หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(หลักสู ตรนานาชาติ)

(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์ ม – 1
แบบรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ อย่างละเอียด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของหลักสู ตรใหม่
1. หน่วยงาน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
2. ชื่อหลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
หลักสู ตรนานาชาติ
3. ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม)
วท.ม.(อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม)
ปร.ด.(อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม)
4. ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 5 ปี
5. ระดับการศึกษา
 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี  2) ปริ ญญาตรี
 3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  4) ปริ ญญาโท
 5) ปริ ญญาเอก
 6) ปริ ญญาตรี -โท (ต่อเนื่อง)  7) ปริ ญญาโท-เอก (ต่อเนื่ อง)
5.1 กรณี หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ระบุวา่ แผนการศึกษา
 1) แผน ก.
 2) แผน ข.
 3) แผน ก. และแผน ข.
5.2 กรณี หลักสู ตรระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ให้ระบุวฒ
ุ ิการศึกษาของผูเ้ ข้าศึกษา...........................................
6. ลักษณะของหลักสู ตร
 1) หลักสู ตรใหม่
 2) หลักสู ตรเดิม (ที่ไม่เคยจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีที่เสนอมาก่อน และโปรดระบุสาระสาคัญที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ..................................................................................................................)
7. ประเภทโครงการ

 1) ปกติ

 2) บริ การการศึกษา (พิเศษ)

8. ช่วงเวลาที่จดั การเรี ยนการสอน  1) กลางวัน

 2) ภาคค่า

9. ประเภทหลักสู ตร

 1) ภาษาไทย

 2) ภาษาอังกฤษ

 3) นานาชาติ

 4) ทวิภาษา

 1) ท่าพระจันทร์

 2) รังสิ ต

 4) พัทยา

 5) มากกว่า 1 แห่ง (ระหว่าง........... กับ............)

 1) ทวิภาค

 2) ไตรภาค

10. สถานที่จดั การศึกษา
11. ระบบการศึกษา

 3) วันเสาร์ -อาทิตย์

 3) ลาปาง
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12. จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต 36 หน่วยกิต
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต 48 หน่วยกิต
13. แผนการรับนักศึกษาในช่วงปี การศึกษา 2558 - 2560
ปี การศึกษา 2558 ระดับปริ ญญาโท 10 คน ระดับปริ ญญาเอก 5 คน
ปี การศึกษา 2559 ระดับปริ ญญาโท 12 คน ระดับปริ ญญาเอก 5 คน
ปี การศึกษา 2560 ระดับปริ ญญาโท 15 คน ระดับปริ ญญาเอก 5 คน
14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 1) โครงการปกติ : ค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
ระดับปริ ญญาโท
- ตลอดหลักสู ตร 83,400 บาท
- ต่อภาคการศึกษา 27,800 บาท
ระดับปริ ญญาเอก
- ตลอดหลักสู ตร 178,800 บาท
- ต่อภาคการศึกษา 29,800 บาท
ระดับปริ ญญาโท - เอก
- ตลอดหลักสู ตร 298,000 บาท
 2) โครงการบริ การการศึกษา : ที่จดั เก็บตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และระเบียบ/ประกาศของ
หน่วยงาน (ระบุอตั ราค่ าธรรมเนียมทีจ่ ัดเก็บจาแนกตามรายการ ต่ อภาคการศึกษา เช่ น ค่ าหน่ วยกิต ค่ าบารุ ง
ห้ องสมุด ค่ าธรรมเนียมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น)
15. ประวัติและประสบการณ์ของผูอ้ านวยการหลักสู ตร (แนบเอกสาร)
รายการข้ อมูล
1. ข้อมูลส่ วนตัว

2. ประวัติการศึกษา

รายละเอียดทีต่ ้ องการ
1.1 ชื่อ-สกุล สสิ ธร เทพตระการพร
1.2 ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
1.3 เบอร์ โทรศัพท์
2.1 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี – ปริ ญญาเอก
วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์) วิชาเอก อาชีวอนนามัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
MPH (Public Health)University of the Philippines,
2528
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รายการข้ อมูล

3. ประสบการณ์การทางาน
4. ผลงานวิชาการ/วิจยั
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี)

รายละเอียดทีต่ ้ องการ
PhD (Public Health) Dissertation in Erggonomics,
Tokyo Medical and Dental University, Japan, 2537
3.1 ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร

หมายเหตุ : ผูอ้ านวยการหลักสู ตร หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่หวั หน้าของโครงการหลักสู ตรใหม่
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แบบฟอร์ ม – 2 p1
ส่ วนที่ 2 แผนการศึกษา/อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(กรอกข้อมูลในตารางให้ครบทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสู ตร)
2.1 แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
2.1.1 หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อาชี วอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 1
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 611 ระบาดวิทยาทางอาชีว
อนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
2. ออ. 601 สถิติและวิธีวจิ ยั
3. ออ. 631 อาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
4. ออ. 6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
- ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.632 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางอาชี วสุ ขศาสตร์
- ออ.633 การประเมินการรับ
สัมผัสและการควบคุม
- ออ.634 การประเมินและการ
จัดการความเสี่ ยง
5. ออ. 661 สัมมนาทางอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม

จานวน
Section
3
3
3

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
อ.ดร.พรทิพย์ จอมพุก /
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ผศ.ดร.สิ ริมา มงคลสัมฤทธิ์ /
Dr. Andrew Dominic Wheatley
อ.ดร.เพ็ญภัทรา ศรี ไพบูลย์กิจ
อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง

อาจารย์พเิ ศษ

3
3
3
3
3
1

อ.ดร.ทวีสุข พันธ์เพ็ง/
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
อ.ดร.ศศิธร ศรี มีชยั
ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง/
อ.อารุ ญ เกตุสาคร
Dr. Andrew Dominic Wheatley/
รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร

5

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 1
จานวน
ผู้สอน
Section
อาจารย์ประจา
1. ออ. 6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
3
- ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนา
3
อ.ดร.ทวีสุข พันธ์เพ็ง/
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
- ออ.632 การเก็บและวิเคราะห์
3
อ.ดร.ศศิธร ศรี มีชยั
ตัวอย่างทางอาชี วสุ ขศาสตร์
- ออ.633 การประเมินการรับ
3
ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
สัมผัสและการควบคุม
- ออ.634 การประเมินและการ
3
อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง/
จัดการความเสี่ ยง
อ.อารุ ญ เกตุสาคร
2. ออ. 6xx วิชาเลือก
3
รหัส - ชื่อวิชา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคฤดูร้อน (แผน ก แบบ ก 2)
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
1

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคฤดูร้อน (แผน ข)
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 6xx วิชาเลือก
2. ออ. 700 การค้นคว้าอิสระ

จานวน
Section
1
1

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 1
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ
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2.1.2 หลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 1 แบบ 1.1
รหัส - ชื่อวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์
2. ออ. 661 สัมมนาทางอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
(วิชาสัมมนาไม่นบั รวมหน่วยกิต)

จานวน
Section

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

6
1

Dr. Andrew Dominic Wheatley/
รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 2
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 2
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 3
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 3
รหัส – ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
6

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 1 แบบ 2.2
รหัส – ชื่อวิชา
1. ออ. 611 ระบาดวิทยาทางอาชีว
อนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
2. ออ. 631 อาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
3. ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
แขนงวิชา อาชีวสุ ขศาสตร์
- ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.632 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางอาชีวสุ ขศาสตร์
- ออ.633 การประเมินการรับ
สัมผัสและการควบคุม
- ออ.634 การประเมินและการ
จัดการความเสี่ ยง
แขนงวิชา การยศาสตร์และความ
ปลอดภัย
- ออ.641 วิศวกรรมความปลอดภัย
- ออ.642 การจัดการความปลอดภัย
สุ ขภาพและสิ่ งแสดล้อม
- ออ.643 ปั จจัยมนุษย์ และ
การยศาสตร์

จานวน
Section
3
3

ผู้สอน
อาจารย์ประจา
อ.ดร.พรทิพย์ จอมพุก /
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
อ.ดร.เพ็ญภัทรา ศรี ไพบูลย์กิจ
อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง

อาจารย์พเิ ศษ

3
3
3

อ.ดร.ทวีสุข พันธ์เพ็ง/
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
อ.ดร.ศศิธร ศรี มีชยั

3

ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ

3

อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง/
อ.อารุ ญ เกตุสาคร

3
3
3

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล/
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์/
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร
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รหัส – ชื่อวิชา

จานวน
Section

- ออ. 644 การวิเคราะห์งาน และ
การออกแบบ
แขนงวิชา อนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.651 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.652 เทคโนโลยีอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
- ออ.653 การประเมินผลกระทบ
ทางสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
4. ออ.661 สัมมนาทางอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่ งแวดล้อม

3

3
3
3

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร
อ.ดร.ทวีสุข พันธ์เพ็ง/
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ/
อ.ดร.เสาวนีย ์ หน่อแก้ว
ผศ.ดร.กาพล นันทพงษ์ /
อ.ดร.ชญาดา พันธ์สุข

3

ผศ.ดร.นันทิกา สุ นทรไชยกุล

1

Dr. Andrew Dominic Wheatley/
รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 1
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ.6xx วิชาบังคับแขนงวิชา
แขนงวิชา อาชีวสุ ขศาสตร์
- ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.632 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางอาชี วสุ ขศาสตร์
- ออ.633 การประเมินการรับ
สัมผัสและการควบคุม
- ออ.634 การประเมินและการ
จัดการความเสี่ ยง
แขนงวิชา การยศาสตร์และความ
ปลอดภัย

จานวน
Section
9
3

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

3

อ.ดร.ทวีสุข พันธ์เพ็ง/
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
อ.ดร.ศศิธร ศรี มีชยั

3

ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ

3

อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง/
อ.อารุ ญ เกตุสาคร

อาจารย์พเิ ศษ

9

รหัส - ชื่อวิชา
- ออ.641 วิศวกรรมความ
ปลอดภัย
- ออ.642 การจัดการความ
ปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแสดล้อม
- ออ.643 ปั จจัยมนุษย์ และ
การยศาสตร์
- ออ. 644 การวิเคราะห์งาน และ
การออกแบบ
แขนงวิชา อนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.621 พิษวิทยาทางอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.651 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ออ.652 เทคโนโลยีอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
- ออ.653 การประเมินผลกระทบ
ทางสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
2. ออ. 6xx วิชาเลือก

จานวน
ผู้สอน
Section
อาจารย์ประจา
3
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล/
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
3
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์/
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
3
รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร
3

รศ.ดร.สสิ ธร เทพตระการพร

3

อ.ดร.ทวีสุข พันธ์เพ็ง/
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ/
อ.ดร.เสาวนีย ์ หน่อแก้ว
ผศ.ดร.กาพล นันทพงษ์ /
อ.ดร.ชญาดา พันธ์สุข
ผศ.ดร.นันทิกา สุ นทรไชยกุล

3
3
3

อาจารย์พเิ ศษ

3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 2
รหัส - ชื่อวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 (ถ้ามี)
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

6

10

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 2
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 3
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 3
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 4
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
9

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 4
รหัส - ชื่อวิชา
1. ออ. 800 วิทยานิพนธ์

จานวน
Section
6

ผู้สอน
อาจารย์ประจา

อาจารย์พเิ ศษ
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2.2 อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน)
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน)
ชื่อ/ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ชื่อ/ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(สาขาที่จบการศึกษา)
(สาขาที่จบการศึกษา)
1. รองศาตราจารย์ ดร.
Ph.D (Public Health- 1. รองศาศาตราจารย์ ดร.
Ph.D (Public Healthสสิ ธร เทพตระการพร
Ergonomics)
สสิ ธร เทพตระการพร
Ergonomics)
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เพ็ญศรี วัจฉละญาณ

Ph.D (Environmental 2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
Management)
เพ็ญศรี วัจฉละญาณ

Ph.D (Environmental
Management)

3. อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง

Ph.D. (Occupational
Health)

Ph.D. (Occupational
Health)

3. อ.ดร.สร้อยสุ ดา เกสรทอง

4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิ กา Ph.D. (Food Toxicology
สุนทรไชยกุล
and Safety)

5 .รศ.เฉลิมชัย ดร.เฉลิมชัย ชัย Ph.D. Industrial
Epidemiology
กิตติภรณ์
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แบบฟอร์ ม – 3 p1
ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ข้นั ละเอียด
3.1 ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรื อกลุ่มเป้ าหมายของหลักสู ตร
จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community) ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง การเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรมและโครงสร้ า งประชากร รวมถึ ง กระแสโลกาภิ ว ตั น์ ที่
เปลี่ ยนแปลงซึ่ งก่อให้เกิดการพัฒนางานทางด้านอาชี วอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ได้มีการพัฒนาทางด้านโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง มีการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้น จึงทาให้เกิ ด
ปั ญหามลพิษจากสิ่ งแวดล้อมในการทางาน เช่น ฝุ่ นละออง เขม่า ควัน กลิ่น ก๊าซพิษ ความร้อน เสี ยงดัง และเชื้ อโรค
ต่างๆ สิ่ งเหล่านี้เป็ นผลทาให้เกิดโรคจากการทางานเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และเสี ยชี วิต ในขณะเดียวกันการ
เพิม่ ของประชากรโลกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากขึ้น จนก่อให้เกิด
ปั ญหาทรั พ ยากรธรรมชาติ เสื่ อมโทรม รวมไปถึ ง ไม่ มี ก ารจัดการด้า นสิ่ ง แวดล้อมที่ เหมาะสมและยัง่ ยืนต่ อการ
ดารงชี วิต ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เช่ น มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน มลพิษอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ภาวะโลกร้ อน อาหารที่ไม่ถูกหลักสุ ขาภิบาล และอื่นๆ ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน ดัง นั้น การแก้ไ ขปั ญหาอนามัย สิ่ ง แวดล้อ มจึ ง เป็ นภาวะเร่ ง ด่ วนที่ ต้อ งมี ก ารจัด การแก้ไ ขหรื อ สร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรับมือและแก้ไขปั ญหาให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในสถานการณ์ที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางด้านสาธารณสุ ขที่มีความรู ้ความสามารถทั้งด้านการบริ หารจัดการ ด้าน
วิช าการ ด้า นการวิจ ัย รวมถึ ง การมี ภาวะผูน้ าในการขับ เคลื่ อนให้ก ารดาเนิ น งานด้า นอาชี ว อนามัย และอนามัย
สิ่ งแวดล้อมมีมากยิ่งขึ้น อันจะส่ งผลให้เกิดกระบวนการผลักดันในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุ ขภายใน
ภูมิภาคเอเชียให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ทั้งนี้ ภายใต้การเปิ ดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาอาชี วอนามัยและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อมของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งสร้ างบุคลากรที่ มี
ทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาการ การสร้างงานวิจยั และการ
สร้ างองค์ความรู ้ ใ หม่ด้านอาชี วอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยมี การบู รณาการเทคโนโลยีด้านวิท ยาศาสตร์
สุ ข ภาพและองค์ค วามรู้ ใ นการบริ หารจัดการเข้า ด้ว ยกัน เพื่ อให้เกิ ดการสร้ า งนวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อรองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้อมและผลกระทบต่ า งๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ตลอดจนมี ค วามทันสมัย และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศ พัฒนาองค์ความรู ้ ทางด้าน
สาธารณสุ ขศาสตร์ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นได้ โดยกลุ่มเป้ าหมายของหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าอาชี ว อนามัย และอนามัย สิ่ ง แวดล้อ ม คื อ ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาทางด้า นสาธารณสุ ข ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรื อสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจยั หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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3.2 จุดเด่นของหลักสู ตร
1. มีการบูรณาองค์ความรู้ในการเรี ยนการสอนและงานวิจยั ระหว่างสาขาอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรนานาชาติ
3. เป็ นการส่ งเสริ มความร่ วมมือในการสร้างเครื อข่ายด้านวิชาการและด้านวิจยั ระหว่างประเทศ
4. สามารถนาองค์ความรู ้ไปบูรณาการในการแก้ไขปั ญหาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุ มชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
3.3 สถาบันการศึกษาในประเทศ ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรเดียวกันหรื อที่มีลกั ษณะเดียวกันกับหลักสู ตรที่เสนอ
ลาดับ

สถาบันการศึกษา

ระดับปริ ญญาโท
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
3.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา

4.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ รนารี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริ ญญาเอก
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
3.

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่ อหลักสู ตร

นักศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
ต่ อภาค
ตลอดหลักสู ตร
(จานวนรับ)
การศึกษา
(คน)

วท.ม. (อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย)
วท.ม. (การจัดการสิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย)
วท.ม. (มลพิษสิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย)
วศ.ม./วท.ม.(เทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม)
ส.ม. (อนามัยสิ่ งแวดล้อม)

20

62,000

20
20

68,000
68,000

20

337,000

20

109,000

20

60,000

20

100,000

ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
Ph.D. (Science in Public Health)

10

140,000

10
10

140,000
560,000
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3.4 ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในการจัดการเรี ยนการสอน
1) ความพร้อมด้านอาจารย์ประจา
ข้อมูลภาระงานสอนทุกระดับของอาจารย์ประจาผูท้ าหน้าที่สอนในหลักสู ตรใหม่ ในปี การศึกษา 2558
สังกัด

รายชื่อ/ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา
(สาขาทีจ่ บ
การศึกษา)

1. รองศาตราจารย์ ดร.
สสิ ธร เทพตระการพร

Ph.D (Public
Health
Ergonomics)
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D
(Environmental
เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
Management)
3. อ.ดร.สร้อยสุดา
Ph.D.
เกสรทอง
(Occupational
Health)
4. อ.ดร.ศศิธร ศรี มีชยั
Ph.D.
(Environmental
Health Science)
5. Dr. Andrew Dominic Ph.D.
Wheatley
(Occupational
Health)
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D. (Health
เกษร สาเภาทอง
Promotion)
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D. (Food
นันทิกา สุนทรไชยกุล
Toxicology and
Safety)
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D.
ลักษณา เหล่าเกียรติ
(Environmental
Management )
9. อาจารย์ ดร.สิ ริมา
วท.ด. (ระบาด
มงคลสัมฤทธิ์
วิทยาคลินิก)

ภาระงานสอนทุกระดับ (วิชา/
ภาระงานทีป่ รึกษา
ปี )
ในคณะ
นอก
ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาในความดูแล (คน)
(ภาค/สาขา) คณะ ใน นอกคณะ หลักสู ตร วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ
(ใน คณะ (ใน มธ.)
ใหม่
มธ.)
คณะ
สาธารณสุข
4
2
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
1
2
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
9
1
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
5
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
8
ศาสตร์
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สังกัด

ภาระงานสอนทุกระดับ (วิชา/
ภาระงานทีป่ รึกษา
ปี )
วุฒิการศึกษา
รายชื่อ/ตาแหน่ งทาง
ในคณะ
นอก
ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาในความดูแล (คน)
(สาขาทีจ่ บ
วิชาการ
(ภาค/สาขา) คณะ ใน นอกคณะ หลักสู ตร วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ
การศึกษา)
(ใน คณะ (ใน มธ.)
ใหม่
มธ.)
10. อาจารย์ ดร. พรทิพย์ Ph.D.
คณะ
จอมพุก
(Epidemiology of สาธารณสุข
1
Infectious
ศาสตร์
Diseases)
11. อาจารย์ ดร.เพ็ญภัทรา Ph.D.
คณะ
ศรี ไพบูลย์กิจ
(Occupational
สาธารณสุข
4
1
Health)
ศาสตร์
12. อาจารย์ ดร.ชญาดา
Ph.D.
คณะ
พันธุ์สุข
(Environmental สาธารณสุข
4
1
Technology)
ศาสตร์
13. อาจารย์ อารุ ญ
วศ.ม. (วิศวกรรม คณะ
เกตุสาคร
ความปลอดภัย
สาธารณสุข
ศาสตร์
14. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
Ph.D.
คณะ
ชวลิตนิธิกลุ
(Environmental สาธารณสุข
2
1
Science and
ศาสตร์
Engineering)
15. อาจารย์ ดร.ทวีสุข
D.Sc. (Industrial คณะ
พันธุ์เพ็ง
Hygiene)
สาธารณสุข
2
ศาสตร์
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ม.
คณะ
กาพล นันทพงษ์
(เทคโนโลยี
สาธารณสุข
1
5
สิ่ งแวดล้อม)
ศาสตร์
17. อาจารย์ ดร. พีระพล Ph.D.
คณะ
รัตนะ
(Populationn and สาธารณสุข
6
5
Development)
ศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์
วท.ม.
คณะ
สมนึก สุขพงษ์ไทย
(สาธารณสุข
สาธารณสุข
1
ศาสตร์)
ศาสตร์
คณะสาธารณสุ ข
วท.ม.(สาธารณสุ ข
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศาสตร์
ศาสตร์
สุวรรณี จุฑามณี พงษ์
16

สังกัด

รายชื่อ/ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา
(สาขาทีจ่ บ
การศึกษา)

20. อาจารย์ ดร.
ณิ ภทั รา หริ ตวร

Ph.D. (Medical
Anthropology)

21.อาจารย์ ดร.
วรรณรัตน์ รัตนราง

Ph.D.
(Demography)

22. อาจารย์ รณภูมิ
สามัคคีคารมย์

ศศ.ม.
(สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข)
23. รองศาสตราจารย์ ดร. Dr.P.H. (Health
อดิศกั ดิ์ สัตย์ธรรม
Promotion)

ภาระงานสอนทุกระดับ (วิชา/
ภาระงานทีป่ รึกษา
ปี )
ในคณะ
นอก
ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาในความดูแล (คน)
(ภาค/สาขา) คณะ ใน นอกคณะ หลักสู ตร วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ
(ใน คณะ (ใน มธ.)
ใหม่
มธ.)
คณะ
สาธารณสุข
4
2
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
3
2
ศาสตร์
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
24. Ms.Ksenia Kubasova M.P.H.
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์
25. Dr.Heather Lea
D.P.H.
คณะ
Harvey
สาธารณสุข
ศาสตร์
26.ศ.ดร.อรษา สุตเธียร
Ph.D.
คณะ
กุล
Medicne Science สาธารณสุข
ศาสตร์
27.รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัย
Ph.D. Industrial คณะ
กิตติภรณ์
Epidemiology
สาธารณสุข
ศาสตร์

4

-

-

-

-

-

-

-

-
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2) อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชิญเป็ นผูส้ อนในหลักสู ตรใหม่
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

สถานทีท่ างาน

วิชาทีใ่ ห้ สอน (หลักสู ตรใหม่ )

1.
2.
3.

3) ข้อมูลอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ชื่อ/ตาแหน่ งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษาเดิม
(ก่ อนลาศึกษา)

ระดับ
การศึกษา
ทีไ่ ป
ศึกษาต่อ

สาขา/
หลักสู ตร

วัน /เดือน / ปี
วิชาทีร่ ับผิดชอบสอน
ในหลักสู ตรใหม่
ทีล่ า ทีค่ าดว่า
ศึกษา สาเร็จ

1.
2.
3.

4) ข้อมูลห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ หนังสื อในห้องสมุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิมและที่
ต้องการเพิ่มในแต่ละปี ในช่วง 3 ปี
รายการ

1. ห้องเรี ยน
ห้องบรรยาย 10 คน
ห้องบรรยาย 5 คน
2. ห้องปฎิบตั ิการ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการทางด้าน
สาธารณสุ ขศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการสุ ขศาสตร์
ห้องเก็บเครื่ องมือทางสุ ขศาสตร์

จานวนที่
จานวนทีต่ ้ องการเพิม่ ในช่ วง 3 ปี
มี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม
ราคา
(เดิม)
ต่ อหน่ วย
1
1

งบประมาณ
(รวม)

1
1

1

1
1
18

รายการ

ห้องส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ห้องเครื่ องชัง่
ห้องร้อน
ห้องล้าง
ห้องปฏิบตั ิการทางชีวภาพ
ห้องปฏิบตั ิการทางเคมี
ห้องวิทยาศาสตร์ ทางกายภาพ
ห้องเครื่ องมือปฏิบตั ิการขั้นสู ง
ห้องเก็บสารเคมี
3. หนังสื อในห้องสมุด
3.1 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
หนังสื อ (เล่ม)
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- คลังหนังสื อ
วารสาร (เรื่ อง)
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
3.2 ห้องสมุดศาสตราจารย์
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
หนังสื อ (เล่ม)
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
วารสาร (เรื่ อง)
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอน

จานวนที่
จานวนทีต่ ้ องการเพิม่ ในช่ วง 3 ปี
มี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม
ราคา
(เดิม)
ต่ อหน่ วย
1
1
1
1
1
1
1
1
1

งบประมาณ
(รวม)

2,099,867
1,454,014
645,853
284,857
748
880

41,631
20,099
21,532
329
100
229

19

รายการ

- ครุ ภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- จุดเชื่ อมต่อ WIFI
5. อื่นๆ

จานวนที่
จานวนทีต่ ้ องการเพิม่ ในช่ วง 3 ปี
มี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม
ราคา
(เดิม)
ต่ อหน่ วย
196
52
7

งบประมาณ
(รวม)

5) กรณี เป็ นหลักสู ตรใหม่เป็ นหลักสู ตรสหวิทยาการ ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
5.1) องค์ความรู ้ในหลักสู ตรใหม่ประกอบด้วย..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5.2) องค์ความรู้หลัก คือ......................................................................................................................
คิดเป็ นร้อยละ................ขององค์ความรู ้ท้ งั หมด
5.3) กระบวนการบูรณาการองค์ความรู ้เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่.....................................................
5.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอบเขตหน้าที่………………………………………………….....
6) กระบวนการขอความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่น (เช่ น การนาวิชาที่อยูใ่ นหลักสู ตรอื่นมาเป็ นวิชา
ในหลักสู ตรใหม่ ฯลฯ)
การจัดการเรี ยนการสอนภายใต้การดาเนินงานของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีการเชิญวิทยากรที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาในเชิงวิชาการและวิจยั ทั้งนี้ หน่วยงานที่คณะได้จดั ทา
ข้อตกลงความร่ วมมือกันมีท้ งั ในระดับหน่วยงานในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
หน่วยงานในประเทศ
1. ความร่ วมมือ ระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556
2. ความร่ วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2556
3. ความร่ วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทศบาลตาบลสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2557
หน่วยงานระหว่างประเทศ
1. ความร่ วมมือ ระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ UNIVERSITY
OF PUBLIC HEALTH, REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR วันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
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2. ความร่ วมมือ ระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ NATIONAL
INSRIRURE OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, MINISTRY OF HEALTH,
VIETNAM วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
3. ความร่ วมมือ ระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ U.S. MISSION
TO THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)
4. ความร่ วมมือ ระหว่าง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ WAYNE STAFE
UNIVERSITY KARMANOS CANVER INSTITUTE MICHIGAN, USA วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
3.5 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 2 ปี ) ของอาจารย์ประจา ของหน่ วยงานผูเ้ สนอหลักสู ตร
ผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจา แสดงดัง เอกสารแนบ 1 ทั้ง นี้ ล กั ษณะของผลงานทาง
วิชาการประกอบด้วย
- รายงานวิจยั / คู่มือ
- การนาเสนอผลงานวิชาการ
- งานตีพิมพ์เผยแพร่
3.6 ค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบดาเนินการและงบลงทุน
1) กรณี เป็ นโครงการปกติ ระบุค่าใช้จ่ายของงบดาเนินการ
รายการ
1. ค่าจ้างบุคลากร
2. ค่าสอนพิเศษ
3. ค่าอาหารทาการนอกเวลา
4. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการ
สอบ
5. ค่าสมนาคุณอาจารย์ผแู ้ นะนาวิทยานิพนธ์และสอบ
วิทยานิพนธ์
6. ค่าพาหนะของอาจารย์พิเศษ
7. ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา
8. ค่าใช้จ่ายในการนานักศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
9. ค่าใช้สอย
10. ค่าวัสดุหนังสื อ ตารา และวารสาร
11. ค่าวัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
12. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ)

งบดาเนินการ (บาท)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
264,000 288,000 312,000
100,000 100,000 100,000 100,000
24,000 24,000 24,000 24,000
15,000

20,000
45,000
100,000
40,000
40,000

15,000

15,000

15,000

ปี 2562
336,000
100,000
24,000

ปี 2563
360,000
100,000
24,000

15,000

15,000

250,000 250,000 250,000 250,000
20,000 20,000 20,000 20,000
45,000 45,000 45,000 45,000
50,000 50,000 50,000 50,000
100,000 100,000 100,000 100,000
20,000 20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000 20,000

250,000
20,000
45,000
50,000
100,000
20,000
20,000
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งบดาเนินการ (บาท)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
390,000 914,000 938,000 962,000 986,000 1,010,000

รายการ
1) ค่าสาธารณูปโภค
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
รวมงบดาเนินการ

งบประมาณค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากงบรายได้หน่วยงานในรายการ ที่ 4 ,5และ6

2) กรณี มีค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบลงทุน (จาแนกค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างและค่าครุ ภณั ฑ์)
จานวนทีม่ ี
อยู่เดิม

รายการ

1. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
1.1
1.2
2.ค่าครุ ภณั ฑ์
2.1
2.2
รวมงบลงทุน

จานวนที่ต้องการเพิม่ ในแต่ ละปี
แหล่ ง
งบประมาณ
(ระบุ)

ราคาต่ อ
หน่ วย

ปี ……

ปี ……

ปี ……

ปี ……

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบคลัง งบ มธ. งบหน่วยงาน อื่น ๆ

3) กรณี ที่ได้รับเงินอุดหนุ นจากหน่วยงานภายนอก
แหล่ งเงินอุดหนุน

เงื่อนไขในการรั บเงินอุดหนุน

ระยะเวลาการ
อุดหนุน

แนวทางการดาเนินงานเมื่อ
สิ้นสุ ดเวลาการอุดหนุน

1.
2.
3.
3.7 กรณี หน่วยงานมีความเห็นว่าหลักสู ตรที่เสนอเป็ นหลักสู ตรที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
โดยรวม และจัดการศึกษาเป็ นโครงการปกติ และมีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ หากหน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดดังนี้
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1) คุณค่าและคุณประโยชน์ของหลักสู ตรต่อสังคมโดยรวม
หลักสู ตรนี้สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพให้เป็ นที่ตอ้ งการของสังคมและ
ประเทศได้ โดยเน้นให้บณั ฑิตสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการประเมินปั ญหา ค้นหาสาเหตุของปั ญหา
แก้ไขปั ญหา ควบคุมและป้ องกันสาเหตุของปั ญหา รวมไปถึงการพัฒนาเครื่ องมือหรื อดัชนีช้ ีวดั ต่างๆ ทางด้าน
สาธารณสุ ข เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้ไปนาเสนอในแผนการพัฒนาด้านสาธารณสุ ขต่อไป การพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ยั และแก้ปัญหาเชิงลึกต้องมีการเน้นกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบระเบียบ ในขณะเดียวกันการจัดการเรี ยนการสอนยังต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่มีความรู ้ความเข้าใจปั ญหาด้านสาธารณสุ ขทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็ นอย่างดีมาเป็ นผูร้ ่ วมสอนใน
หลักสู ตร
เนื่องด้วยหลักสู ตรนี้ เป็ นโครงการปกติและมีการดาเนินงานโดยไม่ได้มีเป้ าหมายเพื่อแสวงหาผล
กาไรจากการเปิ ดหลักสู ตร อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น พบว่าทางคณะฯ มีความจาเป็ นต้องใช้
งบประมาณในการดาเนิ นงานค่อนข้างสู ง ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารจัดการและการผลิตบัณฑิตเป็ นไปได้อย่างมี
คุณภาพทางคณะฯ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย
2) คุณประโยชน์ดงั กล่าวมีผลต่อสังคมในด้าน (เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ฯลฯ)
หลักสู ตรนี้สามารถสร้างคุณประโยชน์ใน 2 มิติ คือ มิติดา้ นการศึกษาและมิติดา้ นสังคม
มิติดา้ นการศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
เนื่องจากในปั จจุบนั มีสถาบันการศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนด้านนี้นอ้ ยมาก การเปิ ดหลักสู ตรนี้จะเป็ นการเพิม่ โอกาสให้กบั
หน่วยงานหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ามาพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาได้
มิติดา้ นสังคม การจัดการด้านสาธารณสุ ขเป็ นศาสตร์ที่อาศัยองค์ความรู้แบบบูรณาการ ต้องมีการผสมผสาน
ระหว่างความรู ้ทางวิชาการและศาสตร์ ในการบริ หารจัดการ ซึ่ งบริ บทในแต่ละพื้นที่หรื อภูมิภาคก็จะมีองค์ประกอบหรื อปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขที่แตกต่างกัน เช่น ประชากร วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ รายได้ การศึกษา ลักษณะ
ทางภูมิประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งทาให้การจัดการแก้ไขปั ญหาด้านสาธารณสุ ขไม่มีรูปแบบที่ตายตัว การนาปั ญหาด้านสาธารณสุ ขมา
เป็ นพื้นฐานในงานวิจยั หรื อ Problem Based ในการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกจะทาให้ปัญหาสาธารณสุ ขที่
เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับการแก้ไข หรื อที่ยงั ไม่เกิดขึ้นแต่ทาการหาแนวทางในการควบคุมป้ องกันแก้ไขและติดตามเฝ้ าระวังไว้
ก่อนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเหมาะกับบริ บทของแต่ละพื้นที่หรื อภูมิภาค ซึ่ งก็จะทาให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืนต่อไป
3.8 ข้อมูลอื่นๆ ที่สนับสนุนว่าหน่วยงานผูเ้ สนอหลักสู ตรมีความพร้อม หรื อเห็นสมควรเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น มี
ข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของหน่ วยงานภายนอกที่จะให้การสนับสนุ น มีรูปแบบการบริ หารจัดการของ
ตนเอง มี ระบบคู่ขนานในการจ้างบุคลากร ฯลฯ
คณะฯ มีระบบการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรในประเทศหรื อบุคลากร
ต่างประเทศ โดยมีรายนามของการจ้างบุคลากรของคณะฯ ดังต่อไปนี้
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แบบฟอร์ มที่ - 4
ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก ได้ แก่ รายละเอียดและข้ อมูลอืน่ ๆ
4.1 ภาระงานสอนทั้งหมดทุกหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในปัจจุบนั ข้อมูล ณ ปี การศึกษา 2557
ชื่ อหลักสู ตร
1.วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
2.สาธารณสุ ข
ศาสตรมหา
บัณฑิต (จัดการ
เรี ยนการสอนที่
ศูนย์รังสิ ต)
3. สาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต
(จัดการเรี ยนการ
สอนที่ศูนย์ลาปาง)

ระดับ

จานวน
section ทีเ่ ปิ ด

จานวนนักศึกษาทีเ่ ลือก (คน)
วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้าอิสระ

ปริ ญญาตรี

3 สาขาวิชาเอก

-

-

ปริ ญญาโท

3 สาขาวิชาเอก

58 คน

21 คน

ปริ ญญาโท

1 สาขาวิชาเอก

-

-

4.2 แผนอัตรากาลังด้านอาจารย์
1) อาจารย์ประจาทุกประเภท (ข้าราชการ พนักงาน) ที่มีผคู้ รองอัตรา จาแนกตามวุฒิและตาแหน่ง
วิชาการ ข้อมูล ณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และจานวนอัตราว่างที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการบรรจุ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
อัตราทีม่ ีผ้ คู รอง
อัตรา
วุฒิ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ว่าง
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

2
7
9

1
7
8

1
1
2

-

4
15
19

6
6

25

2) ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่มีผคู้ รองอัตรา จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และจานวนอัตราว่างที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการบรรจุ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
อัตราทีม่ ีผ้ คู รอง
อัตรา
วุฒิ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ว่าง
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

1
2
3

-

-

-

1
2
3

3
3

3) อาจารย์ที่เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษ หรื อเป็ นผูเ้ กษียณอายุราชการที่มีผคู้ รองอัตราจาแนกตาม
วุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และจานวนอัตราว่างที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการบรรจุ
ประเภท/วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ งทางวิชาการของผู้ครองอัตรา
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
1. อาจารย์ผมู้ ีความรู้ความสามารถพิเศษ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
2
2
1
5
รวม
2
2
1
5
2. อาจารย์ผเู้ กษียณอายุราชการ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ผูร้ ายงานข้อมูล ผศ.ดร.กาพล นันทพงษ์
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
โทร.7448
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