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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะ/ภาควิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  :  25490211107894 
   ภาษาไทย   :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต    
   ภาษาอังกฤษ  :  Master of Public Health Program 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
   ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม)  :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
                (ชื่อย่อ) :  ส.ม. 
   ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) :  Master of Public Health 
                (ชื่อย่อ)   :  M.P.H. 
 
3.  วิชาเอก    
   -ไม่มี- 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต   

ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 

5. กลุ่มวิชา 

 1) การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Promotion and Health 
Behavioral Development) 
 2) การจัดการระบบสุขภาพ   (Health Systems Management) 
 3) อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
 
6. ระบบการศึกษา 
 1) ระบบในเวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์ 
 2) ระบบนอกเวลาราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
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7. ห้องเรียน 
 ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม 

 
หมวดที ่2 หลกัสูตรและรายวิชา 

 
2.1  หลักสูตร 

  2.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    การจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
   
  2.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
กลุ่มวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ 

กลุ่มวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อย
กว่า 

18 18 18 

2. หมวดวิชาบังคับ ไม่
น้อยกว่า 

12 12 12 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อย
กว่า 

6 6 6 

4. หมวดวิชาประสบการณ์
วิจัย 
    วิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 

12 12 12 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 48 48 
 
2.1.3   รายวิชาในหลักสูตร   

    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  หรือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาต่อไปนี้  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
1414 001 

 
แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข* 
Concept and Principles of Public Health  

 
3(3-0-6) 

 
1414 002 ระบบสุขภาพแบบบูรณาการ* 

Integrated Health System 
3(3-0-6) 
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* รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
1) หมวดรายวิชาแกน  

แบบ ก (2) ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
1414 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

Environmental and Occupational Health 
3(3-0-6) 

1414 102 
 

ระบบสุขภาพและการจัดการ 
Health System and Management 

3(3-0-6) 
 

1414 103 
 

ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

3(3-0-6) 

1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์ 
Applied Epidemiology 

3(3-0-6) 

1414 105 
 

การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข 
Public Health Behavioral and Health Promotion 

3(3-0-6) 
 

1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาบังคับ 

แผน ก (2) ก าหนดให้เรียนรายวิชาบังคับเฉพาะในแต่ละกลุ่มวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
   (1) วิชาบังคับส าหรับนิสิตกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
(Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 

Health Promotion Theory and Applications 
3(3-0-6) 

 
1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 

Integrated Approaches for Community Health 
Development 

3(3-0-6) 
 

1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่    
New Approach to Health Promotion 

3(3-0-6) 
 

1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   
Innovation and Technology for Health Promotion 

3(3-0-6) 
 

 
   (2) วิชาบังคับส าหรับนิสิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   (Health Systems 
Management) 
1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ    

Policy and Strategy in Health System Management  
3(3-0-6) 

 
1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 

Health System Development and Management 
3(3-0-6) 

 
1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 

Quality Management in Public Health 
3(3-0-6) 
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1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
Public Health Management in Local Administration 
Organization 

3(3-0-6) 

 
   (3)  วิชาบังคับส าหรับนิสิตกลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (Environmental Health) 
1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

Environmental Pollution Management  
3(2-2-5) 

1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

3(2-2-5) 

1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   
Environmental and Health Impact Assessment 

3(2-2-5) 

1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย 
Environmental Health Disaster Management 

3(2-2-5) 
 

 
3) หมวดวิชาเลือก  ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 

   (1) วิชาเลือกส าหรับนิสิตกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                  
(Health Promotion and Health Behavioral Development) 
1415 201 
 
 

สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
Seminar on Health Promotion and Health Behavioral 
Development 

3(2-2-5) 

1415 202 ภาวะผู้น าในงานสาธารณสุข 
Leadership in Public Health 

3(3-0-6) 
 

1415 203 การให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
Health Behavior Counseling 

3(3-0-6) 
 

1415 204 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 
Computer Application in Health Behavioral Sciences 
Research 

3(2-2-5) 

1415 205 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
Team Building for Health Behavioral Development 

3(3-0-6) 
 

1415 206 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Care   

3(3-0-6) 
 

1415 207 กลยุทธ์และวิธีส่งเสริมโภชนาการ 
Nutrition Promotion Strategies and Method 

3(3-0-6) 
 

 
   (2) วิชาเลือกส าหรับนิสิตกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ   (Health Systems 
Management)  
1416 201 สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ    

Seminar on Health System Management 
3(2-2-5) 
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1416 202 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข  
Qualitative Research in Public Health 

3(3-0-6) 
 

1416 203 การเปรียบเทียบระบบสุขภาพสากล 
Comparative International Health System  

3(3-0-6) 
 

1416 204 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน  
Situation and Indication  of the Tropical Diseases  

3(3-0-6) 

1416 205 การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 
Quality Management in Hospital Service 

3(3-0-6) 

1416 206 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
Public Policy in Public Health 

3(3-0-6) 

1416 207 การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
Primary Care Management  

3(3-0-6) 

    
(3) วิชาเลือกส าหรับนิสิตกลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (Environmental Health)   

1417 201 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
Seminar on Environmental Health 

3(2-2-5) 

1417 202 
 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
Industrial Hygiene and Safety 

3(2-2-5) 

1417 203 
 

ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Biology 

3(2-2-5) 

1417 204 
 

การจัดการของเสียขั้นสูง 
Advanced Waste Management 

3(2-2-5) 

1417 205 
 

การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
Air and Noise Pollution Management  

3(2-2-5) 

1417 206 
 

การควบคุมพาหะน าโรคทางสาธารณสุข 
Vectors Control in Public Health 

3(2-2-5) 

1417 207 
 

ระบบการจัดการเหตุร าคาญในที่สาธารณะ 
Public Nuisance Complaints Management System 

3(2-2-5) 

 
4)  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
1418 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 
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2.1.4 แผนการศึกษา 
    2.1.4.1 ระบบในเวลาราชการ  แผน ก (2)  (หลักสูตรศึกษาเต็มเวลา 2 ปี) 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ปี 1  
ภาคต้น  
1414 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
1414 102 ระบบสุขภาพและการจัดการ 3(3-0-6) 
1414 103 ชีวสถิติประยุกต์ 3(3-0-6) 
1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6) 
1414 105 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข 3(3-0-6) 
1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
ภาคปลาย  
กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่    3(3-0-6) 
1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
1415 2XX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
1415 2XX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ    3(3-0-6) 
1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
1416 2XX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
1416 2XX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   3(3-0-6) 
1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย 3(3-0-6) 
1417 2XX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
1417 2XX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
ภาคการศึกษาพิเศษ  
วิทยานิพนธ์ 3 
ปี 2  
ภาคต้น  
วิทยานิพนธ์ 3 
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ภาคปลาย  
วิทยานิพนธ์ 3 
ภาคการศึกษาพิเศษ  
วิทยานิพนธ์ 3 

 
    2.1.4.2 ระบบนอกเวลาราชการ  แผน ก (2)  (หลักสูตรศึกษาเต็มเวลา 2 ปี) 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ปี 1  
ภาคต้น  
1414 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
1414 102 ระบบสุขภาพและการจัดการ 3(3-0-6) 
1414 103 ชีวสถิติประยุกต์ 3(3-0-6) 
1414 104 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6) 
1414 105 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข 3(3-0-6) 
1414 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
ภาคปลาย  
กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่    3(3-0-6) 
1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
1415 2XX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
1415 2XX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
1416 101 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ    3(3-0-6) 
1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
1416 2XX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
1416 2XX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   3(3-0-6) 
1417 104 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย 3(3-0-6) 
1417 2XX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
1417 2XX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาพิเศษ  
วิทยานิพนธ์ 3 
ปี 2  
ภาคต้น  
วิทยานิพนธ์ 3 
ภาคปลาย  
วิทยานิพนธ์ 3 
ภาคการศึกษาพิเศษ  
วิทยานิพนธ์ 3 

 
2.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
1414 001 แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Concept and Principle of Public Health  
    หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานทางสุขภาพ และการสาธารณสุข หลักระบาดวิทยาและการควบคุม
โรค หลักสถิติและการวิจัยทางสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พฤติกรรมสุขภาพและการ
ส่งเสริมสุขภาพ  การจัดการสุขภาพและระบบสุขภาพ การประยุกต์หลักและแนวคิดทางสาธารณสุขศาสตร์ใน
การด าเนินงาน 
 Principles and concepts of public health, principles of epidemiology and 
communicable diseases, biostatistics and health research, environmental health and 
occupational health, health behavioral and health promotion, health system management 
and development, application of concepts of public health in health activities and works 
 
1414 002 ระบบสุขภาพแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Health System  
 การประยุกต์และบูรณาการหลักการและแนวคิดทางด้านสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนางาน วิธีการ
ค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือหน่วยงาน แนวทางก าหนดประเด็น
วิจัยและพัฒนาระบบงาน แนวคิดการพัฒนาการวิจัยจากงานประจ า นวัตกรรมและบทเรียนที่น่าสนใจในการ
พัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
  Application and integrated principles and concepts of public health for health 
development, problem identification techniques, causes and problem solving for community 
health, research and health development issues, routine to research concept, health 
innovations and integral lessons learned for health development in the community 
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 1) หมวดวิชาแกน 
 
1414 101  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    3(3-0-6) 
 Environmental and Occupational Health 
 หลักความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย 
การตรวจสอบและการจัดการมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบเหตุร าคาญ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุม
และก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค โรคและชนิดของโรคจากการประกอบอาชีพ สถานที่ท างานและสุขภาพ 
พิษวิทยาและอันตรายจากสารพิษจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท างาน กฎหมาย และ
บทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 Principles of health and environment interaction, wastewater treatment and 
solid waste management, air pollution monitoring and management, public health 
complaints inspection, food sanitation, insect and animal vectors controls, occupational 
diseases, health and workplaces, toxicology and occupational health hazards, occupational 
safety, laws and regulations relating to environmental and occupational health 
 
1414 102  ระบบสุขภาพและการจัดการ     3(3-0-6) 
    Health System and Management 
 แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข ระบบสุขภาพและ
การจัดการระบบสุขภาพ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทด้านสุขภาพรวมทั้งปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพ  
กลวิธีการการจัดการและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ วิธีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตามแผนอย่างมี
คุณภาพ แล ะการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง  
 Concepts, theories and  principles of administration, management and 
application to  public health activities,  health care system and management,  health 
determinants and situational analysis, strategic planning and implementation, monitoring 
and evaluation of health program  related to public health intervention and improvement,  
 
1414 103  ชีวสถติิประยุกต์       3(3-0-6) 
 Applied Biostatistics 
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการน าเสนอข้อมูล
ทางชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติแบบมีพารามิเตอร์
และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์แบบถดถอย รูปแบบการวิจัย 
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง กรณีศึกษา และการเขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, 
parameter estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/ categorical variables, 
sample size calculation, correlation and regression analysis, risk measurement, non-
parametric statistics, statistical packages for data analysis, data presentation, and data 
interpretation 
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1414 104  วิทยาการระบาดประยุกต์      3(3-0-6) 
 Applied Epidemiology 
 หลักการ และวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค ลักษณะการ
เกิดและการกระจายของโรค และอุบัติภัย การใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การปรับอัตรา 
การคัดกรองโรคและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ การวัดความถ่ีของการเกิดโรค 
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และผลที่เกิดขึ้น การประเมินปัจจัยเสี่ยง และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ และไร้เชื้อ ในการควบคุมและป้องกันโรค  การน าข้อมูลทางวิทยาการระบาด
มาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข 
 Principles, epidemiologic methods, nature and component of diseases, the 
distributions and determinants of disease and disaster, epidemiological measurement, 
adjusted rate, screening and investigation, analytical epidemiology, measures of disease 
frequency, measures of factors association and outcome in epidemiological studies, risk 
assessment, and application of epidemiological knowledge for infectious and non- infectious  
prevention and control, and public health planning based on epidemiological basis 
 
1414 105 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมด้านสาธารณสุข   3(3-0-6) 
 Public Health Behavioral and Health Promotion 
 แนวคิดและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสุขภาพ พฤติกรรมมนุษย์กับการเกิดโรค ค่านิยม 
วัฒนธรรมการบริโภคกับปัญหาสุขภาพชุมชน ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม 
ของปัจเจกชน และชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย สภาวะเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
หลักการและกลวิธีสร้างเสริมสุขภาพ มาตรการและวิธีการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับสุขภาวะ
สังคม การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 Concepts and principles of public health behavioral sciences, human behavior 
and disease incidences, social values, consumerism cultures and community  health 
problems, information and behavioral health, knowledge, attitudes and behaviors of 
individuals and communities towards health, socio-economic and environmental issues 
affecting health behavior, principle and strategic of health promotion, health intervention 
and social movement according to social health problem, healthy public policy formulation 
and implementation   
 
1414 106  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข     3(3-0-6) 
 Research Methodology in Public Health 
 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัยด้านสาธารณสุข ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย ประเภทของ
การวิจัยเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
เสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย กรณีศึกษา 
 Philosophy and concept of public health sciences research, research 
methodology and research procedure, type of research, research instruments, data 
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collection and analysis, research writing, research presentation and evaluation of research, 
ethics,  research proposal writing, case study report  
 
 2) หมวดวิชาบังคับ 

 (1) วิชาบังคับกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
Promotion and Health Behavioral Development) 
 
1415 101 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Health Promotion and Applications 
 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม กับปัญหาสุขภาพได้อย่างกว้างขวาง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ 
 Study, analysis and synthesis the principles, concept, process and theories 
related health promotion. Analysis principle and personal health behavior in different 
society and culture and relationship between factors of social and culture related health 
problems extensively and applying to health promotion 
 
1415 102 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ       3(3-0-6) 
  Integrated Approaches for Community Health Development 
  ศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาสุขภาพสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน การประเมินผลการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ การจัดการความรู้ในการพัฒนา
สุขภาพแบบองค์รวม 
  Study and analysis the principle of behavioral science and community health 
development, element to community development, health development process to change 
health behavior and community health development. Evaluation of community health 
development in integrated and knowledge management to health development holistic 
  
1415 103 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่            3(3-0-6) 
  New Approach to Health Promotion 
  ศึกษาแนวคิดใหม่ในการด าเนินชีวิตที่ดีเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และแนวทางแก้ไข การประยุกต์ทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมสุขภาพ และการน าไปปฏิบัติในชุมชน 
ศึกษาแนวคิดด้านยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน นโยบายสุขภาพของไทยและ
ต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประเทศต่างๆ ใน
การสร้างพลังชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ศึกษาและมี
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ส่วนร่วมฝึกทักษะกระบวนการจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และประเมินผลการส่งเสริม
สุขภาพ 
  Study new approach for well-being and factors that affect to health and 
solutions, applying an approach to change health behavior and practice in the community. 
Study strategy policy to health promotion and health prevention, health policy in Thailand 
and global, process analysis to health promotion and health prevention in other countries 
to empowerment for health promotion and promoting the community health care 
sustainable, study and participation to practice skill to create activity for health promotion in 
community and evaluation to health promotion 
 
1415 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Innovation and Technology for Health Promotion 
  ศึกษา ส ารวจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ทั้งที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนรู้
ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
  Study, survey the innovation and technology for a health promotion at 
present and a trend to the future in international and local, evaluation of innovation and 
technology to affect a learning to health and health promotion, practice to create and apply 
the innovation and technology for health promotion, analysis and evaluation effect of 
innovation and technology to health promotion in the community 
 

(2) วิชาบังคับวิชากลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health Systems Management) 
 
1416 101  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ     3(3-0-6) 
    Policy and Strategy in Health System Management 
 หลักการและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและหลักการการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ด้าน
สุขภาพ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
 Principles and processes in establishing public health policies, concepts and 
principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health context for 
formulating strategic health service management and planning leading to implementation, 
evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum compliance with the health 
situations for each area and implementation to achieve the goal of public health policies  
 
1416 102 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Systems Development and Management 
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 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการองค์การด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบสุขภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับองค์การตาม
สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาผู้น าด้านสุขภาพ การจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหาร
จัดการทรัพยากร การกระจายอ านาจในการจัดการระบบสุขภาพ และการประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสาธารณสุข และระบบประกันสุขภาพ 
 Concepts and principles of health organizational management, analysis of 
factors related to the health system development, appropriate improvement and 
development for health service systems according to health sectors which relate to 
environmental, social, and cultural, health leadership development, participatory 
management, resource management, health system management, decentralization and the 
application of economic analysis in the public health service and health insurance systems 
 
1416 103 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 Quality Management in Public Health 
 หลักการ ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ การปรับปรุง
คุณภาพ ระบบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ  กลยุทธ์และการจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข ระบบ
มาตรฐานคุณภาพในงานสาธารณสุข   การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบการจัดการคุณภาพด้านสาธารณสุข
ของไทยและนานาชาติ 
 Principles and theories of quality management, quality control, quality planning, 
quality improvement, quality standard and accreditation, strategies and quality management 
for public health, health care and the health services standard, analysis and comparison of 
the public health standard, quality  of Thai and International public health systems 
 
1416 104 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Public Health Management in Local Administration Organization 
 หลักการและแนวคิดของการจัดระบบบริการสาธารณสุขในหน่วยงานระดับท้องถิ่น โครงสร้าง
และระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และ
การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในท้องถิ่น การประเมินโครงการและจัดท าแผนงานสาธารณสุขส่วนท้องถิ่น 
การกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข และการคลังด้านสุขภาพในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขในท้องถิ่น 
 Principles and concepts of public health programs at a local level, organization 
and  public health system in local level, public health problem analysis and diagnosis for 
local level,  strategic management for public health programs, evaluation of public health 
projects, decentralization and delegation of public health  
functions and activities and local governmental financial management, development of local 
public health networks 
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 (3) วิชาบังคับกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
 
1417 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Pollution Management  
 หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิด ประเภท 
ปริมาณของมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการควบคุมและการจัดการมลพิษ เทคโนโลยีการประยุกต์เพ่ือการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ มาตรการทางกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับการควบคุม
มลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยง การควบคุม การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ในชุมชน และ
โรงงาน  
 Principles of environmental pollution management, pollution impacts, sources, 
types, quantity of pollutants, technology for pollution control and management, application 
of technologies in preventing health impacts from pollution, laws and regulations for 
pollution control, case studies of risk assessment, controlling, environmental pollution 
management in the community and industry  
 
1417 102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Toxicology 
 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิด ประเภท ปริมาณของสารพิษ กลไกการเกิดพิษต่อ
ร่างกายมนุษย์ การประเมินสารพิษในสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และการจัดการความเสี่ยง
สุขภาพ  การประยุกต์การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงาน 
 Principles of environmental toxicology, sources, types, quantity of toxicants, 
toxicity mechanisms to human health, toxicant assessment in an ambient environment, 
health risk assessment and management, application of technologies for toxicant control in 
the community and industry 
 
1417 103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   3(2-2-5) 
 Environmental and Health Impact Assessment 
 หลักการของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ  วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  (ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น) การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 
การติดตามตรวจสอบ มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาและการดูงานภาคสนาม 
 Principles of environmental and health impact assessment (EHIA), EHIA laws, 
methodology for EHIA and environmental and health impact analysis (environmental 
resources, human use value, health risk factors, health data collection, physical 
examination), participation, health risk assessment (qualitative and quantitative), monitoring, 
mitigation measures, and case studies and field trips 
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1417 104  การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในงานสาธารณภัย      3(2-2-5) 
Environmental Health Disaster Management 

   หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย  การเตรียมความพร้อมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในงานสาธารณภัย การลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ได้แก่ การ
จัดหาน้ าสะอาด (การตรวจสอบคุณภาพน้ า เก็บตัวอย่าง การบ าบัด และการประเมินผล) การจัดการอาหาร
ปลอดภัย (การพิจารณาแหล่งที่มาของอาหาร สถานประกอบอาหาร การป้องกันความเสี่ยงจากโรคท่ีมีอาหาร
เป็นสื่อ) การจัดการน้ าเสีย (การบ าบัดน้ าเสียกรณีมีการรั่วไหลจากระบบ) การจัดการมูลฝอยและขยะอันตราย 
การควบคุมพาหะน าโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัย (การวางแผนและการพิจารณาการด าเนินงานของศูนย์พัก
พิง) และการควบคุมโรคติดต่อในสถานการณ์สาธารณภัย 

Principle of environmental health disaster management, environmental health 
disaster preparedness, mitigation resources for health; drinking water (common tests, 
sampling, treatment and assessment), food safety (considerations for mass feeding and 
reopening food establishments, food-borne disease protection), wastewater (assessment and 
response to wastewater spills from onsite (septic) and public sewer wastewater systems), 
solid waste and hazardous waste management, vector control, shelters (shelter types and 
processes for conducting an environmental health shelter assessment), communicable 
diseases in disasters  
 

3)หมวดรายวิชาเลือก    
  

(1) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
Promotion and Health Behavioral Development) 
 
1415 201  สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Seminar on Health Promotion and Health Behavioral Development 
 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน  การวิเคราะห์และอภิปรายถึงอิทธิพลทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อปัญหาสาธารณสุข กรณีศึกษาการแก้ปัญหาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพสู่คุณภาพชีวิต 
 Concepts and principles of analyses on health behavior problems Health 
promotion at individuals, family and community related to current social environments.  
Analyses and discusses on socioeconomic environmental, economic and political factors 
affecting community health status.  Case studies on behavioral health problems, and those 
developments for quality of life 
 
1415 202  ภาวะผู้น าในงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 
 Leadership in Public Health 
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 สิ่งแวดล้อมของภาวะผู้น า คุณลักษณะของผู้น าที่ดีทางด้านสาธารณสุข การศึกษาพฤติกรรม
เกี่ยวกับภาวะผู้น า ทฤษฎีเป้าหมาย รูปแบบภาวะผู้น า 
 Organizational context of leadership, the leadership trait,the characteristics of a 
good public health leaders, behavioral studies about leadership styles, theories, goal and 
leadership models 
 
1415 203 การให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health Behavior Counseling 
 แนวคิดและหลักการของเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มเพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ การให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล กรณีศึกษาวิธีการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพแบบกลุ่มและรายบุคคลแบบต่างๆ 
 Concepts and principles of health counseling techniques, group counseling for 
behavioral changes, individual health counseling, case studies on the health of individual 
and collective health counseling 
 
1415 204 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
 Computer Application in Health Behavioral Sciences Research 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างานข้อมูลเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ในการเตรียมข้อมูล การพิมพ์ข้อมูล การตรวจแก้ไขข้อมูล การเขียนค าสั่งวิเคราะห์ข้อมูล การท าตาราง
วิเคราะห์ การอ่านและแสดงผลการวิเคราะห์ การใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์
สุขภาพ 
 Basic knowledge about computers, software programs used for management of 
behavior sciences data, preparation, printing, modifying, writing data-analysis commands, 
creating analysis tables, interpreting, presenting the outcomes, and choosing proper statistics 
to analyze behavioral  sciences data 
 
1415 205 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Team Building for Health Behavioral Development 
 ทฤษฎีของกลุ่ม พลวัตกลุ่ม กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การท างานเป็น
ทีม การวิเคราะห์องค์ประกอบของทีมงานต่างๆ กรณีศึกษาการพัฒนาทีมงานสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 
 Theories of social groups, dynamic, influences of the social group on behavioral 
development, team building teamwork analysis, case studies on health team efficiency 
 
1415 206   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ      3(3-0-6) 
  Elderly Health Care   
      การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สังคมผู้สูงอายุ สุข
ภาวะผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การดูแลระยะสุดท้าย และคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 
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     Ageing process in physical, emotional, social and spiritual domains, ageing 
societies, healthy ageing, long-term care in ageing societies, holistic ageing care, palliative 
care and quality of life in older people     
 
1415 207   กลยุทธ์และวิธีส่งเสริมโภชนาการ     3(3-0-6) 
     Nutrition Promotion Strategies and Method 

หลักการและแนวคิดในการพัฒนา การเสริมสร้างสุขภาพ กลยุทธ์และสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ การเลือกใช้กลยุทธ์ 
วิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับวัยและกลุ่มเป้าหมาย 
   Principles and concept of development, health promotion, strategy and health 
promotion in nutrition , the theories in social psychology relates to food and nutrition, 
strategy selection age-appropriate and prospects 
 

(2) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (Health Systems Management) 
 
1416 201 สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ         3(2-2-5) 
 Seminar on Health System Management 
 การศึกษา ค้นคว้า น าเสนอ และอภิปรายผล การจัดการระบบสาธารณสุข 
 Literature review and data retrievals of selected public health system 
management topics, presentation and discussion of selected research articles 
 
1416 202 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Qualitative Research in Public Health 
 หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่ การ
ประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
 Principles and concept of quality research, design and method of quality 
research, data collecting, data analyzing, report, publication and application of quality 
research in public health 
 
1416 203 การเปรียบเทียบระบบสุขภาพสากล 3(3-0-6) 
 Comparative International Health System  
 หลักการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพในระดับสากล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดและ
ออกแบบระบบสุขภาพ บทเรียนและประสบการณ์การจัดระบบสุขภาพในระดับสากล การประยุกต์ใช้แนวคิด
การจัดการระบบสุขภาพสากลในระบบสุขภาพของไทย 
 Principles and concept of the international health system, influential 
determinants and factors of health system designs, lessons and experiences in international 
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health systems, application and applied methods of international health systems in the Thai 
health care system 
 
1416 204 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน 3(3-0-6) 
 Situation and Indications of the Tropical Diseases  
 สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน สาเหตุและปัจจัยแวดล้อมของการเกิดโรคเขต
ร้อนชนิดต่างๆ ตัวชี้วัดและดัชนีทางสุขภาพของโรคเขตร้อนชนิดต่างๆ วิธีการศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้
เกิดโรคเขตร้อนในประเทศไทย  การควบคุมและป้องกันโรคเขตร้อน การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับโรคเขตร้อนในประเทศไทย 
 Situation analysis and epidemiology of tropical diseases, causes and related 
factors of tropical diseases, health indicators and health indices diseases of the above, study 
method of causes, factors, control and prevention of these diseases in Thailand, research 
and development topics related to the control of tropical diseases in Thailand 
 
1416 205 การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 3(3-0-6) 
 Quality Management in Hospital Service 
 หลักการ  แนวคิด ประวัติ  และ การบริหารคุณภาพโดยองค์รวมในการจัดการคุณภาพบริการ
โรงพยาบาล ระบบมาตรฐานและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการประเมิน องค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล ประเด็นวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล 
 Principles, concepts, history, and total quality management in the hospital care 
systems; hospital accreditation systems and assessment; organizations and related 
institutions of quality management in hospital care; research and development topics in 
hospital quality service management 
 
1416 206 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Public Policy in Public Health 
 หลักการ เหตุผล แนวทาง ขั้นตอน ในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข  
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้าน
สาธารณสุข 
 Principles, rationales and processes in establishing public policies in public 
health, analysis of results, implementations, assessment to achieve the goal of those public 
policies in public health 
 
1416 207   การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ     3(3-0-6) 
  Primary Care Management 
  หลักการและแนวคิดการจัดระดับการบริการสุขภาพและการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
พัฒนาการของการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
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นวัตกรรมและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ส าคัญ  กรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิที่นา่สนใจทั้งระดับสากลและของไทย  
  Principle and concepts in the level of health care service and the primary 
health care service system, chronological and evolution of the primary care service 
management system, strategies and tactics of the primary health care service management, 
models and innovation of the primary care service system, significant of case study in the 
primary care management system development of the international and Thai context 

(3) รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
 
1417 201 สัมมนาการอนามัยส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Seminar on Environmental Health 
 สัมมนาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งของไทยและต่างประเทศ การศึกษาค้นคว้า
พิเศษรายกรณี การวิเคราะห์ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทางการวิจัย
ประเด็นส าคัญต่างๆ ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Seminar on current environmental health problems of Thailand and other 
countries, research on special case studies, critical appraisals analysis and synthesis on 
environmental health problems, guidelines on environmental health research topics 
 
1417 202  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย    3(2-2-5) 
 Industrial Hygiene and Safety 
 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงานใน
โรงงาน หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการและการ
ปฏิบัติในการป้องกันปัญหาหรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพของคนงานในโรงงาน มาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติภัยจากการท างาน กรณีศึกษาการด าเนินงาน        สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัยในโรงงาน 
 Principles of industrial hygiene and safety, an analysis of environmental and 
employees’ health in industries, methods of healthy environmental and workplace 
management in industrial manufacturing, measures and practices in preventing health risks in 
industrial settings, methods of industrial safety management, control, measures and 
practices in accidental prevention, case studies of industrial hygiene and safety in some 
selected industries 
 
1417 203  ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
 Environmental Health Biology 
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 หลักชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาสุขภาพ การ
ใช้ดัชนีชีวภาพประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการใช้ดัชนีชีวภาพในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Principles of environmental health biology, concept of ecosystem health and 
practices, application of bio-indicator in quantifying health impact, biological technique on 
assessing environmental health and case studies on biological indices applied to 
environmental health 
 
1417 204  การจัดการของเสียขั้นสูง      3(2-2-5) 
 Advanced Waste Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการของเสีย ระบบการก าจัดของเสียขั้นสูง การจัดการของเสียชุมชน
และอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของเสีย กรณีศึกษาการจัดการของเสีย
ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 Concepts and principles of waste management, advance waste treatment 
systems, management of community and industrial waste, laws and regulations relating to 
waste management, case studies on community and industrial waste management 
 
1417 205  การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง    3(2-2-5) 
 Air and Noise Pollution Management 
 หลักการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง แหล่งก าเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศและ
เสียง เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียง 
กรณีศึกษาการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
 Principles of air and noise pollution management, sources of air and noise 
pollution, techniques for examining air and noise quality, air and noise pollution prevention 
and control, case studies of air and noise pollution management practices 
 
1417 206  การควบคุมพาหะน าโรคทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 
 Vectors Control in Public Health 
 การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ชีววิทยาของสัตว์และแมลงน าโรค โรคติดต่อที่เกิดโดยมี
สัตว์แมลงน าโรคเป็นพาหะและระบบการติดต่อ เทคนิคการควบคุมและก าจัดสัตว์แมลงพาหะน าโรค สารก าจัด
แมลง และความปลอดภัยต่อสุขภาพ กรณีศึกษาโรคและพาหะน าโรค การควบคุมและป้องกัน 
 Principles of animal and insect vectors control, biology of insects and animal 
vectors, communicable diseases caused by animals and insect vectors, and their infection 
mechanisms, techniques on insect and animal vectors control, pesticides and health safety, 
case studies on diseases and their insect and animal vectors transmission, control and 
prevention methods 
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1417 207  ระบบการจัดการเหตุร าคาญในที่สาธารณะ    3(2-2-5) 
 Public Nuisance Complaints Management System 
 หลักการตรวจสอบเหตุร าคาญ ชนิดของเหตุร าคาญ กฎหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับเหตุ
ร าคาญ การจัดการปัญหาเหตุร าคาญ กรณีศึกษาปัญหาเหตุร าคาญและการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 
 Principles of nuisance complaints inspection, types of nuisance complaints, 
laws and regulations associated with nuisance control, nuisance management, case study 
practices on nuisance complaint management in Thailand and other countries 
 

4) หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
 
1418 899 วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข  ภายใต้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
  Conducting research in order to generate a new body of knowledge or 
resolve problems in the public health areas, under a supervision of thesis advisory 
committee  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
   รหัส    : 25550211103492   
   ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Public Health Program 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อปริญญาภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย  : ส.ด. 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Health  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Dr.P.H. 

 
3. วิชาเอก  
   -ไม่มี- 
 
4. ระบบการศึกษา 
 1) ระบบในเวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์ 
 2) ระบบนอกเวลาราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
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หมวดที ่2 หลกัสูตรและรายวิชา 
 

 2.1  หลักสูตร 
1. การจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 และแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

 
 2.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรที่เสนอ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.1 วิชาปรับพ้ืนฐาน 
  1.2 วิชาบังคับ 

 
- 
 

 
ไม่น้อยกว่า 

12 
 

 
ไม่น้อยกว่า 
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- 
- 

 
 
9 
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2. หมวดวิชาเลือก  - ไม่น้อยกว่า 

3 
3 

3. หมวดวิชา
ประสบการณ์วิจัย 
    3.1 วิทยานิพนธ์ 

 
 

48 

 
 

36 

 
 

48 

 
 

48 

 
 

36 

 
 

48 
รวมหน่วยกิต ไม่น้อย
กว่า 

48 48 72 48 
ไม่น้อยกว่า 

48 
72 

 
  2.3 รายวิชาในหลักสูตร   
 (1) หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 (1.1) วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
 
1414 102 
 

นโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข 
Policy and Public Health Administration 

3(3-0-6) 

1414 103 
 

ชีวสถิติประยุกต์ 
Applied Biostatistics 

3(2-2-5) 
 

     รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติ
ให้ลงทะเบียนเรียน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งนี้เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้อง
ได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
 

(1.2)  วิชาบังคับ  
     เฉพาะนิสิตที่เรียน แบบ 2.1 ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
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1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidemiology  

3(3-0-6) 

1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  
Advanced Health System Management 

3(3-0-6) 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 

3(3-0-6) 

 
 (2) หมวดวิชาเลือก 
 ก าหนดให้นิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
1420 101 
 
1420 106 
 
1420 107 
 
1420 108 
 
1420 109 
 
1420 110  

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 
Advanced Research Methodology in Public Health  
สัมมนาทางสาธารณสุข 1 
Seminar in Public Health 1 
สัมมนาทางสาธารณสุข 2 
Seminar in Public Health 2 
สัมมนาทางสาธารณสุข 3 
Seminar in Public Health 3 
สัมมนาส าหรับการเตรียมวิทยานิพนธ์ 1 
Seminar for Thesis Preparing 1 
สัมมนาส าหรับการเตรียมวิทยานิพนธ์ 2 
Seminar for Thesis Preparing 2 

3(2-2-5) 
 

1(0-2-4) 
 

1(0-2-4) 
 

1(0-2-4) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

1420 202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 
Qualitative Research in Public Health 

3(2-2-5) 

1420 203  ระบบสุขภาพระดับโลก Global Health System 3(3-0-6) 
1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข 

Advanced Program Evaluation in Public Health 
3(2-2-5) 

1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขขั้นสูง Advanced Public 
Policy in Public Health 

3(3-0-6) 

1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน
Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and 
ASEAN Society 

3(3-0-6) 

1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
Health Information System 

3(3-0-6) 

 
 



 
 

27 
 

 (3)  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
    บังคับให้จดัท าวิทยานิพนธ์   
    แผนการเรียนแบบ 1.1  
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
48 หน่วยกิต 

     
    แผนการเรียนแบบ 2.1  
1420 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36 หน่วยกิต 

    
 2.4 แผนการศึกษา 
 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แผนการเรียน แบบ 1.1 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1* 
Seminar in Public Health 1 

3 

 กระบวนการการสอบ QE  - 
1420 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
1420 209 สัมมนาทางสาธารณสุข 2 

Seminar in Public Health 2 
3 

 กระบวนการการสอบ QE   
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 

ปีที่ 2 ภาคต้น 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 6 

ปีที่ 3 ภาคต้น 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 6 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
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   รหัสวิชา   ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1420 898  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 

 รวมทั้งหมด 54 
 
แผนการเรียน แบบ 2.1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคต้น 

1420 104  การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  
Advanced Health System Management 

3 

1420 102  วิทยาการระบาดขั้นสูง 
Advanced Epidemiology 

3 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
Advanced Environmental Health and Occupational 
Health 

3 

XXXX-XXX วิชาเลือก 
Elective 

3 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
1420 103 สัมมนาทางสาธารณสุข 1* 

Seminar in Public Health 1 
3 

 ผ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
 กระบวนการการสอบ QE  

ปีที่ 2 ภาคต้น 
1420 899  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
1420 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 

ปีที่ 3 ภาคต้น 
1420 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 9 

ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
1420 899  วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

 รวมท้ังหมด 51 
 



 
 

29 
 

2.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

 1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
1414 102   นโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข    3(3-0-6) 
 Policy and Public Health Administration 
 หลักการและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข แนวคิดและหลักการการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ด้าน
สุขภาพ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
   Principles and processes in establishing public health policies, concepts and 
principles of strategic management, and strategic planning, analysis of the health context for 
formulating strategic health service management and planning leading to implementation, 
evaluation and adjustment of the plan to obtain optimum compliance with the health 
situations for each area and implementation to achieve the goal of public health policies 
 
1414 103 ชีวสถิติประยุกต์       3(2-2-5) 
   Applied Biostatistics  
 วิธีการทางชีวสถิติเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล การแปลผลและการน าเสนอข้อมูลทาง
ชีวการแพทย์และสาธารณสุข การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบนัยส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติแบบมีพารามิเตอร์
และไร้พารามิเตอร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์แบบถดถอย รูปแบบการวิจัย 
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง กรณีศึกษา และการเขียนรายงาน 
 An overview of biostatistics, sampling distribution, descriptive statistics, parameter 
estimation, hypothesis testing, comparing two continuous/  categorical variables, sample size 
calculation, correlation and regression analysis, risk measurement, non-parametric statistics, 
statistical packages for data analysis, data presentation, and data interpretation 
 
 2) หมวดวิชาบังคับ  
1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Epidemiology 
   วิธีการทางวิทยาการระบาดขั้นสูงส าหรับงานสาธารณสุขและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
วิทยาการระบาดโดยประยุกต์ใช้สถิติข้ันสูง การวัดความพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความผิดพลาดในการศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การน าผลการศึกษาด้านวิทยาการ
ระบาดไปใช้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข 
   Advanced epidemiological methods for public health and research, analysis and 
interpretation at an advanced level, causal inference in epidemiologic variables, risk 
analyses, error management in epidemiological research, implications to public health 
solutions 
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1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Health System Management 
   การวิ เคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ของจัดระบบสุ ขภาพในระดับสากลและไทย                     
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบสุขภาพในบริบทสังคมที่แตกต่าง การพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ 
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละสังคม 
   Analysis and synthesis health management system on the international and Thai 
contexts, comparative health system among different societies, health system and healthcare 
service development, trends and directions of health system development in the society 
 
1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยข้ันสูง    3(3-0-6) 
   Advanced Environmental Health and Occupational Health 
      ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อิทธิพลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภัยพิบัติ การจัดการภยันอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท างาน 
 Environmental factors determining health and illness in populations, health 
impact assessment, environmental impact assessment, effects of global change and 
disasters, occupational hazard management, occupational safety 
 
  (3) หมวดวิชาเลือก 
1420 101  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขข้ันสูง    3(2-2-5) 
   Advanced Research Methodology in Public Health    
   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสาธารณสุข การผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การพัฒนาและทดสอบแนวคิดทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพขั้นสูง การประเมินค่าการวิจัย การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ การควบคุมคุณภาพและ
จรรยาบรรณในการวิจัย 
   Advanced research methodology in public health, mixed-methods of 
quantitative and qualitative research, development and testing new theory, applied 
advanced quantitative and qualitative analyses, research evaluation, national and 
international publication, research quality control and research ethics 
 
1420 106  สัมมนาทางสาธารณสุข 1      1(0-2-4) 
   Seminar in Public Health 1  
   การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 
อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
   Exploring and identifying the problems and issues concerning on behavioral and 
social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal from scientific public 
health publications 
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1420 107  สัมมนาทางสาธารณสุข 2      1(0-2-4) 
   Seminar in Public Health 2  
   การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 
อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
   Exploring and identifying the problems and issues concerning on behavioral and 
social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal from scientific public 
health publications 
 
1420 108  สัมมนาทางสาธารณสุข 3      1(0-2-4) 
   Seminar in Public Health 3  
   การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 
อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข 
   Exploring and identifying the problems and issues concerning on behavioral and 
social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal from scientific public 
health publications 
 
1420 109 สัมมนาส าหรับการเตรียมวิทยานิพนธ์ 1    3(2-2-5) 
 Seminar for Thesis Preparing 1 
 เงื่อนไขรายวิชา : ส าหรับนิสิตแผนการเรียนแบบ 1.1 เท่านั้น 
 การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 
อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข เพ่ือการเตรียม
ท าวิทยานิพนธ์ 
 Exploring and identifying the problems and issues concerning on behavioral and 
social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal from scientific public 
health publications for Thesis Preparing 
 
1420 110 สัมมนาส าหรับการเตรียมวิทยานิพนธ์ 2    3(2-2-5) 
  Seminar for Thesis Preparing 2 
  เงื่อนไขรายวิชา : ส าหรับนิสิตแผนการเรียนแบบ 1.1 เท่านั้น 
 การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ อันเป็น
การประเมินวิกฤตการณ์ตามที่ปรากฏจากสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในทางสาธารณสุข เพื่อการเตรียมท า
วิทยานิพนธ์ 
 Exploring and identifying the problems and issues concerning on behavioral and 
social science theories and evaluating the critical concepts, appraisal from scientific public 
health publications for Thesis Preparing 
 
1420 201  ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง      3(2-2-5) 
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   Advanced Biostatistics 
   การใช้ชีวสถิติขั้นสูงส าหรับการสาธารณสุขและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี
เชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์แบบวัดซ้ า การวิเคราะห์การถดถอยพหุ การวิเคราะห์
การถดถอยโลจีสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องชั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลการรอดชีพ และการ
ประยุกต์ใช้หลักสถิติเพ่ือควบคุมตัวแปรกวน 
   Application of advanced biostatistical methods in public health and research, 
multivariate statistical analyses, analysis of variance, repeated measure, multiple regression 
analysis, multiple logistic regression advanced analysis of categorical data, survival analysis 
and adjusting for confounding and dealing with effect modification 
 
1420 202  การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข     3(2-2-5) 
   Qualitative Research in Public Health 
   หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่ การ
ประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 
   Printciples and concepts of quality research, designs and methods of quality 
research, data collecting, data analyzing, report, publication and application of quality research 
in public health 
 
1420 203 ระบบสุขภาพระดับโลก 3(3-0-6)
 Global Health System 
   หลักการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพในระดับสากล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดและ
ออกแบบระบบสุขภาพ บทเรียนและประสบการณ์การจัดระบบสุขภาพในระดับสากล การประยุกต์ใช้แนวคิด
การจัดการระบบสุขภาพสากลในระบบสุขภาพของไทย 
   Principles and concept of the international health system, influential determinants 
and factors of health system designs, lessons and experiences in international health system, 
application and applied methods of international health system in Thai health care system 
 
1420 204 การประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข    3(2-2-5) 
  Advanced Program Evaluation in Public Health  
  การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสุขภาพ รูปแบบการประเมิน การออกแบบ  การประเมิน
ทางสุขภาพ การก าหนดประเด็นการประเมิน การก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน การสร้าง
เครื่องมือ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนโครงการประเมินผลทางสุขภาพและการเขียนรายงานผล
ประเมิน การสร้างรูปแบบการประเมินทางสุขภาพ 
  Analysis and management in health project, evaluation model and design, 
evaluation topic identification, the identification of objective, criteria, instrumental 
construction, data analysis, interpretation, evaluation of project and report writing, creating 
health evaluation model 
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1420 205 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขข้ันสูง    3(3-0-6) 
  Advanced Public Policy in Public Health  
  หลักการ เหตุผล แนวทาง ขั้นตอน ในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข  การ
วิเคราะห์เชิงเหตุผล การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้าน
สาธารณสุขระดับชาติและนานาชาติ 
  Principles, rationals and processes in establishing public policies in public health, 
analysis of resulting, implementation, assessment to achieve the goal of those public 
policies in national and international public health 
 
1420 206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน  3(3-0-6) 
  Behavioral Sciences and Health Problems in Thai and ASEAN Society 
  การวิเคราะห์ความต้องการพ้ืนฐานของบุคคลในระยะต่างๆ การวิเคราะห์ทางจิตสังคมที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาจิตลักษณะ และบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับหลักการทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยและอาเซียน 
  Analysis principles of human needs at various stages of life, psychosocial analysis 
relating to human behaviors, development on human psychology and characteristics, 
relationship between health and human psychology and social behaviors, analysis of health 
behavior in Thai and ASEAN society 
 
1420 207 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Health Information System  
  แนวคิดด้านสารสนเทศสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ การจัดการฐานข้อมูลด้านสุขภาพ           
แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  Concepts of health information, health network and data base management in 
health, trend of applying health information technology 
  
 (3)  หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
     
    แผนการเรียนแบบ 1.1  
1420 898  วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 
    Thesis 
    การท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหางานสาธารณสุขและสุขภาพ  ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
    Conducting research in order to generate a new knowledge or resolve problems 
in the Health and public health work, under a supervision of thesis advisory committee  
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    แผนการเรียนแบบ 2.1 
1420 899  วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
    Thesis   
    การท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหางานสาธารณสุขและสุขภาพ  ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
    Conducting research in order to generate a new knowledge or resolve problems 
in the Health and public health work, under a supervision of thesis advisory committee 
 

 
 

 


