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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health Program  

 
ปรัชญาหลักสูตร  

“หลักสูตรนี้มุ่งสร้างผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถถ่องแท้ในด้านการบริหารงาน
สาธารณสุข วิทยาการระบาด อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์และ
บูรณาการศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดิจิทัลร่วมกับการวิจัยเป็นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ก้าวทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ระบบสุขภาพของประเทศไทย และระบบสุขภาพโลก ภายใต้ความหลากหลายของพหุสังคม มีภาวะ
ผู้นำด้านสาธารณสุข สามารถทำงานร่วมกับชุมชน สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย มีสมรรถนะสูง เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Public Health 
อักษรย่อภาษาไทย:  ส.ม. 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.P.H. 

 

สาขาวิชาเอก     
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข  
สาขาวิชาระบาดวิทยา 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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รูปแบบของหลักสูตร 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 1, แผน 2 หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 1, แผน 2 หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 
แผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 :  1 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม 2566 
รอบท่ี 2 :  18 เมษายน ถึง 28 เมษายน 2566 
มีให้เลือก 2 แผน ได้แก่ 
แผน 1 แบบวิชาการ จำนวน 10 คน 
เนนการเรียนรูทำวิจัย โดยเลือก 
1) ทำวิทยานิพนธอยางเดียว ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือ 
2) ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ อยางนอย 12 หนวยกิต  

แผน ๒ แบบวิชาชีพ จำนวน 20 คน 
เนนการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระเชิงการประยุกตใชความรูในวิชาชีพโดยไมตองทำวิทยานิพนธ  
ทั้งนี้ใหมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
 
คุณสมบัติผูส้มัคร 

แผน 1 
 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น  
สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์หร ือสาขาอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง จากสถาบันการศึกษาที ่กระทรวงอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้การรับรองหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้าย
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียน  
 2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
 3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยใน
สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง  

 แผน 2  
 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น  
สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์หร ือสาขาอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง จากสถาบันการศึกษาที ่กระทรวงอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้การรับรอง หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้าย



3 

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน  

2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบ ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ       125,000  บาท 

 
ระบบการจัดการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้ง Online และ On-site 
 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 
- นักสาธารณสุข/นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่กำหนดนโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักวิชาการหรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ผู้บริหารงานสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
- ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสาธารณสุข ในองค์กรด้านสุขภาพระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
 

สิ่งสนับสนุนผู้เรียน 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา 
- ฐานข้อมูลค้นคว้าวิจัย 
- วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 
ดร.ววรัญญ์ศิชา  ทรัพย์ประเสริฐ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Dr.P.H. มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2561 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2552 
ส.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2546 
 
ภญ.ดร.กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Ph.D. (Health Economic and Human Resource Management) University of Liverpool, UK, พ.ศ.2555 
ส.ม. (พัฒนาระบบสาธารณสุข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2547 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ.2539 
 
ภก.ดร.บุญมี  โพธิ์คำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2559 
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2549 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2543 
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คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยป์ระจำหลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 

ดร.สายันห์  ปัญญาทรง อาจารย์ประจำหลักสูตร 
Ph.D. (Tropical Medicine), มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.2560 
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2546 
ส.บ. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.2537 
 

ดร.อุบลรัตน์ วิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560 
ส.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2557 
ส.บ., (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2555 
พย.บ., มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ. 2541 
 

ภญ.ดร.รบัขวัญ เชื้อลี อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ.2552 
ภบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2544 

 

ดร.ปณิตา ครองยุทธ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
Dr.P.H., มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2558 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2544 
ประกาศนียบัตร (เทียบเท่าปริญญาตรี) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, พ.ศ.2539 
 

ดร.ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ส.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2563 
ส.ม. (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2553 
ส.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2551 
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โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 
 

    โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ  

1.1 กลุ่มวิชาแกนหรือกลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 15 หน่วยกิต 

25002101 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข  3 หน่วยกิต 

25002102 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3 หน่วยกิต  

25002103 วิทยาการระบาดประยุกต์  3 หน่วยกิต  

25002104 ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ  3 หน่วยกิต 

25002105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงาน
สาธารณสุข  

3 หน่วยกิต  

25002106 สัมมนาทางสาธารณสุข  3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)  

1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต 

1.2.1 สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข  

ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงาน
สาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุข การบริหารโครงการด้าน
สาธารณสุข 

  

1.2.2 สาขาวิชาระบาดวิทยา 

ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางวิทยาการระบาด การ
ออกแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา วิทยาการระบาดของโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ วิทยาการระบาดทางสังคม โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 

 

1.2.3 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

ได้แก่ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน การประยุกต์ด้านการยศาสตร์ 

 

1.2.4 สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ  

ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ในงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การส่งเสริม
สุขภาพตลอดช่วงชีวิต การวางแผนและประเมินผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
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    โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเลือก 

ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านสาธารณสุข การสื่อสารเชิง
สุขภาพ สุขภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สุขภาพประชากรโลก การ
สาธารณสุขเขตเมืองและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวิจัยด้านสาธารณสุข สารสนเทศทาง
สุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน การวิจัยเชิง
คุณภาพ เภสัชสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย 

3 หน่วยกิต 

3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 
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แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก แผน 1 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

25002101 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข 3 (2-2-8)  
25002102 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (2-2-8) 
25002104 ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ 3 (3-0-6) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
25002103 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3 (2-2-8)  
25002105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงานสาธารณสุข 3 (3-0-6) 

 เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต จากหมวดวิชาเฉพาะ ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

3 (3-0-6) 

25002106 สัมมนาทางสาธารณสุข (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (0-2-10) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต จากหมวดวิชาเฉพาะ ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

3 (3-0-6)  

 รวม 3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 วิชาเลือก 3 (3-0-6)  

25002143 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
25002143 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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 โครงสร้างหลักสูตร แผน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ  
1.1 กลุ่มวิชาแกนหรือกลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 15 หน่วยกิต 

25002101 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข 3 หน่วยกิต 
25002102 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต 
25002103 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
25002104 ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ 3 หน่วยกิต 
25002105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงาน

สาธารณสุข 
3 หน่วยกิต 

25002106 สัมมนาทางสาธารณสุข  3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต 

1.2.1 สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข  
1.2.2 สาขาวิชาระบาดวิทยา  

         1.2.3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
         1.2.4 สาขาวิชาส่งเสรมิสุขภาพ  
2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
3. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 
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แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก แผน 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

25002101 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข 3 (2-2-8)  
25002102 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (2-2-8) 
25002104 ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ 3 (3-0-6) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
25002103 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3 (3-0-6) 
25002105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงานสาธารณสุข 3 (3-0-6) 

 เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต จากหมวดวิชาเฉพาะใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

3 (3-0-6) 

25002106 สัมมนาทางสาธารณสุข (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (0-2-10) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต จากหมวดวิชาเฉพาะ ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

3 (3-0-6)  

 รวม 3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 วิชาเลือก 3 (3-0-6)  
 วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
 วิชาเลือก 3 (3-0-6)  
 รวม 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

25002144 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 15 หน่วยกิต 
 25002101 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุข 3(2-2-8) 

Health Data Analysis 
ระเบียบวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางด้านสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการ 

แจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้สถิติแบบมีพารามิเตอร์
และไร้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในระบบสาธารณสุข
ไทยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิพากษ์สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  

25002102 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(2-2-8) 
Research for Quality-of-Life Development 
การอ่าน การคิด การเขียนเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  

การสังเคราะห์งานวิจัย ปัญหาการวิจัยและคำถามการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
แบบผสมผสาน การวิจัยพัฒนา การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบเครื่องมือวิจัย การวัดและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยมาตรฐาน แนวคิด
และการประยุกต์ทางสถิติ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยด้าน
สาธารณสุข การจัดทำแบบเสนอโครงร่างวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 25002103 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6) 

Applied Epidemiology 
แนวคิด ความสำคัญและขอบเขตของระบาดวิทยา ตัวชี้วัดของการเกิดโรค ธรรมชาติของการ

เกิดโรคและกระบวนการเกิดโรคในมนุษย์ หลักการและกระบวนการป้องกันโรคในระดับบุคคลและชุมชน  
การวัดความถ่ีและความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา การศึกษาทาง
ระบาดวิทยา การนำหลักการและวิธีการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย การวิเคราะห์สาเหตุ 
วางแผน และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

25002104 ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ 3(3-0-6) 
Health System and Health Management 
แนวคิดเกี ่ยวกับสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ ระบบสุขภาพ นโยบายระบบสุขภาพ 

การคลังสุขภาพ กำลังคนด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบสุขภาพ 
การจัดการระบบสุขภาพมิติใหม่ นวัตกรรมระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ ภาวะผู้นำ การสร้างทีมงาน 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ จริยธรรมของผู้นำ   
 25002105 อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

Environmental and Occupational Health in Public Health 
แนวคิด หลักการและสถานการณ์ปัจจ ุบ ันด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ในงานสาธารณสุข การค้นหาปัญหา การวางแผนในการป้องกันและควบคุม การดำเนินงาน การติดตาม  
และการประเมินผลทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การจัดการและการใช้ข้อมูลด้านอนามัย
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สิ ่งแวดล้อมและอาช ีวอนามัยในงานสาธารณสุข กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องกับงานอนามัยส ิ ่งแวดล ้อม 
และอาชีวอนามัย การจัดการภัยพิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 25002106 สัมมนาทางสาธารณสุข 3(0-2-10) 
 Seminar in Public Health 

การฝึกค้นคว้า การอ่าน การวิเคราะห์ และการอภิปรายและวิพากษ์ผลงานวิจัย และการ
นำเสนอผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่กำลังอยู่ในความสนใจ การอภิปรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและกรณีศึกษา หรือประเด็นที่น่าสนใจ หรือกรณีศึกษา และการนำเสนอ
ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 

 

 


