
∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

189

À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’
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™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

ชื่อหลักสูตร 

	 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

	 ภาษาอังกฤษ		 	 	 	 :	 Doctor of Philosophy Program in Health Science 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

			 	 		 (ชื่อย่อ)		 	 :	 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

	 ภาษาอังกฤษ		 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Doctor of Philosophy (Health Science) 

		 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 Ph.D. (Health Science) 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

 

หมวดรายวิชา
หลักสูตร(หน่วยกิต)

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2

1	 	หมวดรายวิชา

	 1.1	 หมวดวิชาแกน (6)* (6)* 9 9

	 1.2	 หมวดวิชาเฉพะสาขา - -

	 	 1.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับ 3 9

	 	 1.2.2	 กลุ่มวิชาเลือก - 6

2.	 หมวดวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 72 48 72

 

หมายเหตุ	 *	นิสิตที่เรียนแบบ	 1.1	 และ	 1.2	ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา	 1509	 709	และ	 วิชา	 1509	 710	สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3		

	 และ	 4;	 วิชา	 0105	 508	 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ	 โดยไม่นับหน่วยกิต	 หรืออาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตาม	 

	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด	โดยนับหน่วยกิต	
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

รายวิชาในหลักสูตร  

 หมวดวิชาแกน  

0105	508	 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ*		 3(2-2-5)		

  English for Academic Purposes 

1509	503	 วิทยาการระบาดประยุกต์**	 3(3-0-6)	

  Applied Epidemiology  

1509	504	 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล***	 3(3-0-6)	

  Cell and Molecular Biology  

1509	505	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ****	 3(3-0-6)	

  Research Methodology and Biostatistics  

1509	709	 สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3*****	 1(0-2-1)	

  Seminar in Health Science Research 3   

1509	710	 สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4*****	 2(0-4-2)	

  Seminar in Health Science Research 4  

หมายเหตุ	 *	 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตในหลักสูตรทุกแผนการ

เรียน	ท้ังแบบ	1.1	แบบ	1.2		แบบ	2.1	และแบบ	2.2	เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	

และต้องได้ผลการประเมินระดับขั้น	S	(Satisfactory)	

	 	 **	 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	2.1	และ	2.2	สำหรับ

กลุ่มการพัฒนาสุขภาพและวิทยาการระบาด	

	 	 ***	เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	2.1	และ	2.2	สำหรับ

กลุ่มชีวเวชศาสตร์	

	 	 ****	 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	 2.1	 และ	 2.2	

สำหรับท้ังกลุ่มการพัฒนาสุขภาพและวิทยาการระบาด	และกลุ่มชีวเวชศาสตร์	

	 	 *****	 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	2.1	และแบบ	2.2	

เรียน	 และเป็นวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	 1.1	 แบบ	 1.2	 เรียนโดยไม่นับ

หน่วยกิต	และต้องได้ผลการประเมินระดับขั้น	S	(Satisfactory)	
 

 หมวดวิชาบังคับ 

	 	 แผนการเรียนแบบ	 2.1	 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	 3	

หน่วยกิต	และแผนการเรียนแบบ	2.2	กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า		9	หน่วยกิต	
 

 กลุ่มการพัฒนาสุขภาพและวิทยาการระบาด 

 (Health Development and Epidemiology)  

  การพัฒนาสุขภาพ	 กลุ่มที่เน้นด้านการพัฒนาสุขภาพให้

เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	
 

1509	511	 แนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์สถานการณ์	 3(3-0-6)	

	 	 สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ	

  Theoretical Concepts and Situational  

  Analysis of Health and Health Development  

1509	512	 ระบบบริการสุขภาพ	นโยบายสุขภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข																																																			

  Health Care System, Health Policy  

  and Health Economics   

1509	513	 พฤติกรรมองค์การ	การวางแผนพัฒนา	 3(3-0-6)	

	 	 กำลังคนด้านสุขภาพ	และการพัฒนาภาวะผู้นำ	 	

  Organization Behavior, Health Manpower Planning  

  and Leadership Development  

 วิทยาการระบาด กลุ่มที่เน้นด้านวิทยาการระบาดให้เรียนรายวิชา

บังคับดังต่อไปนี้	 

1509	521	 วิธีวิทยาทางวิทยาการระบาดขั้นสูง	 3(3-0-6)				

  Advanced Epidemiology Methods  

1509	522	 วิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์	 3(3-0-6)				

  Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine  

1509	524	 สถิติขั้นสูง	 3(3-0-6)				

  Advanced Statistics   
 

 กลุ่มชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science) 

	 กายวิภาคศาสตร์	 กลุ่มที่ เน้นด้านกายวิภาคศาสตร์ให้เรียน

รายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	 

1509	531	 บูรณาการมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์	1	 3(2-2-5)	

  Integrated Human Gross Anatomy 1  

1509	532	 บูรณาการมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์	2	 3(2-2-5)	

  Integrated Human Gross Anatomy 2  

1509	533	 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์	 3(2-2-5)	

  Integrated Human Microanatomy Anatomy 
 

 ชีวเคมี		กลุ่มที่เน้นด้านชีวเคมีให้เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้				 

1509	541	 ชีวเคมีขั้นสูง	1	 3(3-0-6)	

  Advanced Biochemistry 1   

1509	542	 ชีวเคมีขั้นสูง	2	 3(3-0-6)	

  Advanced Biochemistry 2  

1509	543	 เทคนิคทางชีวเคมี	 3(2-2-5)	

   Biochemical Techniques 
 

 หมวดวิชาบังคับ (ต่อ) 

 จุลชีววิทยา	 กลุ่มที่เน้นด้านจุลชีววิทยาให้เรียนรายวิชาบังคับดัง

ต่อไปนี้	 

1509	551	 ชีวเคมีทางการแพทย์	 3(3-0-6)	

  Medical Biochemistry  

1509	552	 หลักการจุลชีววิทยาทางการแพทย์	 3(3-0-6)	

  Principle of Medical Microbiology  

1509	553	 หลักการภูมิคุ้มกันวิทยา	 3(3-0-6)	

  Principle of Immunology 
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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  ประสาทศาสตร์ กลุ่มที่เน้นด้านประสาทวิทยาศาสตร์ให้

เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	 

1509	561	 ประสาทชีววิทยา	 3(3-0-6)	

  Neurobiology  

1509	562	 ประสาทวิทยาคลินิก	 3(3-0-6)	

  Clinical Neurology 

1509	563	 การวิจัยทางประสาทศาสตร์	 3(2-2-5)	

  Research in Neuroscience  

 ปรสิตวิทยา	 กลุ่มที่เน้นด้านปรสิตวิทยาให้เรียนรายวิชาบังคับดัง

ต่อไปนี้	 

1509	571	 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์	 3(2-2-5)	

  Medical Parasitology      

1506	572	 ปรสิตวิทยาขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Parasitology  

1509	573	 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์	 3(2-2-5)	

  Laboratory Techniques in Medical Parasitology 
 

 สรีรวิทยา กลุ่มที่เน้นด้านสรีรวิทยาให้เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้  

1509	581	 สรีรวิทยาเชิงระบบ	1	 3(3-0-6)	

  Systemic Physiology 1   

1509	582	 สรีรวิทยาเชิงระบบ	2	 3(3-0-6)	

   Systemic Physiology 2   

1509	583	 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ	 3(2-2-5)	

  Integrative Physiology  
 

 หมวดวิชาเลือก 

	 	 แผนการเรียนแบบ	 2.2	 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า		 

6		หน่วยกิต	รายวิชาเลือกมีดังต่อไปนี้		
 

1509	514	 กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพและการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 โครงการพัฒนาสุขภาพ									

  Health Development Strategies  

  and Health Development Program Management  

1509	515	 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ										

  Social Science and Behavioral Science  

  in Health Science  

1509	516	 การวางแผนและประเมินผลโครงการ	 3(3-0-6)	

  Program Planning and Evaluation  

1509	517	 การจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ	 3(2-2-5)	

  Health Information System Management  

1509	518	 โภชนาการและความมั่นคงด้านอาหาร	 3(3-0-6)													

  Nutrition and Food Security 

  

1509	519	 มานุษยวิทยาการแพทย์	 3(3-0-6)																		

  Medical Anthropology  

1509	520	 การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	 3(3-0-6)			

  Health Promotion throughout the Lifespan  

1509	523	 วิทยาการระบาดเชิงสังคม	 3(3-0-6)	

  Social Epidemiology  

1509	525	 เภสัชวิทยาคลินิก	 3(3-0-6)	

  Clinical Pharmacology 

1509	526	 การใช้ยาและสารเสพติดในทางที่ผิดกับ	 3(3-0-6)	

	 	 การดำเนินการทางสาธารณสุข	

  Drug and Substance Abuses  

  and Public Health Approaches  

1509	527	 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	 3(3-0-6)	

  Thai Traditional Medicine  

  and Complementary Medicine  

1509	528	 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 3(3-0-6)	

  Rehabilitation Medicine 

1509	534	 การพัฒนากายวิภาคศาสตร์มนุษย์แบบบูรณาการ	 3(2-2-5)	

  Integrated Human Anatomy Development 

1509	535	 เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	 3(2-2-5)	

  Electronmicroscopic Techniques  

1509	536	 เทคนิคทางวิทยาเซลล์และวิทยาเนื้อเยื่อ	 3(2-2-5)												

  Cytology and Histology Techniques  

1509	544	 วิทยาเอนไซม์	 3(3-0-6)	

  Enzymology  

1509	545	 อนุมูลอิสระในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 3(3-0-6)	

  Free Radicals in Biological Science   

1509	546	 พันธุวิศวกรรม	 3(3-0-6)	

  Genetic Engineering      

1509	547	 ชีวเคมีโภชนาการ	 3(3-0-6)	

  Nutrition Biochemistry  

1509	548	 ชีวเคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)	

  Analytical Biochemistry  

1509	554	 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Bacteriology   

1509	555	 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Immunology  

1509	556	 วิทยาเห็ดราขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Mycology      

1509	557	 วิทยาไวรัสขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Virology       

1509	558	 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล	 3(2-2-5)	

  Molecular Microbiology  

1509	559	 วิทยาวัคซีน	 3(3-0-6)	

  Vaccinology   
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

1509	564	 ประสาทเภสัชวิทยา	 3(3-0-6)	

  Neuropharmacology  

1509	565	 ประสาทวิทยาเชิงโมเลกุล	 3(3-0-6)	

  Molecular Neurology   

1509	566	 ประสาทวิทยาของต่อมไร้ท่อ	 3(3-0-6)	

  Neuroendrocrinology   

1509	567	 ประสาทกายวิภาคศาสตร์	 3(2-2-5)	

  Neuroanatomy  

1509	568	 ประสาทศาสตร์พฤติกรรม	 3(3-0-6)	

  Behavioral Neuroscience   

1509	569	 ประสาทจิตเวชศาสตร์	 3(3-0-6)	

  Neuropsychiatry   

1509	574	 วิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางการแพทย์	 3(3-0-6)	

  Medical Protozoology  

1509	575	 กีฏวิทยาทางการแพทย์	 3(3-0-6)	

  Medical Entomology   

1509	576	 วิทยาหนอนพยาธิทางการแพทย์	 3(3-0-6)	

  Medical Helminthology 

1509	577	 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 3(3-0-6)	

	 	 ในการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ								

  Geographic Information System  

  in Health Science Research 

1509	578	 อณูปรสิตวิทยา	 3(3-0-6)	

  Molecular Parasitology  

1509	579	 โรคปรสิตในด้านสาธารณสุข	 3(3-0-6)	

  Public Health Aspect of Parasitic Diseases     

1509	584	 สรีรวิทยาเชิงระบบขั้นสูง	1	 3(3-0-6)	

  Advanced Systemic Physiology 1   

1509	585	 สรีรวิทยาเชิงระบบขั้นสูง	2	 3(3-0-6)	

  Advanced Systemic Physiology 2 

1509	587	 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก	 3(3-0-6)	

  Clinical Immunology  

1509	588	 วิทยาเห็ดราคลินิก	 3(3-0-6)	

  Clinical Mycology      

1509	589	 วิทยาไวรัสคลินิก	 3(3-0-6)	

  Clinical Virology  

1509	590	 การออกแบบการทดลองในคลินิก	 3(2-2-5)	

  Designs of Clinical Trials and Experiments  

1509	591	 ความปลอดภัยทางชีวภาพ	 3(3-0-6)	

  Biosafety   

1509	592	 วิทยาแบคทีเรียคลินิก	 3(3-0-6)	

  Clinical Bacteriology   

1509	593	 สุขภาพนานาชาติและความร่วมมือ	 3(3-0-6)	

	 	 ในการบริบาลสุขภาพ					

  International Health and Health Care Cooperation  

1509	594	 จิตวิทยาสังคมและการสร้างเสริมสุขภาพจิต	 3(3-0-6)	

  Social Psychology and Psychological 

  Health Promotion  

1509	595	 การให้บริการสุขภาพฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ	 3(3-0-6)		  

  Emergency Health Care Service  

  and Disaster Management  

1509	606	 การวิจัยผสมผสาน	 3(2-2-5)	

  Mixed-methods Research 

1509	707	 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Quantitative Research  

1509	708	 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง	 3(3-0-6)	

  Advanced Qualitative Research 
 

	 	 ทั้งนี้	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกน	

รวมทั้งหมวดวิชาบังคับ	 และหมวดวิชาเลือกของกลุ่มสาขาวิชาอื่นได้		 

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตร				
 

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย                                 

1509	897	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต	

  Thesis  

1509	898	 วิทยานิพนธ์	 48	หน่วยกิต	

  Thesis  

1509	899	 วิทยานิพนธ์	 72		หน่วยกิต	

  Thesis                              
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 หมวดวิชาแกน	 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	
 

0105 508 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ 3(2-2-5) 

  English for Academic Purposes 

	 	 ลักษณะรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ	 หลักการอ่านและ

เขียนเชิงวิเคราะห์	 และวิจารณ์	 และหลักการเสนอผลงานทางวิชาการและ

การตีพิมพ์	

	 	 Academic	writing	formats;	advanced	analytical	and	

critical	 reading	 and	 writing	 techniques;	 and	 academic	

presentation and publication 
 

1509 503 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6) 

  Applied Epidemiology 

	 	 แนวคิด	 และหลักการของวิทยาการระบาด	 การศึกษา

วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา	 เชิงวิเคราะห์	 และเชิงทดลอง	 การวัดการ	 

เกิดโรค	 การวัดความสัมพันธ์	 และการวัดผลกระทบ	 ความผิดพลาด	 

และความเอนเอียง	การควบคุมและการกำจัดความผิดพลาดจากการศึกษา	

ทางวิทยาการระบาด	ศัพท์ทางวิทยาการระบาดที่ใช้บ่อย	 สถิติที่เกี่ยวข้อง

และการประยุกต์ใช้	ในการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์				

  Concepts and principles of epidemiology, 

descriptive, analytical and experimental study in epidemiology.  

Measurement of disease occurrence, associations and impacts. 

Bias and skrewness, confounding interaction effect control and 

modification in epidemiology. Description of commonly used 

epidemiological terminology, related statistics, and its applications 

found in both basic science and applied research 
 

1509 504 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล 3(3-0-6) 

  Cell and Molecular Biology 

	 	 เซลล์และจีโนม	 เคมีของเซลล์และการสังเคราะห์สารชีว

โมเลกุล	 ดีเอ็นเอและโครโมโซม	การจำลองดีเอ็นเอและเทคนิครีคอมบิแนนท์	

การควบคุมการแสดงออกของเซลล์	 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์	 การสื่อ

สัญญาณเซลล์	 วัฏจักรเซลล์และการตายของเซลล์	 เซลล์แอดฮีชันและ

เอ็กส์ตราเซลลูลา	 แมททริกส์	 เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ	 เทคนิคทาง

ชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง									

  Cells and genomes, cell chemistry and biosynthesis, 

DNA and chromosomes, DNA replication and recombination, 

control of gene expression, membrane structure, Cell 

communication, The cell cycle and programmed cell death, cell 

adhesion and extracellular matrix, germ cells and fertilization, 

Technique in molecular biology, biology of cancer     
 

1509 505 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6) 

  Research Methodology and Biostatistics 

															ระเบียบวิธีการวิจัย	การวิเคราะห์และนิยามปัญหาในการวิจัย		

การออกแบบการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 

การอธิบาย	แปลความ	และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	การพัฒนา

โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การประมาณค่า		การพยากรณ์ตัวแปร

พหุคูณ	 การทดสอบสมมุติฐาน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ		 

การวิเคราะห์สมการถดถอย	 วิธีการวิเคราะห์เชิงประยุกต์โดยใช้สมการ

ถดถอยเชิงเส้นและลอจิสติก	 การวัดและการใช้ชีวสถิติในการวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

  Research methods, defining and analyzing research 

questions, research designs, data collection and analysis. 

Explanation, interpretation and presentation of analyzed data. 

Developing research project in health science. Estimation, 

multiple regression, hypothesis testing, multivariate analysis of 

variance, and regression analysis. Application of linear and 

logistic regression analysis methods. Measurement and 

application of biostatistics in health science research 
 

1509 709 สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 1(0-2-1) 

  Seminar in Health Science Research 3 

	 	 แนวโน้ม	 การพัฒนา	 และประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับ

สุขภาพ	 ระบบสุขภาพ	 และการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 โดยเน้นสภาพ

ปัจจุบันของการปฎิบัติ	 ปัญหาและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นสำคัญและ

หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของ	 

ผู้เรียน	เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์	และผู้สนใจ			

  Trends, developments, important issues related to 

health, health system and health science research. Focus on 

current practices, problems, and research studies to keep abreast 

of current developments and issues in health science. Important 

issues and special topics in health science related to the student’s 

proposed research project to allow students to exchange ideas 

with professors and interest participants    
 

1509 710 สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 2(0-4-2) 

  Seminar in Health Science Research 4 

	 	 แนวโน้ม	 การพัฒนา	 และประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับ

สุขภาพ	 ระบบสุขภาพ	 และการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 โดยเน้นสภาพ
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À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555

190

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

ปัจจุบันของการปฎิบัติ	ปัญหาและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง		ประเด็นสำคัญและ

หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของผู้

เรียน	 เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์	 ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์	

และผู้สนใจ				

  Trends, developments, important issues related to 

health, health system and health science research. Focus on 

current practices, problems, and research studies to keep abreast 

of current developments and issues in health science.  Important 

issues and special topics in health science related to the student’s 

proposed research project to allow students to exchange ideas 

with professors, experts in the field, and interest participants  
 

 หมวดวิชาบังคับ	 ไม่น้อยกว่า		9	หน่วยกิต	 

 กลุ่มการพัฒนาสุขภาพและวิทยาการระบาด 

 (Health Development and Epidemiology)  

	 	 การพัฒนาสุขภาพ	กลุ่มที่เน้นด้านการพัฒนาสุขภาพให้เรียน

รายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	 

1509 511 แนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์สถานการณ์ 3(3-0-6) 

  สุขภาพและการพัฒนา 

  Theoretical Concepts and Situational 

  Analysis of Health and Development  

																แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการเกี่ยวกับสุขภาพและการพัฒนา

สุขภาพ	ปัญหาสุขภาพทั้งระดับบุคคล	ครอบครัวและชุมชน	 การจัดการ

เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน		ทั้งการป้องกัน	ควบคุม	รักษา	ฟื้นฟู	

และสร้างเสริมสุขภาพ	 การพัฒนานโยบายและการจัดการองค์การ	 และ

ทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทต่างๆ	เทคนิคการ

ประเมินสถานะสุขภาพชุมชนในประเด็นเฉพาะต่างๆ	ทางสุขภาพและการ

พัฒนาสุขภาพ	รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประเด็นเฉพาะนั้นๆ	

  Theoretical concepts related to health and health 

development;	 health	 problems	 of	 an	 individual,	 family,	 and	

community;	 population	 health	management	 covering	 aspects	

of disease prevention and control, provision of curative treatment, 

rehabilitation	 and	 health	 promotion;	 policy	 development;	

organization and resource management for solving health 

problems	 of	 a	 population	 in	 different	 contexts;	 techniques	 of	

assessing the current status of a community in terms of specific 

issues related to health and development, and in terms of factors 

influencing such issues 
 

1509 512 ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ  3(3-0-6) 

  และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                    

  Health Care System, Health Policy  

  and Health Economics  

 

	 	 ความหมาย	 และองค์ประกอบสำคัญของระบบบริการ

สุขภาพ	ประวัติ	 ความเป็นมาของนโยบายสุขภาพและการพัฒนานโยบาย

สุขภาพระดับต่างๆ	หลักการทางเศรษฐศาสตร์และการนำหลักเศรษฐศาสตร์

มาใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การบริหาร	และงบประมาณ	การ

จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 นโยบายสุขภาพ	 การให้บริการ

สุขภาพในบริบทต่างๆ	ได้แก่	โรงพยาบาล	สถานประกอบการ	และชุมชน	

  Definition and essential elements of health care 

system;	historical	background	of	health	policy	and	its	development	

in	different	 levels;	principle	of	economic	and	its	application	 in	

health	science	research,	administration	and	budgeting;	effective	

resource	management;	 application	 of	 economic	 analytical	

methods in health problem solving solutions, health policies, 

and health services in different settings, including hospital, 

workplace and community 
 

1509 513 พฤติกรรมองค์การ การวางแผนพัฒนา 3(3-0-6) 

  กำลังคนด้านสุขภาพ และการพัฒนาภาวะผู้นำ              

  Organization Behavior, Health Manpower 

  Planning and Leadership Development  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ทฤษฎีองค์การและการบริหารองค์การ	การเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาองค์การ	แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา

แผนการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	ครอบคลุมถึง	 การวิเคราะห์ความ

ต้องการการบริการสุขภาพในชุมชนหรือพื้นที่ ในความรับผิดชอบ			 

และความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ	ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

แนวคิด	หลักการเกี่ยวกับภาวะผู้นำ	และการพัฒนาภาวะผู้นำ		

  Theory of organization, organization change and 

organizational	 development;	 concepts	 and	analytical	methods	

for	developing	management	plan	of	health	manpower:	analysis	

of health services demand in the responsible community/ area 

and the demand of health manpower in quantitative and 

qualitative	 terms;	 	 principles	 and	concepts	 of	 leadership;	 and	

methods in leadership development 
 

  วิทยาการระบาด 	 กลุ่มที่เน้นด้านวิทยาการระบาดให้เรียน

รายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	
 

1509 521 วิธีวิทยาทางวิทยาการระบาดขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Epidemiology Methods 

	 	 รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด	 ความรู้ทางชีว-

คณิตศาสตร์ในการวัดการเกิดโรคและความแม่นยำในการวินิจฉัย	 การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม	แบบจำลอง	การได้รับปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคในทางวิทยาการระบาด	 การวัดผลกระทบจากความ

เสี่ยงและค่าความคลาดเคลื่อน	 เช่น	Standard	errors	และ	 Interaction	

ทั้ง	 Synergistic	และ	Antagonistic	การตั้งค่ามาตรฐานทั้งแบบทางตรง
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)
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¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)
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À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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และทางอ้อม		การใช้วิธีการของ	Mantel-Haenszel	ในการวัดต่างๆ	ได้แก่	

risk	ratios,	 rate	ratios	and	odds	ratios	วิธีการวัดการถดถอยสำหรับ

ตัวแปรผลลัพธ์เชิงปริมาณต่างๆ	การเลือกตัวแปรและสมการถดถอยพหุคูณ	

และวิธีการวัดการถดถอยขั้นสูง		

  Epidemiology study design, bio-mathematical 

knowledge and the measures of disease occurrence and 

diagnostic	accuracy;	application	of	appropriate	statistical	program	

package;	 the	model	 of	 exposure	 and	 disease	 occurrence	 in	

epidemiology;	 epidemiological	measures	 of	 exposure	 effects	

and their estimation including standard errors and interaction   

(synergistic	and	antagonistic);	direct	and	indirect	standardization;	

Mantel-Haenszel approaches for risk ratios, rate ratios and odds 

ratios;	 regression	models	 for	 quantitative	 outcome	 variables;	

regression	models	 for	 binary	 outcome	 variables;	 regression	

models	 for	 count	data;	model	 selection	and	variable	 selection;	

outlook on further advanced regression methods 
 

1509 522 วิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 3(3-0-6)    

  Clinical Epidemiology and Evidence-based Medicine 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การสร้างคำถามการวิจัยทางคลินิก	 และการค้นหาข้อมูลเชิง

ประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินสถานการณ์จำลองทางคลินิกแบบวิพากษ์

อย่างรอบด้านเกี่ยวกับ	การวินิจฉัยโรค		วิธีการให้การรักษาโรค	ความเสี่ยง

หรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้น	การพยากรณ์โรค	และการทบทวนอย่างเป็นระบบ	

การสร้างหัวข้อปัญหาในการศึกษาทางวิทยาการระบาด	 และการตัดสินใจ

ทางคลินิก		

  Formulation of clinical question and searching 

clinical evidences. Clinical scenario and critical appraisal on 

diagnosis, therapy, risk and harm effects, prognosis, and 

systematic review articles. Constructing the critically appraised 

topic and clinical decision-making 
 

1509 524 สถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Statistics 

	 	 การประมาณค่า	 การพยากรณ์ตัวแปรพหุคูณ	 การทดสอบ

สมมุติฐาน	การวิเคราะห์	ความแปรปรวนพหุคูณ	แบบจำลอง	การวินิจฉัย

สมการถดถอย	 วิธีการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้น

และลอจิสติก	 การวัดและการใช้ชีวสถิติในการวิจัยแบบต่างๆ	 ทั้งทางการ

แพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

    Estimation, multiple regression, hypothesis testing, 

multivariate analysis of variance, modeling, and regression 

diagnosis. Linear and logistic regression analysis method in an 

applied manner. Measurement and application of biostatistics 

in various research study designs in biomedical and health 

science 

 

 กลุ่มชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science)  

	 กายวิภาคศาสตร์	 กลุ่มที่ เน้นด้านกายวิภาคศาสตร์ให้เรียน

รายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	 

1509 531 บูรณาการมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1 3(2-2-5) 

  Integrated Human Gross Anatomy 1                       

	 	 บทนำระบบต่างๆ	ของร่างกาย	คำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์	

รวมทั้งโครงสร้างและอวัยวะของร่างกายมนุษย์ที่สามารถมองเห็นด้วยตา

เปล่าในส่วน	 ชำแหละอวัยวะต่างๆ	 ในบริเวณด้านหน้า	 บริเวณด้านหลัง	

ศีรษะ	คอ	และแขน	และการนำไปใช้ทางคลินิก	

  The anatomical terminology, studying gross 

man body especially in the pectoral, back, head, neck and upper 

limb. The clinical applications are also included 
 

1509 532 บูรณาการมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2 3(2-2-5) 

  Integrated Human Gross Anatomy  2                       

	 	 ชำแหละอวัยวะต่างๆ	ในบริเวณท้อง	เชิงกราน	สะโพก	ฝีเย็บ

และขา	และการนำไปใช้ทางคลินิก	

  Dissection of organs in the thoraxic, abdominal, 

pelvic,	gluteal	and	perineal	regions,	and	lower	limb;	organs	and	

their relation to clinical application 
 

1509 533 บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5) 

  Integrated Human Microanatomy Anatomy  

	 	 โครงสร้างของเซลล์	 เนื้อเยื่อ	 และอวัยวะภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์	และจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	รวมถึงความสัมพันธ์กับหน้าที่		และ

การประยุกต์ใช้ทางคลินิก																																																																																																																																														

  Microscopic and ultramicroscopic structures of 

cells, tissues and organs related to their functions and clinical 

application 
 

 ชีวเคมี		กลุ่มที่เน้นด้านชีวเคมีให้เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	 

1509 541 ชีวเคมีขั้นสูง 1 3(3-0-6)  

  Advanced Biochemistry 1 

	 	 เคมีของน้ำ	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล	 กลไก

การทำงานของเอนไซม์	คุณสมบัติของเอนไซม์	ฮอร์โมนและการส่ือสัญญาณ

เซลล์	เมแทบอลิสมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม	

  Chemistry of water, structure and function of 

biomolecules, mechanism of action of enzymes, properties of 

enzyme, hormone and signal transduction, Metabolism of 

biomolecules and regulation 
 

1509 542 ชีวเคมีขั้นสูง 2 3(3-0-6) 

  Advanced Biochemistry 2                               

	 	 ชีวเคมีของการเจริญและการตายของเซลล์	 ขั้นตอนที่จำเป็น

ของชีวิต	การออกกำลังกาย	ชีวเคมีของระบบประสาท	โภชนชีวเคมี	ชีวเคมี
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

ของโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดแดงแข็ง	

    Biochemistry of growth and death of cells, essential 

process	 of	 life;	 physical	 activity,	 neurobiochemistry,	 nutrition	

biochemistry, biochemistry of cancer and atherosclerosis 
 

1509 543 เทคนิคทางชีวเคมี 3(2-2-5) 

  Biochemical Techniques 

	 	 เทคนิคทางชีวเคมีที่ใช้ในการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์เช่น	 การ

แยกโปรตีน	การใช้เคร่ืองป่ันเหว่ียง	การตกตะกอนโปรตีนด้วยแอมโมเนียม

ซัลเฟต	 การทดสอบโปรตีน	 เทคนิกทางสเปกโตรสโคปี	 เทคนิค	 เทคนิค

โครมาโตกราฟฟี	 อิเล็กโตรโฟเรซิสเวสเทิร์นบล๊อทและไอโซอิเล็กตริก-

โฟกัสอิเล็กโตรโฟเรซิส		

               Techniques that commonly used biochemical methods 

employed in protein purification. Such methods include extraction 

methodologies, differential centrifugation, ammonium sulphate 

precipitation, dialysis, protein assays, spectrophotometric 

methods,	 chromatography	 (size-exclusion,	 ion-exchange,	

hydrophobic),	 SDS-PAGE,	western	 blotting	 and	 isoelectric	

focussing 
 

 จุลชีววิทยา	 กลุ่มที่เน้นด้านจุลชีววิทยาให้เรียนรายวิชาบังคับ	

ดังต่อไปนี้	 

1509 551 ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

  Medical Biochemistry 

	 	 กระบวนการชีวเคมีขั้นสูงในสภาวะปกติและในพยาธิสภาพ	

โรคที่เกิดจากความผิดปกติ	 ของกระบวนการเมแทบอลิซึม	 รวมถึงการ

วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในสารน้ำจากร่างกาย							

  Biochemistry process in normal and pathology 

condition, Diseases that related with defect in Biochemistry 

pathway and analysis of biomolecules in body fluid  
 

1509 552 หลักการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

  Principle of Medical Microbiology 

	 	 ลักษณะ	 คุณสมบัติและพันธุศาสตร์ของจุลชีพที่มีความ

สำคัญทางการแพทย์	พยาธิกำเนิด	 และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ	

วิธีการที่จุลชีพปรับตัวให้พ้นการทำลายของภูมิต้านทานของร่างกายการ

แพร่กระจายของจุลชีพ	การรักษาการป้องกันและการควบคุม	

  Characteristics and genetics of medical 

microorganisms, pathogenesis and pathology including evasion 

from human immunity, distribution, treatment, prevention and 

control of microorganisms 
 

1509 553 หลักการภูมิคุ้มกันวิทยา 3(3-0-6) 

  Principle of Immunology 

 

	 	 หน้าที่	 และส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน	 ระบบ

ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด	 และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง	ต่อการติดเชื้อ

จุลชีพ	 	 ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง	 ภูมิคุ้มกันต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ	 และโรคที่

เกิดจากการตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน	 	 การตรวจวินิจฉัย	

การรักษา	และการป้องกัน											

  Functions and components of the immune system. 

Innate immunity and adaptive immunity against microbial 

infection, tumor immunology, transplantation immunology and 

disease cause by abnormal immune system. Diagnostic, 

treatments, and prevention of immune system abnormalities  

 ประสาทศาสตร์	 กลุ่มที่เน้นด้านประสาทศาสตร์ให้เรียนรายวิชา

บังคับดังต่อไปนี้	 

1509 561 ประสาทชีววิทยา 3(3-0-6)  

  Neurobiology 

	 	 การศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง

กายวิภาค	 โครงสร้างทางเคมีของระบบประสาท	และสรีรวิทยาการทำงาน

ของเซลล์ประสาทและเกลียเซลล์	 ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณ

ประสาทของสารส่ือประสาท	หน้าท่ีการทำงานของระบบรับความรู้สึก	ระบบส่ัง

การ	 การควบคุมพฤติกรรม	 และระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้

สติสัมปชัญญะ		การเรียนรู้และจดจำ	ตลอดจนความผิดของระบบประสาท

และความสัมพันธ์ทางคลินิก	

  Theoretical and laboratory studies of the 

fundamentals of the anatomical and chemical structural 

organizations of the nervous system and neurophysiological 

processes of neurons and glial cells, the concepts of chemical 

neurotransmission and neurotransmitters, sensory and motor 

systems, neural controls of behaviors, neural correlates of 

conscious awareness, sensory perception, learning and memory 

and abnormalities in the functions of the nervous system with 

their clinical correlation 
 

1509 562 ประสาทวิทยาคลินิก 3(3-0-6)  

  Clinical Neurology 

	 	 การศึกษาจากความผิดปกติของระบบประสาท	การบูรณาการ	 

ความรู้พื้นฐานด้านประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อประยุกต์เข้ากับพื้นฐานทาง

คลินิก	

  Introduction to neurological diseases, application of 

basic knowledge in neuroscience for clinical perspective disorder 
 

1509 563 การวิจัยทางประสาทศาสตร์ 3(2-2-5)  

  Research in Neuroscience 

	 	 วิธีการวิจัยในประเด็นสำคัญทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์	

และเทคนิควิจัยที่ใช้ในปัจจุบัน	
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“
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À¡«¥«‘™“·°π 15
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                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72
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  Research methods in important issues related to 

neuroscience, and  current research techniques 
 

 ปรสิตวิทยา	 กลุ่มที่เน้นด้านปรสิตวิทยาให้เรียนรายวิชาบังคับ	

ดังต่อไปนี้	 

1509 571 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-2-5)    

  Medical Parasitology 

	 	 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์	 ปรสิตที่พบบ่อยที่เป็นสาเหตุของ

โรคในมนุษย์	 วงจรชีวิต	 และการติดต่อ	 ระบาดวิทยา	 พยาธิสภาพ		 

การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	 หลักการรักษา	 การควบคุมและป้องกัน	

และการปฏิบัติงานในห้องทดลอง	

	 	 Medical	 parasitology;	 common	parasites	 causing	

human	diseases;	 life	 cycles	 and	 transmission;	 epidemiology;	

pathology;	laboratory	diagnosis;	principles	of	treatment;	methods	

of	control	and	prevention;	laboratory	practices	
 

1509 572 ปรสิตวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Parasitology 

	 	 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่ เกี่ยวกับโรคปรสิต	 การใช้

ตัวอย่างโรคปรสิตที่เป็นปัญหาเป็นบริบท	 หลักการทางชีววิทยาที่ควบคุม	

อันตรกิริยาระหว่างเช้ือปรสิตและตัวโฮสต์	ขบวนการวินิจฉัยโรค	การบำบัด

โรคและการควบคุมโรค	การศึกษา	 การนำาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย

ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรสิตวิทยา	

  Current topics in parasitic diseases, employing 

examples of some problematic parasitic diseases as paradigms, 

biological principles that govern host-pathogen interactions, 

diagnostic procedures, and therapeutics of human diseases 

and control. Study, presentation and discussion of interesting, 

new research topics and issues in parasitology 

  

1509 573 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ 3(2-2-5)  

  ในวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์   

  Laboratory Techniques in Medical Parasitology 

	 	 การตรวจขั้นพื้นฐานต่างๆ	 และรายละเอียดทางเทคนิค	 

ทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคทางปรสิตวิทยาและงานวิจัย	

  Basic laboratory methods and technical details for 

diagnosis of parasitic diseases and research 
 

 สรีรวิทยา	กลุ่มที่เน้นด้านสรีรวิทยาให้เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้	 

1509 581 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 3(3-0-6) 

  Systemic Physiology 1  

															สรีรวิทยาของระบบต่างๆ	ได้แก่ประสาท	กล้ามเนื้อ	หัวใจและ

ไหลเวียนเลือด	 และการหายใจ	 แนวคิดและวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน

สำหรับการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	

 

  Physiology of various systems including nerve, 

muscle,	 cardiovascular,	 and	 respiration;	 current	 concepts	 and	

technology beneficial to further research studies in different 

physiological systems   
 

1509 582 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2 3(3-0-6) 

  Systemic Physiology 2  

	 	 สรีรวิทยาของระบบต่างๆ	 ได้แก่ทางเดินอาหาร	 การขับถ่าย

ปัสสาวะ	 ต่อมไร้ท่อ	 การเจริญพันธุ์	 การปรับตัว	 และการออกกำลังกาย	

แนวคิดและวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันสำหรับการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยา

ของระบบต่างๆ	

  Physiology of various systems including 

gastrointestinal tract, urinary excretion, endocrine, reproduction, 

adaptation	 and	 exercise;	 current	 concepts	 and	 technology	

beneficial to further research studies in different physiological 

systems   
 

1509 583 สรีรวิทยาเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

  Integrative Physiology  

	 	 กลไกการทำงานแบบบูรณาการทางสรีรวิทยาในระดับเซลล์	

เน้ือเย่ือ	ร่วมกันระหว่างระบบต่างๆ	ในร่างกาย	กลไกการปรับตัวการทำงาน

ของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน

ร่างกาย	และการประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	

  Mechanism of integration at molecular and cellular 

in Physiology, coordination between system, mechanisms of 

body adaptation to critical alterations in both internal and external 

environments, and application to medical sciences 
 

 หมวดวิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต	 

1509 514 กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6) 

  และการจัดการโครงการพัฒนาสุขภาพ               

  Health Development Strategies and Health 

  Development Program Management 

	 	 กลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาสุขภาพในระดับบุคคล	

ครอบครัว	 กลุ่ม	 ชุมชน	สังคม	 โรงเรียน	และสถานประกอบการ	แนวคิด

การให้บริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ	 องค์ประกอบและกลวิธี	 

ดำเนินการที่สำคัญ	 การวิเคราะห์ระบบสุขภาพและความต้องการในการ

พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ	เทคนิคการบริหาร	การพัฒนาชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ

อย่างมีบูรณาการ	 วิธีการควบคุม	 การเฝ้าระวัง	 และการประเมินโครงการ

บริการสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ			

  Strategies in health development in different levels, 

i.e., family  Health care and health development concepts, 

elements	 and	 support	 strategies:	 health	 system	 analysis	 and	

health	manpower	development;	 the	administrative	 techniques	

of comprehensive and integrated community development. 
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

Control measures, monitoring and evaluation of health care and 

health development programs 
 

1509 515 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

  สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  Social Science and Behavioral Science  

  in Health Science 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม

ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 	 ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพ		

พฤติกรรมสุขภาพ	ความเจ็บป่วยและโรค	 ระบบสุขภาพ	ปัญหาสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม	 การวิเคราะห์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

พฤติกรรมสุขภาพ	

  Theoretical concepts fundamental to social and 

behavioral sciences in relation to health, determinants of behavior 

and health, health behaviors, illness and disease, health system, 

health problems related to behaviors, analysis and modification 

of behaviors and health behaviors 
 

1509 516 การวางแผนและประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 

  Program Planning and Evaluation 

	 	 องค์ความรู้	 ทฤษฎี	 และแผนงาน/โครงการสุขภาพและ

สุขศึกษาสำหรับประชากรเป้าหมายกลุ่มต่างๆ	 ในปัจจุบัน	 องค์ประกอบ

สำคัญของการให้ความรู้และสุขศึกษาในโครงการบริบาลและพัฒนาสุขภาพ		

วิธีการทางพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	

ประกอบด้วย	 การกำหนดวัตถุประสงค์	 การกำหนดวิธีการเรียนรู้หรือส่ง

ผ่านข้อมูล	และวิธีการประเมินผลการดำเนินโครงการ	รวมทั้งการเลือกทาง

เลือกที่เหมาะสมในการให้สุขศึกษา		

  The literature, theory and current program in health 

education	for	different	of	target	groups;	educational	component	

and the contribution of health education in health care and 

health	 development	 programs;	 behavioral	 and	 educational	

approach	 to	public	health	problems:	 formulation	of	 objectives,	

teaching-learning methods, evaluation of community health 

education program and choices and uses of appropriate health 

education and teaching aids 
 

1509 517 การจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 3(2-2-5) 

  Health Information System Management 

	 	 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 การประยุกต์ใช้ชีวสถิติ

ในโครงการสุขภาพชุมชน	 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ

สำรวจชุมชน	 	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการคำนวณ	ขนาดตัวอย่าง	 วิธี

ทดสอบสมมติฐาน	 วิธีการวัดตัวแปรต่างๆ	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ด้านสุขภาพ	ประกอบด้วย	 การส่งข้อมูล	 แหล่งกำเนิด	 	 เนื้อหา	 และการ

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ	 ครอบคลุมทั้งวิธี	 

การใช้	การจัดการ	การประเมินผล	และการวิจัยทั้งใน	

องค์กรภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อ

งบประมาณด้านการดูแลสุขภาพ	และด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

  Collection and analysis of data and application of 

vital statistics in community health program. Techniques of 

data collection through community survey methods, sampling 

techniques	and	sample	size	determination;	methods	of	hypothesis	

testing;	application	of	tests	of	significance,	techniques	of	analysis	

of	parameters.	Management	of	information	technology	in	health:	

information dissemination, its origin and content, and applications 

of health information system, which include its usage, 

management, evaluation and research in both public and private 

sector	 organizations;	 impacts	 of	 information	 system	on	health	

care financials and other related aspects. 
 

1509 518 โภชนาการและความมั่นคงด้านอาหาร 3(3-0-6) 

  Nutrition and Food Security 

	 	 อาหาร	และสารอาหาร	การประเมินภาวะโภชนาการ	แนวโน้ม

และปัญหาโภชนาการท่ีสำคัญในปัจจุบันและอนาคต		โภชนาการผสมผสาน

เพื่อสุขภาพ	การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการบำบัด

รักษาและการสร้างเสริมสุขภาพ	แนวคิด	ทฤษฎีและวิธีการทางมานุษยวิทยา

โภชนาการ	ระบบอาหารและความม่ันคงด้านอาหาร	สถานการณ์	ปรากฏการณ์	

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการตามการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม	สังคม	และวัฒนธรรม	

	 	 Food	 and	 nutrients;	 nutrition	 status	 assessment;	

current	important	nutrition	problems	and	trends;	complementary	

nutrition	for	health;	application	of	knowledge	in	food	and	nutrition	

for	healing	and	 for	health	promotion;	 theoretical	concepts	and	

methods	 in	 nutritional	 anthropology;	 food	 system	 and	 food	

security;	situations,	phenomena,	problems	and	solutions	related	to	

food and nutrition within the changing environment, social and 

cultural conditions  
 

1509 519 มานุษยวิทยาการแพทย์ 3(3-0-6)     

  Medical Anthropology  

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และวิธีการทางมานุษยวิทยาการแพทย์	

สุขภาพ	ความเจ็บป่วย	 เพศภาวะ	และวัฒนธรรม	แบบแผนคำอธิบายโรค

และความเจ็บป่วย	 อุปลักษณ์ความเจ็บป่วย	พฤติกรรมแสวงหาการรักษา	

ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้การรักษา	 การเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมมนุษย์	 ระบบการดูแลสุขภาพ	 การประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้าน

มานุษยวิทยาการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ			

  Theoretical concepts and methods in medical 

anthropology;	health,	 illness,	 gender	 and	 culture;	Explanatory	

Model	 of	 Health	 and	 Illness;	 illness	 as	 metaphor;	

treatment-seeking	 behavior;	 patient-physician	 relationship;	

human	behavioral	change		health	care	system;	and	application	
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of medical anthropology in health science 
 

1509 520 การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต 3(3-0-6) 

  Health Promotion throughout the Lifespan 

	 	 ปรัชญา	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ความเป็นมา	 องค์ประกอบสำคัญ	

และกลวิธีหลักในการสร้างเสริมสุขภาพ	พัฒนาการ	ปัญหาและความต้องการ

ด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตลอดช่วงชีวิต	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	 สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพในบริบท

ครอบครัว	 ชุมชน	 และสถานที่ทำงาน	 ภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยตาม

แนวคิดการพัฒนาของมนุษย์	ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัว	รวมถึงบรรทัดฐาน

ทางวัฒนธรรมและเพศภาวะ	

	 	 Health	 promotion:	 philosophical	 and	 theoretical	

concepts, historical background, essential elements, and major 

strategies;	development,	health	problems	and	needs	for	health	

promotion	of	an	individual	throughout	the	lifespan;	relationship	

between the family and health, health and health promotion 

within	 the	 context	 of	 the	 family,	 community,	 and	workplace;	

health and illness within a framework of human development, 

interaction and adaptation, including cultural and gender norms 
 

1509 523 วิทยาการระบาดเชิงสังคม 3(3-0-6) 

  Social Epidemiology 

	 	 แนวคิด	 หลักการระบาดวิทยาเชิงสังคม	 การเปลี่ยนแปลง

ของสังคม	และแนวโน้มปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนใน

ทางวิทยาการระบาด	 โรคที่มีสาเหตุจากพยาธิสภาพทางสังคม	 นโยบาย	

การจัดการ	และบทเรียนจากการจัดการปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากพยาธิ

สภาพทางสังคม			

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 social	 epidemiology;	

social changes and epidemiological trends in health and illness 

of	a	population;	social	pathological	diseases;	policy,	management,	

and lesson learned from health problems deriving from social 

pathology   
 

1509 525 เภสัชวิทยาคลินิก 3(3-0-6) 

  Clinical Pharmacology 

	 	 วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาคลินิก	 การใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผลตามหลักการทั่วไปของการรักษาโรคที่ถูกต้อง	การเลือกใช้ยา

ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยพิจารณาจากคุณสมบัติทาง	 เภสัชจลนศาสตร์

และเภสัชพลศาสตร์	 ผลไม่พึงประสงค์และปฏิกิริยาระหว่างยา	 เนื้อหา

ครอบคลุมยา	 ที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 โรคของระบบ

ประสาทและโรคทางจิตประสาท	 โรคของระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคของระบบ

ฮอร์โมน	 โรคของระบบทางเดินอาหาร	 โรคของระบบทางเดินหายใจ		 

โรคผิวหนัง	 โรคกระดูกและข้อ	และโรคติดเชื้อ	ตลอดจนหลักการและวิธี

การรักษาโรคตามเภสัชวิทยาแนวใหม่ที่คาดว่าจะเป็นวิธีการรักษาโรคที่มี

ประสิทธิภาพ		

  Analysis of basic clinical pharmacology, rational 

use and selection of drugs for therapeutic indication with 

relevance to pharmacokinetics and pharmacodynamics 

consideration,	 adverse	 drug	 reactions	 and	 interactions;	 the	

topics component addresses the clinical pharmacology of common 

disorders, which included the rational pharmacotherapy of 

cardiovascular diseases, neurologic and psychiatric disorders, 

immune system diseases, endocrine disorders, gastrointestinal 

tract disorders, respiratory diseases, skin diseases, 

musculoskeletal	 diseases,	 and	 infectious	 diseases;	 current	

principles and methods in pharmacology for effective therapeutic 

treatments      
 

1509 526 การใช้ยาและสารเสพติดในทางที่ผิดกับ 3(3-0-6) 

  การดำเนินการทางสาธารณสุข  

  Drug and Substance Abuses 

  and Public Health Approaches 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	หลักการ	ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยา	

และสารเสพติดในทางที่ผิด	 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้ยาและ

สารเสพติดประเภทต่างๆ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 วิธีการและการดำเนินการ

ประเมินปัญหาและเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	 กลยุทธ์ในการ

ป้องกันและลดปัญหาโดยการดำเนินการเชิงรุก	 การดูแลแก้ไขปัญหา		 

และการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในทุกระดับของสังคม		

  Theoretical concepts and principles related to drug 

and	substance	abuses;	situations	and	impacts	of	different	types	

of	 drug	and	 substance	abuses;	 law	and	 regulation	 relevant	 to	

drug	and	substance	abuses;	methods	and	practices	in	regards	

to identification of problem and monitoring of high risk population 

groups;	active	strategies	for	prevention	and	alleviation	of	drug	

and substance abuses,  problem solving, health promotion and 

rehabilitation at all social levels 
 

1509 527 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 3(3-0-6)  

  Thai Traditional Medicine 

  and Complementary Medicine 

	 	 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	 ในมิติของ

ประวัติวัฒนธรรม	มุมมองทางมานุษยวิทยา	การศึกษาด้านเพศภาวะและ

ปรัชญา	การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน	การจัด

บริการสุขภาพโดยใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในปัจจุบัน

และแนวโน้มในอนาคต	การตรวจสอบระเบียบวิธีวิจัย	และการวิพากษ์การ

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	รวมถึงการทำวิจัยในปัจจุบันและอนาคต	

  Thai traditional medicine and complementary 

medicine in their cultural history, anthropological point of views, 

gender	 studies,	 and	 philosophy;	 a	 historical	 overview	 of	 the	

development of Thai traditional medicine and complementary 
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190

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

medicine;	examining	different	methodological	approaches;	and	

critically assessing contemporary debates over Thai traditional 

medicine and complementary medicine and current research 

and trend 
 

1509 528 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3(3-0-6)  

  Rehabilitation Medicine  

	 	 ความเป็นมา	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการ	 ขอบเขตการดำเนิน

งาน	และการให้บริการ	ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ปัญหาสุขภาพและปัญหาจาก

โรคเร้ือรังและการได้รับอันตรายท่ีนำไปสู่ภาวะ	ทุพพลภาพในกลุ่มประชากร

กลุ่มต่างๆ	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ	 ทัศนคติของสังคมต่อบุคคลทุพพลภาพ			

การวัดระดับทุพพลภาพ	และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต	

  Historical background, theoretical concepts, 

principles,	and	scope	of	rehabilitation	medicine;	health	problems,	

chronic conditions and injuries leading to disability in different 

population	 groups,	 especially	 among	 elderly	 persons;	 societal	

attitudes	 toward	 disability;	 evaluation	 and	measurement	 of	

health conditions related to disability and appropriate solutions 

to improve quality of life for the disabled population 
 

1509 534 การพัฒนากายวิภาคศาสตร์มนุษย์แบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

  Integrated Human Anatomy Development      

	 	 การเจริญเติบโตของมนุษย์	 การเจริญของอวัยวะในระบบ

ต่างๆ	ในระยะที่อยู่ในครรภ์มารดาจนคลอด	รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้น	

  Growth and development of human. Development 

of organ systems since the fetal period until birth including 

their abnormality 
 

1509 535 เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 3(2-2-5) 

  Electronmicroscopic Techniques  

					 	 ภาคทฤษฎี	และปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทำงานของกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน	และการเตรียมตัวอย่างเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอน	แบบส่องกราดและแบบส่องผ่าน	

  The theory, fundamental operating principles, and 

specimen preparation techniques of the transmission electron 

microscope	(TEM)	and	scanning	electron	microscopy	(SEM)	
 

1509 536 เทคนิคทางวิทยาเซลล์และวิทยาเนื้อเยื่อ 3(2-2-5) 

  Cytology and Histology Techniques    

	 	 การเตรียมชิ้นเนื้อที่ได้จากอวัยวะต่างๆ	การย้อมชิ้นเนื้อ	และ

เซลล์ในเทคนิคอิมมูโนฮิสโต	 เคมิสทรี	 เทคนิคอินซิตูไฮบริไดเซชั่น	 รวมถึง

การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์	และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	

  Tissue preparation, cell and tissue staining in the 

immunohistochemistry techniques and In situ hybridization 

techniques, including the microscopic and elctronmicroscopic 

examination 

1509 544 วิทยาเอนไซม์ 3(3-0-6) 

  Enzymology 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นิยาม	 คุณสมบัติ	 การจัดจำแนกและการเรียกชื่อเอนไซม์	

จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์	การยับย้ังและการควบคุมการทำงานของเอนไซม์	

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ด้านต่างๆ	

  Definition, properties, classification and identification  

of enzymes, kinetics of enzymes, inhibition and regulation of 

enzyme activity, applications of enzymes 
 

1509 545 อนุมูลอิสระในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 

  Free Radicals in Biological Science 

	 	 เคมีของอนุมูลอิสระและกลุ่มอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้อง	ภาวะ

เครียดจากอนุมูลอิสระ	การต่อต้านอนุมูลอิสระ	วิธีการศึกษาและการประยุกต์

ใช้อนุมูลอิสระในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

  The Chemistry of free radicals and related reactive 

species;	oxidative	stress;	antioxidant	defenses;	methods	in	free	

radical study and its applications in biological science 
 

1509 546 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  Genetic Engineering 

	 	 การแยกและการทำกรดนิวคลีอิกให้บริสุทธิ์	 	 การเพิ่มขยาย

ปริมาณกรดนิวคลีอิก	 เทคนิค	การตัดต่อและการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอใน

หลอดทดลอง	 	 เพื่อให้ได้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต้องประสงค์	 และเทคนิค

ต่างๆ	ที่ใช้ในการตรวจสอบรวมทั้งประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม	

     DNA purification and multiplication, recombinant 

technique and application of genetic engineering 
 

1509 547 ชีวเคมีโภชนาการ 3(3-0-6) 

  Nutrition Biochemistry 

	 	 หลักการทางชีวเคมีของสารอาหารต่างๆ	 ที่มีความสำคัญทาง

โภชนาการของมนุษย์	รวมทั้งการย่อย		การดูดซึม	และการนำไปใช้		หน้าที่

การทำงานของสารอาหาร	 	 ความต้องการสารอาหาร	 	 โรคที่เกิดจากภาวะ

ทุพโภชนาการ	และหัวข้อทางโภชนาการที่น่าสนใจในปัจจุบัน	

  Principle of roles of nutrients in body, digestion and 

absorption of nutrients, function of nutrients, nutrients 

requirement, malnutrition and related topics 
 

1509 548 ชีวเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

  Analytical Biochemistry 

	 	 ทฤษฎีและหลักการของการวิเคราะห์ทางชีวเคมี	 โดยอาศัย

เครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่	

  Theory and principle of analytical biochemistry and 

modern analytical instrument 
 

1509 554 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Bacteriology 
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231

	 	 โครงสร้างและคุณสมบัติของแบคทีเรียในระดับโมเลกุล	

กลไกในการกลายพันธุ์	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	 หน้าที่และ

คุณสมบัติของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มจำนวนและการซ่อมแซมดี

เอ็นเอของแบคทีเรีย		

  Structures and properties of bacteria at the 

molecular	 level;	mechanisms	 of	mutation;	 regulation	 of	 gene	

expression;	 properties	 of	 enzymes	 involved	 replication	 and	

repair of bacterial DNA 
 

1509 555 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Immunology 

	 	 สัมมนาวิเคราะห์ในแง่ลึก	 และสรุปความก้าวหน้าของ

วิทยาการใหม่ๆ	 ในบางเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยา	 ได้แก่	 โครงสร้างและ

พันธุกรรมของการสร้างอิมมูโนโกลบูลิน	 เอชแอลเอแอนติเจนชนิดต่าง	ๆ	

บนผิวของลิมโฟซัยท์	 และวิธีการที่ลิมโฟซัยท์จะติดต่อกัน	คอมพลีเมนท์	

เมดิเอเตอร์	ภาวะไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน		

  In-depth discussion and summary of recent 

advanced developments in certain aspects of immunology such 

as structure of immunoglobulins, immunoglobulin genes, HLA, 

lymphocytes surface antigens, means of lymphocytes surface 

antigens, means of lymphocytes interaction, complement, 

mediators, immunologic tolerance  
 

1509 556 วิทยาเห็ดราขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Mycology 

	 	 โครงสร้างและคุณสมบัติของยีสต์	 เห็ดราในระดับโมเลกุล

กลไกในการควบคุมการแสดงออกของยีนต่างๆ	ของ	ยีสต์	เห็ดรา		

  Structures and properties of yeast, fungi at the 

molecular	level;	regulation	of	gene	expression	of	yeast,	fungi		
 

1509 557 วิทยาไวรัสขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Virology 

	 	 โครงสร้างและคุณสมบัติของไวรัสในระดับโมเลกุลกลไกใน

การควบคุมการแสดงออกของยีนต่างๆ	 ของไวรัส	กลไกการสอดแทรกยีน

ของไวรัสเข้าในดีเอ็นเอของเจ้าบ้าน	 กลไกการแอบแฝงยีนโคลนนิ่ง		 

และเทคโนโลยีขั้นสูงทางไวรัสวิทยา	 	

  Structures and properties of viruses at the 

molecular	 level;	 regulation	of	gene	expression;	mechanisms	of	

intercalation	of	viral	genomes	 into	 the	host	DNA;	persistency,	

gene cloning and advanced technology in virology 
 

1509 558 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-2-5) 

  Molecular Microbiology 

	 	 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลของการแสดงออกของยีนใน

จุลินทรีย์	 การตอบสนองทางด้านพันธุกรรมต่อสภาพความเครียดใน

สิ่งแวดล้อม	การแสดงออกของยีนของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อเซลล์เจ้า

บ้าน	 โครงสร้างในระดับโมเลกุลของยีนที่บ่งชี้ความรุนแรงในการก่อโรค	

ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์	 การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตอื่นและ

ในหลอดทดลอง	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ

ระดับโมเลกุล	หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุลการประยุกต์ใช้

พันธุวิศวกรรมทางการแพทย์	

  Molecular microbiology of gene expression in 

microorganisms, genetic responses to environmental stress, 

bacterial gene expression in response to the host environment, 

molecular modulation of virulence determinants, molecular 

biodiversity of microorganism, in vivo and in vitro genetic 

manipulation of microorganisms, genetic information transfer 

and molecular evolution, current topics in molecular microbiology 

and application of genetic engineering in medicine  
 

1509 559 วิทยาวัคซีน 3(3-0-6) 

  Vaccinology  

	 	 การศึกษาถึงชนิดต่างๆของวัคซีน	 การออกแบบวัคซีนใน

ปัจจุบัน	 วิธีการให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ

การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดใหม่ๆ	 กลไกการกระตุ้นการตอบสนอง

ของระบบภูมิคุ้มกันทางด้านเซลล์	 สารน้ำและภูมิคุ้มกันที่อยู่ตามเยื่อเมือก

ต่างๆ	 ในร่างกาย	 รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ	 ความปลอดภัยและ

จริยธรรมที่นำวัคซีนไปใช้ทางคลินิก	

  The study of type of vaccines, Latest developments 

in vaccine design, vaccine delivery systems, new adjuvants, 

how vaccines work, understanding of cell-mediated, humoral 

immune response, and mucosal immunity, assessing vaccines 

in clinical trials, vaccine safety and ethical issues 
 

1509 564 ประสาทเภสัชวิทยา 3(3-0-6)  

  Neuropharmacology 

	 	 การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสารเคมี	และยาที่มีผลต่อหน้าที่การ

ทำงานของระบบประสาท	กระบวนการทางจิตเวชศาสตร์	 และพฤติกรรม	

เภสัชจลศาสตร์	 เภสัชพลศาสตร์	 พิษวิทยา	 ผลข้างเคียง	 ของสารเคมี	 

และยา	และการใช้ยาในทางท่ีผิด	ตลอดจนการประยุกต์ความรู้ทางประสาท

เภสัชวิทยา	มาใช้ทางคลินิก		

  Theoretical studies on effects of chemicals and 

drugs which affect functions of the nervous system, psychological 

and behavioral processes, including their pharmacokinetics, 

pharmacodynamics and toxicity, side effects and abuses, clinical 

application of neuropharmacology 
 

1509 565 ประสาทวิทยาเชิงโมเลกุล 3(2-2-5) 

  Molecular Neuroscience 
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

	 	 ศึกษาระบบประสาทแบบบูรณาการจากความรู้พื้นฐานที่

เกี่ยวของทางด้านประสาท	การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท	หน้าที่

ของระบบประสาทในด้านต่างๆ	 ในระดับโมเลกุล	 รวมทั้งกลไกการเกิดโรค

ทางระบบประสาท	 	 เทคนิคการวิจัยแบบมาตรฐานในระดับโมเลกุลที่ใช้ใน

การศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์			

  An interdisciplinary introduction to nervous system 

function including molecular basis of excitability, synaptic 

transmission, signaling transduction, mechanism of neurological 

diseases and molecular techniques in neuroscience 
 

1509 566 ประสาทวิทยาของต่อมไร้ท่อ 3(3-0-6)  

  Neuroendocrinology 

																การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท

และต่อมไร้ท่อ	 การควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อโดยระบบประสาท	

การทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่มีผลต่อพัฒนาการ	และการทำงาน

ของระบบประสาท	รวมถึงการแสดงพฤติกรรมการแสดงออก	

  Theoretical studies of the relationships between 

the nervous system and the endocrine glands, neural controls 

of endocrine functions, endocrine and hormonal influences on 

development and function of the nervous system and their 

behavioral correlation 
 

1509 567 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5)  

  Neuroanatomy 

	 	 การศึกษาโครงสร้าง	 และหน้าที่ของระบบประสาทมนุษย์	

เช่น	 มหกายวิภาคและหน้าที่ของสมองใหญ่	 ซีรีเบลลัม	 ก้านสมอง		 

เส้นประสมอง	 ไขสันสันหลัง	 และเส้นประสาทไขสันหลัง	 เป็นต้น	 อธิบาย

การปรับเปลี่ยนจากลักษณะปกติทางกายวิภาคเมื่อเกิดโรค	หรือการได้รับ

บาดเจ็บ	

                An introduction to the anatomy and function of the 

human nervous system, emphasis will be on the gross structure 

and function of the cerebrum, cerebellum, brainstem and cranial 

nerves, spinal cord and spinal nerves, Description of alterations 

in normal anatomy through disease or injury 
 

1509 568 ประสาทศาสตร์พฤติกรรม 3(3-0-6)  

  Behavioral Neuroscience 

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท	 จิตใจ	 และพฤติกรรม	

การทำงานของสมอง	 ในการตอบสนองต่อความกลัว	 ความวิตกกังวล	

ความเครียด	 หรืออการซึมเศร้าและสิ่งเร้าภายนอก	 กลไกระบบประสาท

ของความพึงพอใจ	 และแบบไม่พึงประสงค์	 การตอบสนองต่อการได้รับ

สารเสพติด	กลไกทางระบบประสาทของการเสพติด	และกลไกการควบคุม

พฤติกรรมการกิน	

  Relationship between nervous system, the mind 

and behavior, function of brain in responses to fear, anxiety, 

stress, depression and external stimuli, neural mechanism of 

reward and punishment, responses of nervous system to drug 

abuse, neural control of feeding mechanism 
 

1509 569 ประสาทจิตเวชศาสตร์ 3(3-0-6)  

  Neuropsychiatry 

	 	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านประสาท

วิทยาศาสตร์	 ในการอธิบายอาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์	 การประเมินผู้

ป่วยทางจิตเวช	ความผิดปกติทางจิตเวช	

  Analysis and synthesis of knowledge in 

neuroscience for explaining symptomatology, psychiatric 

evaluation, mental disorders 
 

1509 574 วิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางการแพทย์ 3(3-0-6)    

  Medical Protozoology 

	 	 สัตว์เซลล์เดียวที่ก่อให้เกิดโรค	 การจัดหมวดหมู่ของสัตว์

เซลล์เดียว	 สัณฐานวิทยา	 วงจรชีวิต	 การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์โดย

เฉพาะประเทศไทย	 การติดต่อ	 โฮสต์สะสมเชื้อ	 การเกิดโรคในคนและ

พยาธิสภาพที่เกิดขึ้น	การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	การป้องกันและ

ควบคุม	แนวทางการวิจัยค้นคว้าใหม่ๆ	

	 	 Protozoa	 causing	 human	 diseases;	 classification;	

morphology;	 life	 cycle;	 geographic	distribution	with	 emphasis	

on	 Thailand;	mode	 of	 transmission;	 reservoirs	 and	 hosts;	

pathogenesis	and	 	pathology;	 laboratory	diagnosis;	prevention	

and	control;	new	research	trends	
 

1509 575 กีฏวิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6)    

  Medical  Entomology 

	 	 การจัดหมวดหมู่ของสัตว์ขาข้อ	 สัณฐานวิทยา	 วงจรชีวิต	

ความสำคัญทางการแพทย์	 และการจำแนกชนิดสรีรวิทยา	บทบาทในการ

นำโรค	 และการเป็นพาหะผ่านทางชีววิธี	 ทางกลไกการติดต่อ	 และการ	 

เกิดพิษ		การป้องกันและควบคุมพาหะ	

	 	 Classification	of	 arthropod;	morphology;	 life	 cycle;	

medically	 important	 and	 identification	 of	 physiology;	 role	 in	

disease	 transmission	 and	 as	 vectors	 biological;	mechanical	

transmission	and	poison;	prevention	and	vector	control	
 

1509 576 วิทยาหนอนพยาธิทางการแพทย์ 3(3-0-6)    

  Medical Helminthology 

	 	 หนอนพยาธิที่ก่อให้เกิดโรคในคน	 การจัดหมวดหมู่หนอน	 

พยาธิ	 สรีรวิทยา	สัณฐานวิทยา	 วงจรชีวิต	การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์

โดยเฉพาะในประเทศไทย	การติดต่อ	 โฮสต์สะสมเชื้อ	 การเกิดโรคในคน

และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น	การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	การป้องกัน

และควบคุม	และ	แนวทางการวิจัยค้นคว้าใหม่ๆ	

	 	 Helminth	 causing	 human	diseases;	 classification;	

physiology;	morphology;	life	cycle;	geographic	distribution	with	
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À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72
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emphasis	 on	Thailand;	mode	 of	 transmission;	 reservoirs	 and	

hosts;	 pathogenesis	 and	 pathology;	 laboratory	 diagnosis;	

prevention	and	control;	new	research	trends	
 

1509 577 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศใน 3(3-0-6)   

  การวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  Geographic Information System  

  in Health Science Research 

	 	 การใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศทางระบบสุขภาพใน

การศึกษา	สาเหตุของโรคในคน	ระบาดวิทยา	และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ	 แนวโน้มปัจจุบัน	 ของงานวิจัยทาง	 

ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข	

	 	 Geographic	 information	 system	 (GIS)	 of	 agents		

causing	diseases	in	humans;	application	of	GIS	to	prevent	and	

control	 of	 infection	and	non	 infection	diseases;	 current	 trends		

GIS in health science 
 

1509 578 อณูปรสิตวิทยา 3(3-0-6)    

  Molecular Parasitology 

	 	 อณู ชี ว วิ ทยาของปรสิ ตที่ เ ป็ นส า เหตุ ของ โ รคในคน		 

อณูชีววิทยาของสัตวข์าข้อที่เป็นพาหะนำาโรค	แนวโน้มปัจจุบันของงานวิจัย

ทางด้านอณูปรสิตวิทยา			

  Molecular biology of parasites causing diseases in 

humans;	molecular	biology	of	arthropod	vectors;	current	trends	

in molecular parasitology research 
 

1509 579 โรคปรสิตในด้านสาธารณสุข 3(3-0-6) 

  Public Health Aspect of Parasitic Diseases 

															ความสำคัญทางสาธารณสุขของโรคปรสิต	โดยเน้นด้านปัญหา

สุขภาพและการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขอันเกิดจากโรคเหล่านั้น	รวมถึง

นโยบายภาครัฐ	 การประเมินความรุนแรงของปัญหา	ปริมาณการติดเชื้อ

วิทยาการระบาด	และการวางแผนในการควบคุมโรค		

              The public health importance of parasitic diseases 

with the emphasis on the health problems and solving the public 

health problems caused by those diseases, including the 

government policy and assessment of problem severity, parasitic 

burden, epidemiology and planning for the control program 
 

1509 584 สรีรวิทยาเชิงระบบขั้นสูง 1 3(3-0-6) 

  Advanced Systemic Physiology 1  

	 	 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่างๆ	 ได้แก่	 ประสาท	 กล้ามเนื้อ	

หัวใจและไหลเวียนเลือด	และการหายใจ	แนวคิดและวิทยาการก้าวหน้าใน

ปัจจุบันในการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	

  Advanced physiology of various systems including 

nerve,	muscle,	cardiovascular,	and	respiration;	current	concepts	

and technology beneficial to further research studies in different 

physiological systems   
 

1509 585 สรีรวิทยาเชิงระบบขั้นสูง 2 3(3-0-6) 

  Advanced Systemic Physiology 2  

	 	 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบต่างๆ	 ได้แก่ทางเดินอาหาร		 

การขับถ่ายปัสสาวะ	ต่อมไร้ท่อ	 การเจริญพันธุ์	 การปรับตัว	 และการออก	 

กำลังกาย	แนวคิดและวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน	 สำหรับการศึกษาวิจัย

ทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	

  Advanced physiology of various systems including 

gastrointestinal tract, urinary excretion, endocrine, reproduction, 

adaptation	 and	 exercise;	 current	 concepts	 and	 technology	

beneficial to further research studies in different physiological 

systems   
 

1509 587 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก 3(3-0-6) 

  Clinical Immunology 

	 	 การประยุกต์ความรู้ของวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานในการ

อธิบายพยาธิกำเนิด	พยาธิสภาพ	 ในการช่วยการวินิจฉัย	และเป็นหลักใน

การรักษาโรคต่างๆ	 เช่น	 โรคภูมิแพ้	 โรคที่เกิดจาก	อิมมูนคอมเพล็กซ์	 โรค

มะเร็ง	และโรคภูมิต้านทานบกพร่อง	 	

 Application of basic immunological knowledge in 

understanding the pathogenesis, pathology, diagnosis and 

treatment of various diseases, such as allergic diseases, immune 

complex diseases, cancer, immunodeficiency diseases  
 

1509 588 วิทยาเห็ดราคลินิก 3(3-0-6) 

  Clinical Mycology 

	 	 การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาเห็ดราทางการแพทย์เพื่อ

อธิบายกลไกการก่อโรค	ตลอดจนการวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา	 	

  Application of basic medical mycology in order to 

explain mechanisms of fungal pathogenesis and diagnosis of 

fungal infection 
 

1509 589 วิทยาไวรัสคลินิก 3(3-0-6) 

  Clinical Virology 

	 	 การประยุกต์ความรู้ทางไวรัสวิทยาทางการแพทย์เพื่ออธิบาย

กลไกการก่อโรค	ตลอดจน	การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส	 	

  Application of basic medical virology in order to 

explain mechanisms of viral pathogenesis and diagnosis of viral 

infection 
 

1509 590 การออกแบบการทดลองในคลินิก 3(2-2-5) 

  Designs of Clinical Trials and Experiments 

	 	 	 	 	 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ใน

งานวิจัยด้านการแพทย์		ครอบคลุมถึง		เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมี	ชีววิทยา

ระดับโมเลกุล	 จุลชีววิทยา	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 ปรสิตวิทยา	 พยาธิวิทยา		 
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

การวิภาคศาสตร์	สรีรวิทยา	และเภสัชวิทยา	

  Theory and methodology of design techniques 

applied to medical research including basic techniques in 

biochemistry, microbiology, immunology, parasitology, pathology, 

anatomy, physiology and pharmacology 
 

1505 591 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3(3-0-6)      

  Biosafety 

	 	 	 	 	 ศึกษาเกี่ยวกับอันตรายทางชีวภาพ	หลักการและระดับของ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ	ในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค		การควบคุมและ

การป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรค	จากส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

	 	 Basic	description	of	biological	hazards;	principles	of	

biosafety in diagnostic laboratory, protective and preventive 

measures, and hazard communication as it relates to pathological 

materials 
 

1509 592 วิทยาแบคทีเรียคลินิก 3(3-0-6) 

  Clinical Bacteriology 

	 	 การประยุกต์ความรู้ทางแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์เพื่อ

อธิบายกลไกการก่อโรค	ตลอดจนการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย	 	

  Application of basic medical bacteriology in order 

to explain mechanisms of bacterial pathogenesis and diagnosis 

of bacterial infection 
 

1509 593 สุขภาพนานาชาติและความร่วมมือ 3(3-0-6) 

  ในการบริบาลสุขภาพ                           

  International Health and Health Care Cooperation 

	 				 มิติขององค์กร	การให้บริการ	สังคม	และนโยบายระบบดูแล

สุขภาพ	 องค์ประกอบของระบบการดูแลสุขภาพ	 ได้แก่	 บุคลากร	 องค์กร	

และวัสดุอุปกรณ์	 หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล

สุขภาพของประเทศต่างๆ	การวิพากษ์ระบบสุขภาพในประเด็นงบประมาณ		

การประกันสุขภาพ	 และการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้า	 ความ

รับผิดชอบและความท้าทายของการให้บริการด้านสุขภาพ	 นโยบายสุขภาพ	

สถานการณ์	ปัญหาทางสุขภาพ	ระบบบริการสุขภาพ	และความร่วมมือใน

การบริบาลสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ	 รวมทั้งการให้บริการ

สุขภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต	 โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

  An organization, service delivery, social, and 

political perspectives of health care system. The components of 

the	health	care	system:	personnel,	organization,		and	facilities;	

and economic principles related to international health care 

systems, critical discussion on issues related to current and 

future health systems, including budgeting, health insurance, 

universal coverage, responsibilities and challenges in health 

service delivery, health policy, population health and problems, 

health service system and health care cooperation of Thailand 

and other countries, particularly ASEAN nations 
 

1509 594 จิตวิทยาสังคมและการสร้างเสริมสุขภาพจิต 3(3-0-6)  

  Social Psychology and Psychological  

  Health Promotion  

	 	 ทฤษฎีและการวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมร่วมสมัย	 จิตวิทยา

สังคมสมัยใหม่และงานวิจัยในปัจจุบัน	 แนวคิด	ทฤษฎี	 และหลักการเกี่ยว

กับสุขภาพจิต	 องค์ประกอบของสุขภาพจิต	 ปัญหาและความต้องการด้าน

สุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตของบุคคล	 ปัจจัยกำหนดสุขภาพจิตและความ

เจ็บป่วย	การประเมินสุขภาพจิตและอารมณ์	 กลวิธีการพัฒนา	สร้างเสริม	

และฟ้ืนฟูสุขภาพจิตในระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และในบริบทโรงเรียน

และสถานประกอบการ														

  Contemporary theories and research studies in 

social	psychology;	modern	social	psychology	and	current	research	

studies.	Theoretical	concepts	and	principles	of	human	psychology;	

elements	of	psychological	health;	psychological	health	problems	

and	needs	throughout	the	lifespan;	determinants	of	psychological	

health	 and	 illness;	 assessment	 of	 psychological	 health	 and	

emotional	 health;	 psychological	 health	 promotion	 and	

rehabilitation methods at the individual, family, community 

levels and in school and workplace settings 
 

1509 595 การให้บริการสุขภาพฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)   

  Emergency Health Care Services 

  and Disaster Management 

	 	 การวิพากษ์ประเด็นความรับผิดชอบ	และความท้าทายของ

การให้บริการสุขภาพฉุกเฉิน	 นโยบาย	และระบบบริการสุขภาพฉุกเฉินใน

ประเทศไทยและต่างประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต	การจำแนกประเภท

ของภัยพิบัติและประชากรกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก	 แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการปรับตัวเมื่อเผชิญภัยพิบัติของบุคคลและกลุ่ม		

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม	วิธีจัดการความเสี่ยง	การคาด

การณ์ภัยพิบัติและการรับรู้ความเส่ียงในการจัดการ	ภัยพิบัติ	การประกันภัย

พิบัติและการต่อสัญญาในการจัดการภัยพิบัติ	

  Critical overview of issues, responses, and 

challenges	in	emergency	health	care	service	deliveries;	current	

and trend of policy and emergency health care service system 

in	Thailand	and	international	countries;	classification	of	hazards	

and	affected	populations	across	the	world;	theoretical	concepts	

related to vulnerability coping strategies and adaptation to 

hazards of an individual and groups, concepts of managing risk 

of	environmental	hazards;	risk	management	approaches;	hazard	

prediction	and	risk	perception	in	disaster	management;	insurance	

and reinsurance in disaster management 
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√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

235

1509 600 จริยศาสตร์ปฏิบัติ 1(0-2-1) 

  Ethical Conducts and Practices  

	 	 การประยุกต์ใช้จริยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน	 โดยการปฏิบัติ

ทางกาย	และจิตใจ	ที่แสดงถึงความสงบร่มเย็น	และการปฏิบัติงานวิชาการ

ที่เปี่ยมด้วยความถูกต้องและจริยธรรม		

  Application of ethical practices in daily living 

through peaceful body and mind, as well as through righteously 

and morally conducts in an academic work 
 

1509 606 การวิจัยผสมผสาน 3(2-2-5) 

  Mixed-methods Research   

	 	 ฐานคติเชิงปรัชญา	มุมมอง	และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัยแบบผสมผสาน	ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	การกำหนด

ชื่อเรื่อง	ความสำคัญของปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย	คำถาม

การวิจัย	 วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพในการวิจัยแบบผสมผสาน	การวิจัยจากงานประจำ	และการประยุกต์

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และแปรผลผลการศึกษาวิจัย	

  Philosophical assumptions, worldviews, and 

theoretical concepts of mixed-methods research approaches 

combining	both	quantitative	and	qualitative	studies;	formulation	

of	mixed-methods	research	project:	the	project	title;	statement	

of	 the	 problem	 and	 research	 purpose;	 research	 questions;	

collecting	and	analyzing	both	qualitative	and	quantitative	data;	

routine	 to	 research;	 and	 the	 use	 of	 computer	 software;	 and	

interpretation of empirical results  
 

1509 707 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Quantitative Research 

	 	 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

  Advanced quantitative methods with applications 

in health sciences 
 

1509 708 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Qualitative Research 

	 	 วิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง	 รวมถึงการทบทวนอย่าง

เป็นระบบและเมตาอนาลิซิส	กับการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		

  Advanced qualitative methods, which include 

systematic review and meta analysis, with applications in health 

sciences 

 

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 

	 	 แผนการเรียนแบบ	1.1	และ	2.2	ลงทะเบียนรายวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า		48		หน่วยกิต		

	 	 แผนการเรียนแบบ	 1.2	 ลงทะเบียนรายวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า		72		หน่วยกิต	

	 	 แผนการเรียนแบบ	 2.1	 ลงทะเบียนรายวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า		36		หน่วยกิต	
 

1509 897 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 การทำงานวิจัยและการายงานผลงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการแก้ปัญหา		 

โดยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์		

  Conducting research and analyzing and reporting a 

major research finding contributing a new body of knowledge 

in the area of health sciences under a close supervision of a 

thesis advisory committee 
 

1509 898 วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 การทำงานวิจัยและการรายงานผลงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการแก้ปัญหา	 

โดยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์		

  Conducting research, analysing and reporting a 

major research finding contributing a new body of knowledge 

in the area of health sciences under a close supervision of a 

thesis advisory committee 
 

1509 899 วิทยานิพนธ์ 72  หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 การทำงานวิจัยและการรายงานผลงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการแก้ปัญหา	 โดย

การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์		

  Conducting research and analyzing and reporting a 

major research finding contributing a new body of knowledge 

in the area of health sciences under a close supervision of a 

thesis advisory committee 1 

 

 

 


