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สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 

 

ชื่อหลักสูตร 

    สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม :สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ชื่อย่อ :ส.ด. 

ปรัชญาของหลักสูตร 

           หลักสูตรการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตนักสาธารณสุขให้เป็นผู้มีความพร้อมซึ่งความรู้ 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมถึงการค้นหาปัญหาสุขภาพ และความต้องการของ

กลุ่มประชากร การพิจารณาถึงกลไก/กลวิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการ และการประกันว่าจะมีการ

ให้บริการที่จ าเป็นต่อสุขภาพของประชากรโดยผ่านทางการจัดพลังชุมชน 

            วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คือ การมุ่งเตรียมผู้เรียน

ซึ่งอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยหรืออาจารย์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการวิจัยในลักษณะของการประยุกต์ 

และบูรณาการความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทั้งระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ โดยความคาดหวังว่าความเป็นเลิศในการศึกษาจะเชื่อมโยงกับความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความมีคุณธรรม และการสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

1. เป็นผู้น าทางวิชาการสาธารณสุขเฉพาะสาขา ริเริ่มและด าเนินงานวิจัยเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ

พัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ 

2. ประยุกต์และใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมในการวางแผน การบริหารและการ

ด าเนินงานโครงการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ 

3. วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลงานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติ และ

ประสานงานกับบุคลากร ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะสาขา 

      เพ่ือผลิตนักสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญในการบริหารงานสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ประสานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความสามารถ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางด้านบริหารมาใช้ในงานสาธารณสุขอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

2. จัดท านโยบายแผนงานสาธารณสุขและประเมินผลงานสาธารณสุขได้ทุกระดับ 

3. ศึกษา ค้นคว้า แลวิจัยเทคโนโลยีทางการบริหารที่เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบ

บริหารสาธารณสุข 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า และร่วมมือในการพัฒนาวิชาการบริหารสาธารณสุข 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมอาจ   วงษ์ขมทอง   ที่ปรึกษา 

2. นายแพทย์ วิพุธ   พูลเจริญ     ทีป่รึกษา 

3. นายแพทย์ สุวิทย์   วิบูลย์ผลประเสริฐ    ที่ปรึกษา 

4. หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข    ที่ปรึกษา 

5. รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาติ   โตรักษา    ประธานกรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์   สุวรรณผ่อง    กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา   ตรีเดช    กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา   อินทรประสงค์   กรรมการ 

9. นายแพทย์ ส าเริง   แหยงกระโทก     กรรมการ 

10. นายแพทย์ สงวน   นิตยารัมภ์พงศ์     กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์   ศิริโชติรัตน์    กรรมการ 

12. ดร.นพ. พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์     กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสมุน   พฤฒิภิญโญ   กรรมการ 



14. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สุคนธา   คงศีล    กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวอุไรวรรณ   ภู่สันติสัมพันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

โครงสร้างหลักสูตร 

1. โครงสร้างหลักสูตร 

ส าหรับผู้จบปริญญาโท 

หมวดวิชาแกน     6   หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ     9   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 

 

ส าหรับผู้จบปริญญาตรี 

หมวดวิชาแกน     15-18 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ     21-27 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

2. รายวิชา 

ส าหรับผู้จบปริญญาโท 

2.1 รายวิชาแกน 

        หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 

สศชส 623 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 (2-2) 

สศคร 684 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต      3 (3-0) 

รวม    6 หน่วยกิต 

2.2 รายวิชาบังคับ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 



สศบส 678 การก าหนด ด าเนินการ และประเมินผลนโยบายสาธารณสุข        3 (3-0) 

สศบส 680 การบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข   3 (3-0) 

สศบส 682 การพัฒนาและวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข   3 (3-0) 

รวม    9 หน่วยกิต 

2.3 รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2.4 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 

สศบส 699 วิทยานิพนธ์       36 (0-144) 

รวม    36 หน่วยกิต 

ส าหรับผู้จบปริญญาตรี 

2.1 รายวชิาแกน 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 

สศบส 602 การบริหารงานสาธารณสุข     3 (3-0) 

สศชส 602 ชีวสถิติ ข       3 (3-0) 

สศรบ 602 หลักวิทยาการระบาด      3 (3-0) 

สศสษ 602 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา     3 (3-0) 

สศชส 604 อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย    3 (3-0) 

สศชส 623 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 (2-2) 

สศคร 684 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต      3 (3-0) 

รวม    21 หน่วยกิต 

2.2 รายวชิาบงัคบั 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 

สศบส 606 การวางแผนพัฒนาสาธารณสุข      (3-0) 



สศบส 608 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ    3 (3-0) 

สศบส 612 วิธีการวิจัยทางด้านการบริหารสาธารณสุข   3 (3-0) 

สศบส 614 การพัฒนาองค์การบริหารสาธารณสุข    3 (3-0) 

สศบส 660 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข    3 (3-0) 

สศบส 678 การก าหนด ด าเนินการ และประเมินผลนโยบายสาธารณสุข 3 (3-0) 

สศบส 679 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสาธารณสุข    3 (0-9) 

สศบส 680 การบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข   3 (3-0) 

สศบส 682 การพัฒนาและวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข   3 (3-0) 

รวม    27 หน่วยกิต 

2.3 รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2.4 วิทยานิพนธ์ 

หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั)ิ 

สศบส 699 วิทยานิพนธ์       48 (0-192 

รวม    48 หน่วยกิต 

3. โปรแกรมการเรียน 

ส าหรับผู้จบปริญญาโท 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

สศบส 678 การก าหนด ด าเนินการ และประเมินผลนโยบายสาธารณสุข 

สศบส 680 การบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

สศชส 623 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สศบส 682 การพัฒนาและวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 



สศคร 684 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

สอบ Q.E 

สศบส 699 วิทยานิพนธ์ 

ส าหรับผู้จบปริญญาตรี 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

สศบส 602 การบริหารงานสาธารณสุข 

สศชส 602 ชีวสถิติ ข 

สศรบ 602 หลักวิทยาการระบาด 

สศคร 604 อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย 

สศบส 614 การพัฒนาองค์การสาธารณสุข 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

สศบส 606 การวางแผนพัฒนาสาธารณสุข 

สศบส 608 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 

สศบส 612 วิธีการวิจัยทางด้านการบริหารสาธารณสุข 

สศบส 660 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 

สศบส 679 การฝึกปฏิบัติงานบริหารสาธารณสุข 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

สศบส 678 การก าหนด ด าเนินการ และประเมินผลนโยบายสาธารณสุข  

สศบส 680 การบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

สศชส 623 สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางวิทยาสาสตร์สุขภาพ 

สศบส 682 การพัฒนาและวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข 



                    วชิาเลือก 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

สศคร 684 สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

สอบ Q.E. 

สศบส 699 วิทยานิพนธ์ 


