ค่าลงทะเบียนในการศึกษา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
เป็นเงินจำนวน 165,000 บาท โดยแบ่งชำระ ดังนี้
งวดที่ 1 - 4
ชำระ
25,000 บำท
งวดที่ 5 - 7
ชำระ
20,000 บำท
ค่ำลงทะเบียนสอบประมวลควำมรู้ 5,000 บำท

วัน - เวลา
วันเสำร์
วันอำทิตย์

เวลำ
เวลำ

08.00 - 17.00 น.
08.00 - 12.00 น.

รายนามคณาจารย์ (บางส่วน)
ศ.ดร.เอมอัชฌำ วัฒนบุรำนนท์ รศ.ดร.สุรเดช สำรำญจิตต์
รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์อเนก

รศ.ดร.วัฒน์ บุญกอบ

รศ.ดร.จันทร์จำรี เกตุมำโร

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
109 หมู่ที่ 12 ตำบลนำแก อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 09.00 – 16.30 น.

กาหนดการรับสมัคร
โดยติดต่อขอรับใบสมัคร หรื อ Download ใบสมัครได้ที่

www.publichealth.ru.ac.th

ชาระค่าสมัครสอบ 800 บาท
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ สาหรับผูส้ มัครเรียงตามลาดับ

(สงวนสิ ทธิ์ รับจานวนจากัด 60 คน เท่านั้น)

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิติภรณ์ รศ.ดร.ไกรชำติ ตันตระกำรอำภำ
ผศ.ดร.ถำวร มำต้น

ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปรำบใหญ่

ผศ.ดร.จุฑำรัตน์ วรประทีป

ผศ.ดร.สุภัทรำ สหพงศ์

ผศ.ดร.มำนิกำ วิเศษสำธร

ผศ.ดร.เกษม ชูรัตน์

อำจำรย์ ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

อำจำรย์ ดร.เสน่ห์ แสงเงิน

อำจำรย์ ดร.สุรวุฒิ รักเมือง

อำจำรย์ ดร.มิ่งขวัญ ศิริโชติ

อำจำรย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี

อำจำรย์ ดร.ปริญญำ จิตอร่ำม

อำจำรย์ นำยแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ฯลฯ
ระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course System
(เรียนครั้งละ 1 วิชา จบแล้วสอบ แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป)

โทรศัพท์ 042 - 571409 062 - 9123399
เว็บไซต์ www.phanom.ru.ac.th

รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ – 30 ธ.ค. 63

ปริ ญญาโท
โครงการหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุ ข

M.P.H. (Public Health Administration)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข
Master of Public Health Program in Public
Health Administration

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (บริหำรสำธำรณสุข)
Master of Public Health (Public Health Administration)
ชื่อย่อ ส.ม.(บริหำรสำธำรณสุข) M.P.H. (P.H.A.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตนักบริหำรสำธำรณสุขที่มีควำมรู้คู่คุณธรรมเป็น
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำองค์กรสำธำรณสุข
2. เพื่อผลิตนักบริหำรงำนสำธำรณสุขระดับสูง ขั้นมืออำชีพ
ให้กับหน่วยงำนสำธำรณสุข และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อผลิตนักวิชำกำร นักวิจัยและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
ทั้งภำครัฐและเอกชน
4. เพื่อผลิตนักบริหำรงำนสุขภำพในองค์กรอื่นๆ รวมทั้ง
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ

การดาเนินการเรียนการสอน
ใช้ระบบกำรศึกษำแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชำ
(Block Course System) คือ เรียนจบในกระบวนวิชำนั้นและ
สอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชำถัดไป แต่ละวิชำมีชั่วโมงกำรเรียน
รวมไม่น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง แบบแผน ข ไม่ทำวิทยำนิพนธ์ สอน
โดยคณำจำรย์ประจำและอำจำรย์พิเศษ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนสำธำรณสุข

ผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีทุกสำขำ
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และเป็นสถำบันที่ ก.พ. รับรอง

แผนการศึกษา
รายละเอียดกระบวนวิชา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
RAM6001 ความรู ้ค่ ูคุณธรรมสาหรับบัณฑิ ตศึ กษา
PHA 5000 ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุ ข
PHA 5001 การสาธารณสุ ขและสาธารณสุ ขเปรี ยบเที ยบ
PHA 6101 พฤติ กรรมสุ ขภาพทางสาธารณสุ ข
PHA 6102 การบริ หารงานสาธารณสุ ขและการจัดองค์กาสุ ขภาพ
PHA 6003 วิ ทยาการระบาด
รวม
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
PHA 6001 ระเบี ยบวิ ธีวิจยั ทางสาธารณสุ ข
PHA 6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุ ข
PHA 6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุ ข
PHA 6107 การวางแผนและการจัดการเชิ งกลยุทธ์ทางสุ ขภาพ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
PHA 6201 นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม
และอาชี วอนามัย
PHA 6205 การประกันคุ ณภาพมาตรฐานงานสาธารณสุ ข
PHA 6105 เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ขประยุกต์สาหรับผูบ้ ริ หาร
PHA 6108 สัมมนาการบริ หารสาธารสุ ข
รวม
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
PHA 6002 สถิ ติและคอมพิวเตอร์ ทางสาธารณสุ ข
PHA 6889 การศึ กษาอิ สระด้านสาธารณสุ ข
PHA 6899 การสอบประมวลความรู ้
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
หน่ วยกิต
1
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
6
40

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำบัตรประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำร จำนวน 4 ฉบับ
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 4 ฉบับ
4. สำเนำปริญญำบัตร จำนวน 4 ฉบับ
5. สำเนำ Transcript จำนวน 4 ฉบับ
6. รูปถ่ำยสีขนำด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนำใบเปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล จำนวน 4 ฉบับ

วิธกี ารคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. พิจำรณำเบื้องต้นจำกใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง
สำขำวิชำที่ศึกษำเป็นพื้นฐำนในระดับปริญญำตรี
ผลกำรศึกษำ ทักษะในกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
2. กำรสอบสัมภำษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภำษณ์ หรือ
ทดสอบศักยภำพตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด โดยเป็นผู้
มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม มีวิสัยทัศน์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีวุฒิภำวะและกำรแสดงออกในด้ำนควำมพร้อมอืน่ ๆ
ที่สำมำรถเข้ำศึกษำจนสำเร็จกำรศึกษำได้
3. มหำวิทยำลัยรำมคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และ
พิจำรณำผลกำรคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของ
มหำวิทยำลัยที่จะพิจำรณำผู้สมัครให้เข้ำรับกำรคัดเลือก
เข้ำศึกษำต่อซึ่งถือเป็นข้อยุติ

