะห์ สถานการณ์ และการตัดสินใจในงานสาธารณสุ ข รวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลสุ ขภาพด้ วยระบบเครือข่ ายไร้ สาย
และระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ด้านสาธารณสุ ข
Basic concept and theory of information system, and applied information system for public health management,
health information system design, data security and access permissions, information used to situation analysis and decision
making in public health, and health data assess through wireless network, and public health geographic information
system.
สธ.611
PB611

ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Research Methodology in Occupational and Environmental Health
หลักการวิจยั ทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม จะเป็ นการฝึ กทักษะผู้เรียนให้ สามารถทาวิทยานิพนธ์ โดยเข้ าใจถึง
กระบวนการวางแผนการวิจัย การดาเนิ นการวิจัย และการประเมินผลการวิจัยสาหรั บงานอาชี วอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
เนือ้ หาหลักจะประกอบด้ วยการกาหนดสมมุตฐิ านการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจยั ทั้งการศึกษาแบบ Cohort
studies, Case-control studies และ Cross-Sectional studies การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ างการวิจัย วิธีการสุ่ มตัวอย่ างทั้ง
ทางสิ่ งแวดล้ อมและทางชี วภาพ การออกแบบแบบสารวจหรือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงการ
เขียนและการนาเสนอรายงานการวิจยั นอกจากนีผ้ ้เู รียนจะได้ ฝึกปฏิบัตใิ นการสร้ างหัวข้ อวิจยั และการเขียนโครงร่ างการวิจยั
The principle of research methodology in occupational and environmental health will develop student’s ability
to complete dissertation. The course will cover the planning, implementing and evaluating on occupational and
environmental researches. Main topics are included research hypothesis setting, review literatures and research design for
cohort studies, case-control studies and cross-sectional studies. The techniques on sampling, the design of checklist and
questionnaire and data analysis are obtained. This course will also develop student’s ability in writing and presenting the
research outcome. In addition, the practical research design and writing will be covered.
สธ.612
PB612

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้ านสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Research Methodology in Public Health
ความหมาย ลักษณะ และเป้ าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปั ญหาการวิจัย ตัวแปรและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การเขียนโครงร่ างและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การนาผลวิจยั ไป
ใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และเทคนิควิธีการวิจยั เฉพาะทางด้ านสาธารณสุ ข
Definition of research methodology, the purpose of research methodology, identification for research problem,
variable and hypothesis, data collection method, data analysis, proposal writing and report writing, research evaluation,
research utilization, ethics for researcher, and research methods for public health.

- 18 สธ.613
PB613

การวิจยั เชิงคุณภาพในงานสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Qualitative Research Methodology in Public Health
กรอบแนวคิดทฤษฎี การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้ อมูล
ประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือเปราะบาง จริยธรรมในงานวิจยั การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุ ข การฝึ กปฏิบัตใิ นการใช้
วิธีการเก็บข้ อมูล การสัมภาษณ์ เชิงลึก การทาสนทนากลุ่มย่ อย การนาเสนอและการเขียนรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ
Theoretical and conceptual framework in qualitative research, sampling, data collection and qualitative
analysis, data collection in vulnerable group, research ethic, applied qualitative research in public health, qualitative
research practice and methodology, in-depth interview, focus group discussion, presentation and writing qualitative
research report.
สธ.621
PB621

วิทยาการระบาดสาหรับสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Epidemiology for Public Health
แนวคิดและวิธีการทางวิทยาการะบาดที่นาไปใช้ ในงานสาธารณสุ ขด้ านต่ างๆ หัวข้ อสาคัญประกอบด้ วย แนวคิดทาง
ระบาดวิทยาเกี่ยวกับสุ ขภาพในประชากร การวัดการเกิดโรคและปัจจัยที่สัมพันธ์ กับการเกิดโรคในประชากร การศึกษาทางระบาด
วิทยาเพือ่ ค้ นหาสาเหตุของโรค การคัดกรองโรคในประชากร และวิธีการสอบสวนการระบาดและการเฝ้ าระวังทางด้ านสาธารณสุ ข
This course provides concept in epidemiology which is applied to several disciplines in public health. Major
topics cover epidemiological studies in population, disease measurement and its determinants, identifying causes of
disease, screening in public health practice, and epidemiological investigation including public health surveillance.
สธ.622
PB622

ระบาดวิทยาและชีวสถิตขิ ้นั สู ง
2 (2-0-6)
Advanced Epidemiology and Biostatistics
การใช้ วธิ ีการทางระบาดวิทยารู ปแบบต่ างๆในการประเมินและวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาทางสาธารณสุ ข การวัดปัจจัย
และผลในประชากรภายใต้ การศึกษาแต่ ละชนิด ชนิดของอคติและการควบคุมตัวแปรกวนในการออกแบบระเบียบวิธีการวิจัยและ
วิธีการทางสถิติ การประเมินภาระโรคด้ วยวิธีการประเมิ นปี ที่สูญเสี ยจากความเจ็บป่ วยความพิการและการตายก่ อนวัยอันควรและ
จานวนปี ชีพทีป่ รับด้ วยคุณภาพชีวิต การเฝ้ าระวังและประเมินระบบเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา และ
การประเมินเครื่องมือคัดกรอง โดยบูรณาการวิธีการวิเคราะห์ พหุลอจิสติก การวิเคราะห์ การรอดชีพ การวิเคราะห์ พหุคูณแบบค็อกซ์
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผล และการสร้ างคะแนนทานายการเกิดปัญหา โดยเน้ นการฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรม
สาเร็จรู ปทางสถิติ
Epidemiological design for evaluation and problem situation analysis in public health, factors and outcome
measures in various study designs, type of bias and confounding control in part of methodology and statistical analysis,
assess the burden of disease use of DALYs and QALYs, epidemiology surveillance and the evaluation of epidemiologic
surveillance systems, epidemiology investigation, screening instrument evaluation, using the method of binary logistic
regression analysis, survival analysis and cox’s regression analysis for data analysis and interpretation, and developing
scoring score for predicting health problem, statistics practicum using statistical software.

- 19 สธ.623
PB623

การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบและการวิเคราะห์ อภิมาน
2 (2-0-6)
Systematics Review and Meta-analysis
ระเบียบวิธีวจิ ยั วิจยั แบบการทบทวนอย่ างเป็ นระบบ ตั้งคาถามวิจัย การเลือกการศึกษา กาหนดเกณฑ์ การคัดเข้ าและคัด
ออก การค้ นหางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง ออกแบบแบบบันทึกการสกัดข้ อมูล การประเมินความเสี่ ยงต่ อการเอนเอียง การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบเมตาสาหรับตัวแปรต่ อเนือง และตัวแปรกลุ่มการประเมิน ความแปรปรวนและความเอนเอียงจากการรายงาน วิธีการรายงานผล
Principle of systematics review methodology, developing a research question, inclusion and exclusion criteria set up
in the protocol, literature and evidence searching methods, designing a data collection form, data extraction methods, risk
of bias evaluation, meta-analysis for numerical and categorical data, heterogeneity test and publication bias assessment,
and report of results.
สธ.624
PB624

ระบาดวิทยาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Occupational and Environmental Epidemiology
หลักการสาคัญและวิธีการเก็บข้ อมูลที่ถูกต้ องและน่ าเชื่ อถือเกี่ยวกับผลกระทบทางสุ ขภาพจากการรั บสั มผัสมลพิษ
สิ่ งแวดล้ อม และโรคที่เกิดขึน้ ในชุ มชนและสถานประกอบการ การใช้ วิธีการทางสถิติด้านระบาดวิทยาเพื่อการประเมินผลกระทบ
ทางสุ ขภาพจากการได้ รับสั มผัสซึ่งได้ มาจากการเก็บข้ อมูล จุดเด่ นและข้ อจากัดในการศึกษาเชิงระบาดวิทยา และความสาคัญของ
การประเมินผลเชิงวิพากษ์
Principles and methods of collecting accurate, reliable information on health effects of environmental exposure
and diseases in the community and the workplace, use of epidemiological statistical methods to evaluate health effects from
exposure obtained from data collection, strengths and limitations of epidemiological studies and the importance of critical
assessment.
สธ.625
PB625

ระบาดวิทยาสังคมพฤติกรรมและการดูแลสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Social- Behavior and Health Care Epidemiology
การประเมินทางวิทยาการระบาดที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางสั งคม วัฒนธรรมของคนและชุ มชน อภิปรายและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยดังกล่ าวกับการเกิดปัญหาสุ ขภาพ อาทิ โรคไร้ เชื้อโรคและอาการอันเกิดจากสภาวะเสื่อมทางร่ างกาย และ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่ างๆ โดยเน้ นการวัดและประเมินปัญหาทางสั งคมศาสตร์ การอภิปรายข้ อดีและข้ อบกพร่ องของวิธีการศึกษา
รู ปแบบต่ างๆ ทางวิทยาการระบาด และการวิจารณ์ งานวิจยั บางเรื่องในเชิงวิทยาการระบาด
Epidemiologic evaluation of the potential health effects from sociocultural characteristics of the people and
community, discussion and analysis of determination of social and cultural factor and their relationship to specific diseases,
including non-infectious diseases, degenerative conditions and behavioral deviancies, found in a population and social
group. Emphasis on evaluation and uses of behavioral measures. Discussion the usefulness and limitations of various
epidemiologic methods consideration of and selection of research issues using an epidemiologic perspective.

- 20 สธ.631
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สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ในงานสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Applied Social and Behavioral Sciences in Public Health
พฤติกรรมสุ ขภาพ ปัจจัยทางพฤติกรรมและสั งคมที่มีผลต่ อสุ ขภาพ โดยการศึกษาทฤษฎีด้านมานุษวิทยา สั งคมวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้ เข้ าใจถึงปั จจัยด้ านสั งคมซึ่ งจะนาไปสู่ การวิเคราะห์ ปัญหาสาธารณสุ ขและพฤติกรรมสุ ขภาพ การ
เปลี่ยนพฤติกรรม การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และปั ญหาด้ านสาธารณสุ ขร่ วมสมัยในมุมมองแบบองค์ รวม มาอธิบายประกอบกับ
ทฤษฎีเพือ่ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ การประยุกต์ ใช้ งานวิจยั ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมและสถานการณ์ สุขภาพ
Health behavior, social determinants on health, anthropological and sociological theory in public health, health
behavior modification, case studies, current health issues, and applied health research.
สธ.632 กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย
3 (3-0-9)
PB632 Environmental and Occupational Health Laws
แนวคิดของกฎหมายทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย ได้ แก่ พระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
This course provides an introduction to environmental and occupational law, focus on the major legal and
policy issues underlying environmental and occupational statutes. The course will cover key environmental and
occupational statutes, such as National Environmental Quality Act, Public Health Act, Factory Act, Occupational Safety,
Health and Environmental Act (the OSH Act).
สธ.633
PB633

เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข
2 (2-0-6)
Public Health Economic
การจัดการทางการเงินทางด้ านสาธารณสุ ข นโยบายการคลังและการจัดทางบประมาณของรัฐ ประเภทของเงินทุนและ
แหล่ งเงินทุน เอกสารทางการเงิน การจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ งบการเงิน จุดคุ้มทุน หลักพืน้ ฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ ใช้ เศรษฐศาสตร์ ในด้ านสุ ขภาพ อุปสงค์ และอุปทานของบริการสุ ขภาพ ดุลยภาพของตลาด ต้ นทุนการ
ผลิต รายรับและกาไร และการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการบริ การสุ ขภาพ การประยุกต์ ใช้ การ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ในงานสาธารณสุ ข
Health economic management, financial policy and government budgeting, capital and source of capital,
financial documents, accounting and financial report. Includes financial analysis, the break-even point. Principle and
concept of economics, the application of health economics to health related. The demand and supply of health services,
market equilibrium, cost, revenue and profit and break-even point analysis. Health economic evaluation to health related
project.
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์ การ
2 (2-0-6)
Human Resource Management and Organization Development
หลักพืน้ ฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ และการ
ออกแบบงาน การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน แนวคิดการพัฒนาองค์ การ การเปลีย่ นแปลงองค์ การ
กระบวนการพัฒนาองค์ การ จริยธรรมในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Principle of human resource management. Philosophy, concept and theories of human resource development.
Analysis and design of work, training and capacity building, performance evaluation. Concept of organization
development, organization change, process of organization development and ethic in human resource management.
สธ.641
PB641

นโยบายสุ ขภาพและการบริหารจัดการ
3 (3-0-9)
Public Health Policy and Management
แนวคิดนโยบายสุ ขภาพและนโยบายสาธารณะ กระบวนการทางนโยบาย สถานะทางสุ ขภาพและผลลัพธ์ ทางสุ ขภาพ
ระบบสุ ขภาพและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในระบบบริการสุ ขภาพ ระบบหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ การะประเมินระบบสุ ขภาพ และแนวคิดการปฎิรูประบบสุ ขภาพ การวิเคราะห์ นโยบายและสถานการณ์ ระบบสุ ขภาพในและ
ต่ างประเทศ
Health policy, public policy and process, health status and outcome, health system, human resource
management and finance, national health system, health evaluation system, health reform, policy analysis, national and
international health system.
สธ.642
PB642

การวางแผน การติดตามและการประเมินผลโครงการสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Planning, Monitoring and Evaluation in Public Health
หลักการ ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวางแผน การติดตามและการประเมินผลโครงการด้ านสาธารณสุ ข การจัดการ
โครงการทีเ่ หมาะสมในหลายรู ปแบบ การพัฒนาโครงการด้ านสาธารณสุ ข การวิเคราะห์ สถานการณ์ การประเมินความต้ องการและ
วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ของการดาเนินงานโครงการด้ านสาธารณสุ ข รู ปแบบการติดตามและการประเมินผลโครงการในระยะต่ างๆ
การประยุกต์ ทฤษฎีการติดตามและการประเมินผลและการตัดสิ นใจ การออกแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ การพัฒนาดัชนี
และเกณฑ์ ในการติดตามและการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการประเมิน การบริหารและการจัดการ
โครงการประเมิน รวมทั้งการเขียนและการนาเสนอโครงการประเมินผลในรู ปแบบต่ างๆ
Principle, theories and framework of planning, monitoring and evaluation in public health. Model of project
management, public health program development, situation analysis, need assessment and feasibility study to public
health project. Type and scope of monitoring and evaluation associated with each phase, the theories application of
monitoring, evaluation and decision making, techniques for monitoring and evaluation project design. Indicator and
target development for monitoring and evaluation, tools development for data collecting. Evaluation project management,
writing proposal and project presentation.
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อนามัยสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย
3 (3-0-9)
Environmental and Occupational Health
อันตรายที่พบในสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ อันตรายทางด้ านกายภาพ เคมีและชี วภาพ และความเสี่ ยงสุ ขภาพที่เกิดขึ้นใน
ชุ มชน ภาคเกษตรกรรมและสถานประกอบการ ประเด็นปั ญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่ อสุ ขภาพอันเนื่องมาจากปั จจัยเสี่ ยงจาก
สิ่งแวดล้ อมและการประกอบอาชีพ ได้ แก่ มลพิษทางนา้ อากาศ ขยะและของเสี ยอันตราย ยาฆ่ าแมลง ความปลอดภัยในอาหาร และ
อาชีวอนามัย รวมถึงผลกระทบอันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก ปัญหาภัยพิบัติ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับ
ประเทศไทย
Introduces students to physical, chemical and biological hazards found in the environment and health risks
associated with community agriculture and workplace exposure to them. A broad overview of some of the most important
and current challenges to human health from environmental and occupational risk factors such as water pollution,
ambient and indoor air, solid and hazardous waste, pesticides, food safety and occupational health are provided. This
course also includes the climate change effect, disaster problem and the theory of sustainable development in Thailand.
สธ.652
PB652

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Environmental and Health Impact Assessment
แนวคิดและหลักการสาคัญที่ใช้ ในการประเมินผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพจากกิจกรรมที่เกิดจากการกระทา
ของมนุ ษย์ การศึ กษารวมถึงความรู้ ความเข้ าใจในขั้นตอนและวิธีการของการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยการกลัน่ กรองโครงการ การกาหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินระดับผลกระทบ การกาหนดมาตรการป้ องกันและ
ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ และการมีส่วนร่ วม สาหรับเครื่องมือและวิธีการประเมินจะเลือกศึกษาเฉพาะวิธีที่สาคัญและ
เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและข้ อมูล อาทิ แบบทวนสอบรายการ ตารางความเสี่ ยง แบบ จาลองทางคณิตศาสตร์ นอกจากนีย้ ังมี
การอภิปรายถึงประเด็นการติดตามตรวจสอบและการประเมินตามนโยบายและกฎหมายทีส่ อดคล้ องกับทางด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
การศึกษาวิชานีป้ ระกอบด้ วยการบรรยาย การสัมมนา และการจัดทารายงานแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
The key concepts and principle are used to assess environmental and health impacts of anthropogenous
activity. This will also provide knowledge of the process and methods of environmental and health impact assessment
(EHIA). The EHIA staging includes screening, scoping, impact assessment, mitigation, monitoring and stakeholder
engagement. The selected assessment and monitoring tools and techniques are introduced (such as checklist, risk matrix,
mathematical modeling). Furthermore, monitoring and evaluation in terms of policy and legislative directives by
Environmental health are discussed. The course includes lectures and seminars/coursework (individual and group).
สธ.653
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การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมและสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Industrial and Health Risk Assessment
หลักการและกระบวนการประเมินความเสี่ ยง การชี้บ่งอันตราย การประเมินการได้ รับสั มผัสสิ่ งคุกคามที่ปนเปื้ อนใน
ตัวกลางสิ่ งแวดล้ อมแบบเฉี ยบพลันหรื อแบบเรื้อรัง และการอธิบายลักษณะความเสี่ ยงเพื่อการขยายผลการประเมินสู่ การกาหนด
ข้ อแนะนาการลดความเสี่ ยง และการจัดการปัญหาความไม่ แน่ นอน นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักการและกระบวนการประเมินความ
เสี่ ยงในงานอุตสาหกรรม การชี้บ่งอันตราย ด้ วยเทคนิค ว็อท-อีฟ เช็คลิสต์ ฮาซอฟ เอฟเอ็มอีเอ ฟอลท์ ทรี อีเวนต์ ทรี การประเมิน

- 23 ความเสี่ยง การจัดทาแผนบริหารจัดการเพือ่ ลด/ควบคุมความเสี่ยง และการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง รวมทั้งกฎหมายที่
เกีย่ วข้ อง การศึกษาวิชานีป้ ระกอบด้ วยการบรรยาย สัมมนา และการจัดทารายงานแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
Principles and process of risk assessment including identification of hazards; assessment of acute and chronic
exposure to contaminated environmental media; and risk characterization will be covered. Risk assessment in regulatory
decision-making and allocation of health-based guidance values will also be addressed. Handling of uncertainties in health
risk assessment will also be discussed. In addition, principles and process of industrial risk assessment including hazard
identification, risk assessment, risk management and preparation of risk analysis report are studied. In addition, techniques
for hazard identification including what-if, checklist, HAZOP, FMEA, FTA and ETA are introduced. Risk assessment
guidelines and regulations are discussed. The course includes lectures, seminars and individual and group report.
สธ.654
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การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ข
3 (3-0-9)
Public Health Emergency Management
หลักการและบทบาททีมงานทีเ่ กีย่ วข้ องในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ข การจัดการความเสี่ยง ศักยภาพในการ
จัดการภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ข การพัฒนาทางนโยบายและแนวทางต่ างๆ การจัดการข้ อมูลข่ าวสารทางสุ ขภาพ การสื่ อสาร
ความเสี่ ยง การวางแผนและการจัดการตอบโต้ ภาวะฉุ กเฉินสาหรับกลุ่มก้ อน บทบาทการเป็ นผู้นาในการจัดการภาวะฉุ กเฉินทาง
สาธารณสุ ข การประเมินสภาวะสุ ขภาพในภาวะฉุกเฉิน
This course will cover the principles of planning, organizing, and coordinating of public health emergency
management. The ability on management public health emergency, guideline and policy development, data management and risk
communication is also emphasized. Students will encounter a wide range of emergency events so the roles of leadership,
planning and managing for mass population and health evaluation during emergency events will be structured in this
course.
สธ.661
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Environmental Health Management
แนวคิดการเชื่ อ มโยง แหล่ งก าเนิดมลพิษ การรั บสั ม ผัส และผู้รับสั มผัส เพื่อจัดการปั ญหาอนามัย สิ่ งแวดล้ อมและ
ผลกระทบของมลพิษสิ่ งแวดล้ อมต่ อสุ ขภาพอนามัย การประเมินและการวิเคราะห์ สถานการณ์ ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม ปั ญหา
อนามัยสิ่งแวดล้ อมในปัจจุบัน เครื่องมือ กฎหมายและมาตรฐานที่ประยุกต์ ใช้ สาหรับการจัดการด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ การ
ป้ องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด การประเมิ นวัฏจักรชีวิต และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม นโยบายและแผนงานด้ าน
อนามัยสิ่งแวดล้ อมในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และประเทศ ทั้งนีใ้ นการเรียน การสอนจัดให้ มีกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมแก่ นักศึกษา
The concept of the linkage between source of pollution exposure and receptor will be used to manage the
environmental health problems and its health effects. The current environmental health situations and issues will be
evaluated and analyzed. Management tools including laws and standards for example pollution prevention, clean
technology, life cycle assessment and environmental management system. Environmental health policy and program in all
levels; international, regional and national, will be explored. During the course, case studies will be provided in order to
develop the management skills.
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การจัดการมลพิษอากาศ
2 (2-0-6)
Air Pollution Management
ชนิดและผลกระทบของมลพิษอากาศต่ อสุ ขภาพอนามัย การแพร่ กระจายและพฤติกรรมของมลพิษในบรรยากาศ ปัญหา
มลพิษในชุมชน ระดับภูมภิ าค และระดับโลก ได้ แก่ ภาวะโลกร้ อน ภาวะเรือนกระจก และรู รั่วโอโซน หลักการประเมินการรับสั มผัส
มลพิษอากาศ แนวทางการจัดการมลพิ ษอากาศที่แหล่ งกาเนิด เทคโนโลยี บาบัดและเครื่ องมือต่ างๆ อาทิ การใช้ ม าตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัตใิ นการป้ องกันและควบคุมมลพิษอากาศ โดยให้ นักศึกษาได้ ศึกษาจากกรณีศึกษา
ทั้งในและต่ างประเทศ
Type of air pollution and its health effects. The dispersion and behavior of pollutants in the ambient air. Air
pollution of all levels, community, regional and global, for examples global warming, green house effects and ozone holes. The
exposure assessment of air pollution. The guideline for source of air pollution management. Treatment technology and
other tools such as economic instruments, laws, standards and/or course of air pollution prevention and control. Case
studies both of national and international will be explored.
สธ.663
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การจัดการของเสียและของเสียอันตราย
2 (2-0-6)
Solid and Hazardous Waste Management
นิยาม ประเภท แหล่ งกาเนิด องค์ ประกอบและลักษณะทางกายภาพ เคมี ชี วภาพของมู ลฝอยและของเสี ยอันตราย
กฎหมายและข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอย ปริมาณ อัตราการผลิต การเก็บรวบรวม การขนส่ ง และการกาจัดมูล
ฝอยและของเสี ยอันตราย ได้ แก่ การฝังกลบแบบถู กหลักสุ ขาภิบาล การหมักทาปุ๋ ย การเผาในเตาเผา และสาหรับของเสี ยอันตราย
การบาบัดด้ วยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และความร้ อน การทาให้ คงตัวและการทาให้ เป็ นก้ อนแข็ง และการฝังกลบอย่ างปลอดภัย
เทคนิคในการออกแบบเบือ้ งต้ น การบูรณาการการจัดการมูลฝอยโดย การลดปริมาณมูลฝอยทีแ่ หล่ งกาเนิด การคัดแยก การนากลับมาใช้
ซ้าและใช้ ใหม่ การนาไปใช้ เป็ นเชื้อเพลิง การเฝ้ าระวังทางสิ่ งแวดล้ อม การเก็บตัวอย่ างและการวิเคราะห์ การประยุกต์ เทคโนโลยีสะอาด
ในการจัดการของเสี ยอันตราย
Definition, types, sources, composition and physical, chemical and biological characteristics of solid and
hazardous waste. Laws and regal requirement and technology management of solid waste. Quantity, production rate,
collection system and disposal by using Sanitary landfill, Composting, Incineration of solid and hazardous waste. Physical,
Chemical, Biological and Heat treatment for Hazardous waste. Stabilization, Solidification and Basic design for secure
landfill. Integrated solid waste management: Sources reduction, Separation, Reuse, Recycling and RDF. Environmental
monitoring, Sampling and Analysis and apply Cleaner Technology for solid and hazardous waste management.
สธ.664
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การจัดการนา้ และนา้ เสีย
2 (2-0-6)
Water and Wastewater Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน สถานการณ์ ด้านทรั พยากรน้าและการจัดการน้าใน
ระดับประเทศและนานาชาติ มลพิษทางน้าและผลกระทบต่ อสุ ขภาพมนุษย์ การจัดหาแหล่ งน้าผิวดินและแหล่ งน้าใต้ ดินเพื่อใช้ ใน
การอุปโภคบริโภค การบาบัดนา้ เสียแบบต่ างๆทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย เทคโนโลยีสะอาดสาหรับใช้ ในการจัดการน้า การนาน้าทิง้
กลับมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ รวมถึงกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการนา้ และคุณภาพนา้ ทิง้

- 25 This course provides the principles of management of water resources for sustainable development. An
overview of water resources situation in Thailand and global. Key topics include water pollution and effects on human
health; surface and groundwater supplies for consumption; appropriate wastewater treatment technologies for Thailand,
and water reclamation. National legislations for water management and water quality standards are also included.
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การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
3 (3-0-9)
Indoor Air Quality Management
การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร จะเน้ นทีค่ วามสัมพันธ์ ของคุณภาพอากาศกับสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ของผู้ที่อยู่ใน
อาคาร ทั้งทีเ่ ป็ นอาคารสาธารณะหรืออาคารสถานทีท่ างาน โดยผู้เรียนจะสามารถระบุชนิดและแหล่ งกาเนิดของมลพิษ วิธีการในการ
ป้ องกันและจัดการปัญหา และการสอบสวนและวิเคราะห์ ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาคุณภาพอากาศ นอกจากนีจ้ ะเน้ นที่ระบบการ
ทางานของระบบจัดการอากาศภายในอาคาร และระบบการกระจายตัวของอากาศ เพื่อป้ องกันปัญหาผลกระทบต่ อสุ ขภาพของผู้ที่
อยู่ในอาคาร
Indoor air quality management will concentrate on the relationship between indoor air quality and health of
occupants in both public buildings and office buildings. The course will increase student’s ability in identifying source and
type of pollutants, preventing and managing problems. The process on investigation and analysis of the cause of indoor air
quality problems will be covered. In addition, Heating, Ventilating, and Air Conditioning system (HVAC system) and air
distribution will cover to explore how indoor air quality can be managed to minimize negative health effects.
สธ.671
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การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการควบคุมความสู ญเสีย
3 (3-0-9)
Occupational Health, Safety and Loss Control Management
การนาหลักการบริ หารและการจัดการมาประยุกต์ ใช้ ในงานอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานอย่ างเป็ นระบบ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) รวมถึงการตรวจประเมิน
มาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล แนวคิดและทฤษฎีการควบคุมความสู ญเสี ย หลักการบริหารเพื่อป้ องกัน ควบคุม และ
แก้ ไขความสู ญเสี ยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยและเหตุการณ์ ฉุกเฉิ น รวมถึงการประเมินผลโครงการความปลอดภัย การ
วิเคราะห์ สถานการณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นโยบายและแผนงานในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และประเทศ กรณีศึกษาการ
บริหารจัดการความปลอดภัยและการควบคุมความสู ญเสียในสถานประกอบกิจการต่ างๆ
Application of the management and administration principles to occupational health safety and workplace
environment. Occupational health and safety management system (OHSAS 18001) including quality auditing as part of
regulatory requirements or international standard. The concept and theory of loss control and also the principle of
management for prevention, control and correction of loss according to accidents, major hazards and emergency events.
The evaluation of safety program and situation of occupational health and safety. International, regional and national
policies and programs. Case studies of occupational safety and loss control from various industries.
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การประเมินและควบคุมอันตรายในงานอาชีวอนามัย
2 (2-0-6)
Occupational Health Hazards Evaluation and Control
หลักการและวิธีการในการประเมินการสั มผัสอันตรายทางกายภาพ เคมี ชี วภาพ จากการทางาน หลักการเบือ้ งต้ นและ
เทคโนโลยีในการควบคุมอันตรายในงานอุตสาหกรรม การใช้ มาตรการทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคลเพือ่ ควบคุมอันตรายทีแ่ หล่ งกาเนิด ทางผ่าน และผู้ปฏิบัตงิ านในอุตสาหกรรมประเภทต่ าง ๆ
Principles and methods for evaluation of physical, chemical and biological health hazards in occupational
setting are covered. Basic principles and control technologies for occupational hazards are studied. Application of
engineering, administrative and personal protective equipment control measures in controlling of occupational health
hazards at source, path and receiver for various types of industry are discussed.
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อาชีวเวชศาสตร์
2 (2-0-6)
Occupational Medicine
ความผิด ปกติที่สาคัญของสุ ขภาพร่ า งกายที่เ ป็ นผลกระทบจากการทางาน ประกอบด้ วย โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคมะเร็ง ความผิดปกติทางผิวหนัง การสู ญเสี ยสมรรถภาพการได้ ยิน ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ ามเนือ้ ที่เกิดจากการ
ออกแรงเกินกาลัง หรือการทางานซ้าซาก ความเครียดจากการทางาน และโรคจากการทางานที่สาคัญอื่นๆ โดยเน้ นที่การระบุ ชี้บ่ง
และการป้ องกันโรคทีเ่ กิดจากการทางาน ความสั มพันธ์ ระหว่ างการสั มผัสอันตรายจากการทางานและการเกิดโรค โดยศึกษาจากผล
การตรวจคัดกรองทางอาชีวอนามัย ค่ าดัชนีบ่งชี้การสั มผัสทางชีวภาพ กลไกการเกิดพิ ษ รวมถึงกรณีตัวอย่ างความผิดปกติจากการ
ประกอบอาชีพทีส่ าคัญ
This course will address the most important health disorders affecting people as a result of their work:
respiratory diseases, cancer, skin disorders, hearing loss, musculoskeletal disorders such as those caused by overexertion
or repeated exertion, occupational stress and other major work-related diseases. Focusing on identifying and preventing
work-related diseases, the relationship between work exposures and the occurrence of disease, occupational screening test,
biological exposure indices (BEI) and mechanisms of toxicity will also be studied. Major occupational disorders will be
introduced as examples.
สธ.674
PB674

การยศาสตร์ และสรีรวิทยาการทางาน
2 (2-0-6)
Ergonomics and Work Physiology
ความสาคัญของการยศาสตร์ และสรีรวิทยาในงานอาชีวอนามัย ความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สิ่ งแวดล้ อมในการทางาน การประเมินความสามารถในการทางาน กลไกการทางานและการตอบสนองของร่ างกายและจิตใจต่ อ
สภาพการทางาน หลักการออกแบบระบบการทางาน ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากปัญหาการยศาสตร์ ความเครียดและความล้ าจากการ
ทางาน รวมถึงการวิเคราะห์ งานและการควบคุมทางการยศาสตร์ และสรีรวิทยาการทางาน นาไปสู่ การปรับปรุ งสภาพการทางานให้
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัตงิ าน ส่ งผลต่ อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทางาน
This course provides importance of ergonomics and physiology in occupational health, and also relationship
between human, machine, equipment and the working environment. Topics include: evaluation of physical work capacity,
physiological and psychological responses to the working condition, principles of work system design, health impacts due to
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improvement will be explained for efficiency and safety at work.
สธ.681
PB681

ทฤษฎีและกลยุทธ์ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Health Promotion Theory and Strategy
แนวคิด ทฤษฎีด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ประยุกต์ ทฤษฎีในการวิเคราะห์ ปัญหาด้ านการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ การกาหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ การรณรงค์ ทางสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วม และการใช้ สื่อหลากหลาย
รู ปแบบในงานสร้ างเสริมสุ ขภาพ โดยใช้ กรณีศึกษา
Concepts and theories in health promotion and disease prevention, applying theories to analyze health
promotion problems, identifying strategies and methods in health promotion, participatory health campaign and varieties
of media using in health promotion, case studies will be applied.
สธ.682
PB682

การสื่อสารสุ ขภาพและการชี้แนะสาธารณะด้ านสุ ขภาพ
2 (2-0-6)
Health Communication and Health Policy Advocacy
หลักการสื่ อสาร พืน้ ฐานการสื่ อสารสุ ขภาพ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการสื่ อสารสุ ขภาพ กระบวนการการสื่ อสาร
สุ ขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารสุ ขภาพ การวิเคราะห์ ผู้รับสารและการออกแบบสาร การรู้ เท่ าทันข้ อมูลสุ ขภาพ
นโยบายสาธารณะ การชี้แนะสาธารณะด้ านสุ ขภาพ กระบวนการชี้แนะสาธารณะด้ านสุ ขภาพ การสร้ างประเด็นสาธารณะด้ าน
สุ ขภาพ การใช้ สื่อเพือ่ สนับสนุนการทางานชี้แนะสาธารณะด้ านสุ ขภาพ
Principle of communication, Fundamental of communication, Theories related to health communication,
Communication process, Health communication planning and evaluation, Audience analysis and message design, Health
literacy, Public policy, Health Advocacy, Health advocacy process, Health advocacy issues, Media advocacy for health
advocacy.
สธ.683
PB683

การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน
3 (3-0-9)
Community Health System Development
การประเมินชุ มชนและการวิเคราะห์ สถานการณ์ การตรวจสอบกลยุทธ์ สาหรั บการวินิจฉัยชุ มชน การวางแผน การ
ดาเนินงานและการประเมินผลกิจกรรมโครงการสุ ขภาพเพื่อการพัฒนาและจัดการโครงการสุ ขภาพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ หลักการ
แนวคิดและกลวิธีของแบบจาลองหุ้นส่ วน กลุ่มและเครือข่ ายความมีส่วนร่ วม กระบวนทัศน์ เครือข่ ายและรู ปแบบของการประสาน
เครือข่ ายความร่ วมมือในบริบทของการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือการจัดการเครือข่ าย เทคนิคการวิเคราะห์ เครือข่ าย กิจกรรม
ของเครือข่ าย การสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือ โดยใช้ กรณีศึกษาและการฝึ กปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ จริง
Community assessment and situation analysis, strategies audit for community diagnosis, project planning,
implementation and evaluation to health related. Principle, concept and strategies of partnership model, group and
participatory network. The network paradigm and co-operation network in the context of strategic decisions. Tools for
networking management, technique of network analysis, activities under network, partnership network creating. Case
studies and practice in real situation.
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สหวิทยาการเพือ่ การพัฒนาประชากรผู้สูงวัย
3 (3-0-9)
Multidisciplinary Approach for the Development of Elderly
แนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การ และสถานการณ์ ด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ นหลากหลายมิติ ทั้ ง สั ง คมวิท ยา มานุ ษ ยวิท ยา สุ ข ภาพ
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และการเมืองการปกครอง นโยบาย กระบวนการ และรู ปแบบ ในการพัฒนา ส่ งเสริม และดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและอาเซียน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Concepts, theories, principles and situations of ageing in multidisciplinary perspectives such as social sciences,
anthropology, health, economic, environment and politics in terms of policy, process and model for the development,
promotion and services relevant to the elderly in Thailand and other Asian countries
สธ.685
PB685

การจัดการสุ ขภาพกับการย้ ายถิ่น
3 (3-0-9)
Migration and Health Management
สถานการณ์ ของการอพยพย้ ายถิ่นในระดับโลก ระดับภู มิภาค และภายในประเทศ รู ปแบบของการย้ ายถิ่นระหว่ าง
ประเทศ การย้ ายถิ่นภายในประเทศ ผู้ลีภ้ ัย ผู้แสวงหาที่พักอาศัย แนวคิดทฤษฎีการย้ ายถิ่น ความสั มพันธ์ ระหว่ างการย้ ายถิ่นกับ
ปัญหาอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ปัญหาสุ ขภาพเด็ก ปั ญหาโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า ปัญหาความไม่ เท่ าเทียมในการเข้ าถึงและรับบริ การ
สุ ขภาพทีม่ คี ุณภาพ การวิเคราะห์ ปัญหาและให้ ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
The situation of migration at the global, regional and national levels. Typology and patterns of international
migration, domestic migration, refugees and asylum seekers. Migration theories and the relationship between migration
and reproductive health issues, child's health, emerging diseases and re-emerging diseases, inequity in access to a quality
health services. Problems analysis and recommendations for policy or project improvements.
สธ.691 การศึกษาพิเศษ
2 (1-2-5)
PB691 Special Study
(ไม่ นับหน่ วยกิต) โปรแกรมสาหรั บการ
เสริมทักษะและประสบการณ์ ให้ กบั นักศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสาธารณสุ ข ผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์ โครงการด้ าน
สาธารณสุ ขและงานวิจัย การสั มมนา และ/หรื อการฝึ กปฏิบัติงานสาธารณสุ ขในชุ มชนเพื่อประยุกต์ ใช้ ความรู้ เชิ งวิชาการสู่ การ
แก้ ปัญหาสาธารณสุ ขในสถานการณ์ จริง รวมทั้งการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และการติดตามประเด็นทีท่ นั ต่ อการเปลี่ยนแปลงด้ าน
สาธารณสุ ข กิจกรรมประกอบด้ วย การสั มมนา การถกแถลง การศึกษาจากกรณีศึกษา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิชานี้
วัดผลการศึกษาเป็ น P หรือ N
A Special Studies Program provides a period of sustained scholarly experience to build capacity of public
health professional through research, seminar and/field experience. This will enhance individual’s skill in problem-solving
approach to current public health issues as well as encouraging students to make argument and to follow the current issues
related to a global perspective. The course includes group discussion, case study, seminars and field trip. All students registered
for this course receive a grade of P or N.
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การค้ นคว้ าอิสระ
6 (0-0-24)
Independent Study
ค้ นคว้ าข้ อมูลประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานสาธารณสุ ขในหัวข้ อทีส่ อดคล้ องกับวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกศึกษา โดยใช้ ทฤษฎี
ทีศ่ ึกษามาแล้ ววิเคราะห์ ประเด็นปัญหาทีจ่ ะนามาพัฒนาเป็ นงานวิจยั ออกแบบงานวิจัยและ/หรือดาเนินงานวิจัยในหัวข้ อ ภายใต้ การ
แนะนาและควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ นาเสนอการค้ นคว้ าอิสระและการเขียนบทความวิจยั
Independent study on a specific research topic related to public health as well as their specific study focus or
student majoring in education, with using the theory to study and analyze the issues that will be developed into a research
career to under the guidance and supervision of advisors and committee to supervise and evaluate the students' work.
Presented independent study and writing research papers.
สธ.800
PB800

วิทยานิพนธ์
12 (0-0-48)
Thesis
การสร้ างโครงร่ างการวิจยั และการดาเนินงานวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาสาธารณสุ ข โดยเป็ นหัวข้ อที่
สอดคล้ องกับวิชาเอกทีน่ ักศึกษาเลือกศึกษา ภายใต้ การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ และมีการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ ผลงาน
The thesis is an individual student project; create of a research proposal and conduct research to create a new
knowledge in the field of public health. Students choose a topic, relevant to public health as well as their specific study
focus or student majoring in education, with under the guidance and supervision of advisors and thesis committee to
supervise and evaluate the students' work. Presented dissertation and published works in the journal or academic publication
or presentation on academic conference (Proceedings).
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษาศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5.

ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับงานการ
จัดการด้ า นสาธารณสุ ข ที่สอดคล้ องหรื อเกี่ยวข้ องกับ วิช าเอกที่นั กศึ ก ษาเลือกศึ กษา โดยอยู่ ภายใต้ การแนะน าและ
ตรวจสอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบ
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5.3
5.4

5.5

มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ และ
ทฤษฎีต่างๆ ในการคิดค้ น ออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาโครงร่ างงานวิจัยและ/หรื อดาเนินงานวิจัยเพื่อใช้ ค้นหา
ความรู้ ใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการทางสาธารณสุ ข รวมทั้งสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ /สื่ อสาร
ทางวิชาการได้
ช่ วงเวลา
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต
นักศึ กษาที่เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก.2 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่ วยกิต ส่ วนนักศึ กษาที่เลือกศึกษาแผน ข
ศึกษาค้ นคว้ าอิสระ จานวน 6 หน่ วยกิต
ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ 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 งเสนอข้ อเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต เพือ่ ให้ คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ แต่ งตั้ง
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ทาหน้ าทีแ่ นะนาการเขียนวิทยานิพนธ์ ให้ แก่ นักศึกษา
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาทาหน้ าที่ประเมินความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึ กษาที่นักศึ กษา
ลงทะเบียน โดยรายงานผลต่ อคณบดี ผ่ านคณะ กรรมการบริ หารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
(5) เมื่อ นัก ศึ กษาจัด ทาเค้ าโครงวิท ยานิ พนธ์ เสร็ จแล้ ว ให้ เสนอต่ อ คณะกรรมการ บริ ห ารหลัก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้ คณบดีแต่ งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน
ประกอบด้ วย อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทาหน้ าทีใ่ นการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย
1. อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบ โดยการเสนอชื่อจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
2. อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักทาหน้ าทีเ่ ป็ นกรรมการ
3. อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) จานวนหนึ่งคนทาหน้ าทีเ่ ป็ นกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทาหน้ าทีเ่ ป็ นกรรมการ
(6) อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา
- การสอบวิทยานิพนธ์
(1) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.5.2

(2) นักศึกษาจะสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึ กษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ ว ไม่ น้อย
กว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทย
(3) หลัง จากจดทะเบี ย นการค้ น คว้ า อิส ระแล้ ว นัก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอข้ อ เสนอการค้ น คว้ า อิส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต เพือ่ ให้ คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ แต่ งตั้ง
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ เพือ่ ทาหน้ าทีแ่ นะนาการเขียนการค้ นคว้ าอิสระให้ แก่ นักศึกษา
(4) อาจารย์ ที่ปรึกษาทาหน้ าที่ประเมินความก้ าวหน้ าในการการค้ นคว้ าอิสระทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียน โดยรายงานผลต่ อคณบดี ผ่ านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
(5) เมื่อนักศึ กษาจัดทาเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระเสร็ จแล้ ว ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต เพือ่ ให้ คณบดีแต่ งตั้งกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่ น้อยกว่ า 2
ท่ าน ประกอบด้ วย อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย อาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี) ซึ่ งจะทาหน้ าที่ในการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระและสอบการ
ค้ นคว้ าอิสระ
การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ประกอบด้ วย
1. อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบ โดยการเสนอชื่อจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
2. อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระหลักทาหน้ าทีเ่ ป็ นกรรมการ
3. อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระร่ วม (ถ้ ามี) จานวนหนึ่งคนทาหน้ าทีเ่ ป็ นกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี) จานวนหนึ่งคนทาหน้ าทีเ่ ป็ นกรรมการ
(6) อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(1) คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศและสอบประมวลความรู้
ผ่านแล้ ว
(3) การสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การสอบการค้ นคว้ าอิสระที่จะได้ ระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบการ
ค้ นคว้ าอิสระ
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5.6

- การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
(1) นักศึกษามีสิทธิทจี่ ะสอบประมวลความรู้ เมือ่ จดทะเบียนรายวิชา ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยมี
ค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ปี การศึ กษาละ 3 ครั้ ง โดยคณบดีคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(3) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
การเตรียมการ
5.6.1 อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิชาการและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาแนวทางการเลือก
หัวข้ อและอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ
5.6.2 จัดสั มมนาการพัฒนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระให้ กับนักศึกษาเป็ นประจาปี ทุกปี เพื่อให้
นักศึ กษาได้ มีโอกาสนาเสนอประเด็นที่สนใจ ได้ แลกเปลี่ยน อภิปรายร่ วมกันรวมทั้งรั บฟั งข้ อเสนอแนะการทา
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระจากคณาจารย์ ของคณะฯ
5.6.3
5.6.4

5.6.5
5.7

แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระเพื่อให้ คาปรึกษาและแนะนาการทาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ประกอบด้ วย อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย อาจารย์ ที่
ปรึ กษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ ามี) ที่มีความเชี่ ยวชาญในหัวข้ อ เพื่อให้ คาแนะนา ตรวจสอบ ประเมินผล
เกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
ให้ คาแนะนานักศึกษาเกีย่ วกับการจัดทาบทความตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการตามเงือ่ นไขการจบการศึกษา

กระบวนการประเมินผล
- ประเมิ น ความก้ า วหน้ า การท าวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาที่ ภ าคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียน โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาแล้ วรายงานผลต่ อคณบดี ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
- ประเมิน ผลการเสนอวิทยานิพ นธ์ หรื อ การศึ กษาค้ น คว้ าอิสระในรู ป แบบรายงานและการน าเสนอผลงานต่ อ
คณะกรรมการสอบตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2553 ซึ่งต้ องประกอบด้ วย
อาจารย์ ที่ปรึ กษา อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ/หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาต้ องไม่ เป็ น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้ องเข้ าสอบด้ วยทุกครั้ ง รวมทั้งผลงาน (เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์ ) จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ใ นวารสาร หรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการหรือเสนอ
ต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceedings)

- 33 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

2.

3.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 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 ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ตา่ กว่ า C
เท่ านั้น
4) การสอบผ่านรายวิชาต่ างๆ นักศึกษาต้ องสอบได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในกรณีทสี่ อบไม่ผ่านใน
รายวิชาใดจะต้ องลงทะเบียนศึกษาตามเงือ่ นไขต่ างๆ ที่กาหนดไว้ 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 มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่ อ ออกจากทะเบียนนักศึ กษา รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก
นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก 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 และการสอบประมวลความรู้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ
N (ไม่ ผ่าน) ผลการสอบทีไ่ ด้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
7) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ งานทีม่ อบหมาย และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรียนในภาพรวม
เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา (สาหรับผู้เลือกศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
3.1.1 ต้ องศึ กษารายวิชาต่ างๆ ครบตามจานวนหน่ วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลัก สู ตรคือ ไม่ น้อยกว่ า 42 หน่ วยกิต ซึ่ ง
ประกอบด้ วยวิชาบังคับ 27 หน่ วยกิต วิชาเลือก 3 หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
3.1.2 ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะแต่ งตั้ง
3.1.4 ต้ องได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย

- 34 3.1.5

3.2

ต้ องได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทพี่ มิ พ์ เย็บเล่ม
เรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผ่น CD
3.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการ
ประชุม (Proceedings)
3.1.7 ได้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะและหลักสู ตรกาหนด
3.1.8 ชาระหนีส้ ินทั้งหมดต่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
การสาเร็จการศึกษา (สาหรับผู้เลือกศึกษา แผน ข)
3.2.1 ต้ องศึ กษารายวิชาต่ างๆ ครบตามจานวนหน่ วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลักสู ตรคือ ไม่ น้อยกว่ า 42 หน่ วยกิต ซึ่ ง
ประกอบด้ วยวิชาบังคับ 27 หน่ วยกิต วิชาเลือก 9 หน่ วยกิต และการค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
3.2.2 ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.2.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
3.2.4 เสนอการค้ นคว้ าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะแต่ งตั้ง
3.2.5 ต้ องได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
3.2.6 ต้ องได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และนาส่ งการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ ทพี่ มิ พ์ เย็บ
เล่ มเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกการค้ นคว้ าอิสระฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผ่น CD
3.2.7 นักศึ กษาต้ องส่ งบทความการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะเพื่อพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceedings)
3.2.8 ได้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะและหลักสู ตรกาหนด
3.2.9 ชาระหนีส้ ินทั้งหมดต่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว

