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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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 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2555) 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย    : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต        

 ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Public Health Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

   (ชื่อย่อ)  : ส.ด.

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Doctor of Public Health 

   (ชื่อย่อ)  : Dr.P.H.
 

หลักสูตรปรัชญา  

 แบบ 1.1 จำนวนหน่วยที่ลงทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

     แบบ 2.1 จำนวนหน่วยที่ลงทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างของหลักสูตร  

หมวดวิชา
หลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1
1.	 หมวดวิชาหลัก

	 	 1.1	รายวิชาพื้นฐาน

	 	 1.2	รายวิชาบังคับ

-

- 15

2.	 หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า	3
3.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

	 	 3.1	วิทยานิพนธ์ 48 36

รวมหน่วยกิต 48 ไม่น้อยกว่า	54
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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

รายวิชาในหลักสูตร 

 หมวดวิชาหลัก 

 รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

0105 506 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-4)    

  English for Graduated Studies 

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์* 2(1-2-4) 

  English for Thesis Writing 

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

  English for Academic Purpose 

1410 101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย** 3(3-0-6) 

  Environmental and Occupational Health 

1410 102 การบริหารงานสาธารณสุขและสุขศึกษา** 3(3-0-6) 

  Public Health Administration and Health Education 

1410 103 วิทยาการระบาดประยุกต์** 3(3-0-6) 

  Applied Epidemiology 

1410 104 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ** 

  Research Methodology for Sciences  

  and Health Sciences 

1410 105 ชีวสถิติศาสตร์** 3(2-2-5) 

  Biostatistics 

1412 101 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ** 3(3-0-6) 

  Health Systems Development and Management 

1412 102 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข**  3(3-0-6) 

  Quality Management in Public Health 

1412 103 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ** 3(3-0-6) 

  Policy and Strategy in Health System Management 

1413 101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม** 3(2-2-6) 

  Environmental Pollution Management  

1412 205 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน** 2(2-0-4)  

  Situation and Indications  of the Tropical Diseases  
 

* รายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 

** เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ลงทะเบียนเรียน โดยพิจารณา

ตามคุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา ทั้งนี้เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต และจะต้อง

ได้ผลการเรียนระดับ S (Satisfactory) 
 

 รายวิชาบังคับ   

  เฉพาะนิสิตที่เรียน แบบ 2.1 กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้   
 

1420 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced  Research Methodology in Public Health 

1420 102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Epidemiology  

1420 103 ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 

  Advanced Biostatistics 

1420 104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง  3(3-0-6) 

  Advanced Health System Management 

1420 105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Environmental Health  

  and Occupational Health 
 

 หมวดวิชาเลือก  

  กำหนดให้นิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

1420 201 สัมมนาทางสาธารณสุขและการศึกษานอกสถานที่ 2(2-0-4) 

  Seminar in Public Health and Field Study 

1420 202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 

  Qualitative Research in Public Health 

1420 203 จริยธรรมและคุณค่ามนุษย์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 

  Ethics and Human Values in Public Health 

1420 204 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง 2(2-0-4) 

  Advanced Public Health Economics 

1420 205 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากร 2(2-0-4) 

  Techniques of Demographic Analysis 

1420 206 การเปรียบเทียบระบบสุขภาพสากล 2(2-0-4) 

  Comparative International Health System  

1420 207 การประเมินผลทางสุขภาพขั้นสูง 2(2-0-4)  

  Advanced Health Evaluation 2(2-0-4) 

1420 208 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขขั้นสูง 2(2-0-4) 

  Advanced Public Policy in Public Health 

1420 209 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพ 2(2-0-4) 

  ในสังคมไทยและอาเซียน 

  Behavioral Sciences and Health Problems  

  in Thai and ASEAN Society 

1420 210 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 2(2-0-4) 

  Health Information System 

 

 หมวดประสบการณ์วิจัย

  บังคับให้ปฏิบัติการนิพนธ์ ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ดังนี้  
 

  แบบ1.1 

1420 898 วิทยานิพนธ์ 48  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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  แบบ2.1 
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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

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 หมวดวิชาพื้นฐาน 

0105507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-4)

  English for Thesis Writing 

  การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามสาขาวิชาที่เรียน 

  Practice in reading thesis or dissertation abstracts 

published in academic journals; practice in writing various 

formats of thesis or dissertation abstracts; writing a thesis or 

dissertation according to one’s field of study   
 

0105508 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ 3(2-2-5)

  English for Thesis Writing 

  ลักษณะรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ หลักการอ่าน 

เขียนเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หลักการเสนอผลงานทางวิชาการและการ  

ตีพิมพ์ 

  Academic writing formats, advanced analytical and 

critical reading, writing technique,; academic presentation and 

publication 
 

1410101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  Environmental and Occupational Health 

  หลักความสัมพันธ์ ระหว่ า งสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ   

การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การตรวจสอบและการจัดการ

มลพิษทางอากาศ การตรวจสอบเหตุรำคาญ การสุขาภิบาลอาหาร การ

ควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค โรคและชนิดของโรคจากการประกอบ

อาชีพ สถานที่ทำงานและสุขภาพ พิษวิทยาและอันตรายจากสารพิษจาก

การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมาย และบทบัญญัติ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

  Principles of health and environment interaction, 

wastewater treatment and solid waste management, air pollution 

monitoring and management, public health complaints inspection, 

food sanitation, insect and animal vectors controls, occupational 

diseases, health and workplaces, toxicology and occupational 

health hazards, occupational safety, laws and regulations relating 

to environmental and occupational health 
 

1410102 การบริหารงานสาธารณสุขและสุขศึกษา 3(3-0-6)

  Public Health Administration and Health Education 

 

  แนวคิด ทฤษฎีของการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ทันสมัยในด้านสาธารณสุข ต่อการส่งเสริมและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการระบบสุขภาพ การวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและสภาวการณ์ กลวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลวิธีการดำเนินการ

ตามแผนอย่างมีคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพงานตามมาตรการด้าน

สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และกลวิธีการประเมินผลทางด้านสาธารณสุข โดย

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

  Concepts, theories of administration and 

application of current management theory for public health 

toward promotion and development in health behavior and 

health systems management, situational analysis, strategic 

planning, related to public health measures of quality intervention 

and improvement, and public health strategic planning evaluation 

using appropriate health education and behavioral concepts 

and theories 
 

1410103 วิทยาการระบาดประยุกต์ 3(3-0-6)

  Applied Epidemiology 

  หลักการ และวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและ

องค์ประกอบของการเกิดโรค ลักษณะการเกิดและการกระจายของโรค 

และอุบัติภัย การใช้เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การปรับ

อัตรา การคัดกรองโรคและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา

เชิงวิเคราะห์ การวัดความถี่ของการเกิดโรค การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร และผลท่ีเกิดข้ึน การประเมินปัจจัยเส่ียง และการประยุกต์ใช้ความรู้

ทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ และไร้เชื้อ ในการควบคุมและป้องกัน

โรค  การนำข้อมูลทางวิทยาการระบาดมาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข 

  Principles, epidemiologic methods, nature and 

component of diseases, the distributions and determinants of 

disease and disaster, epidemiological measurement, adjusted 

rate, screening and investigation, analytical epidemiology, 

measures of disease frequency, measures of factors association 

and outcome in epidemiological studies, risk assessment, and 

application of epidemiological knowledge for infectious and 

non-infectious prevention and control, and public health planning 

based on epidemiological basis 
 

1410104 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)

  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Research Methodology for Sciences  

  and Health Sciences 
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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)

173

  ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการ

วิจัย ประเภทของการวิจัยเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล   

และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย 

และการประเมินผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย 

  Philosophy and concept of research, research 

methodology and research procedure, type of research, research 

instruments, data collection and analysis; research writing, 

research presentation and evaluation of research, research 

proposal writing 
 

1410105 ชีวสถิติศาสตร์ 3(2-2-5)

  Biostatistics 

  การทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวสถิติ การแจกแจงทาง

สถิติ การใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า การ

เปรียบเทียบข้อมูลต่อเนื่อง การเทียบข้อมูลแจงนับ การคำนวณขนาด

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง สถิติ

นันพาราเมทริก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติทางด้านสาธารณสุข การนำเสนอ การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ   

  An overview of biostatistics, sampling distribution, 

descriptive statistics, parameter estimation, hypothesis testing, 

comparing two continuous/ categorical variables, sample size 

calculation, correlation and regression analysis, risk measurement, 

non-parametric statistics, statistical packages for data analysis, 

data presentation, and data interpretation 
 

1412101 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Systems Development and Management 

  แนวคิดและหลักการบริหารจัดการองค์การด้านสุขภาพ การ

วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ การปรับปรุง

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับองค์การตามสภาพแวดล้อม 

สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพ การจัดการแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการทรัพยากร การกระจายอำนาจในการจัดการระบบสุขภาพ 

และการประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข และระบบ

ประกันสุขภาพ 

  Concepts and principles of health organizational 

management, analysis of factors related to health system 

development, appropriate improvement and development for 

health service systems according to health sectors which related 

to environmental, social, and cultural, health leadership 

development, participatory management, resource management, 

health system management, decentralization and the application 

of economic analysis in the public health service and health 

insurance systems 

 

1412102 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

  Quality Management in Public Health 

  หลักการ ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

การวางแผนคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ ระบบมาตรฐานและการรับรอง

คุณภาพ กลยุทธ์และการจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข ระบบมาตรฐาน

คุณภาพในงานสาธารณสุข การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบการจัดการ

คุณภาพด้านสาธารณสุขของไทยและนานาชาติ 

  Principles and theories of quality management, 

quality control, quality planning, quality improvement, quality 

standard and accreditation, strategies and quality management 

for public health, health care and health services standard, 

analysis and comparison of public health standard, quality of 

Thai and International public health systems 
 

1412103 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)

  Policy and Strategy in Health System Management 

  หลักการและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะด้าน

สาธารณสุข แนวคิดและหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสุขภาพเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ด้าน

สุขภาพ การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับเปลี่ยน

แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 

  Principles and processes in establishing public 

health policies, concepts and principles of strategic management, 

and strategic planning, analysis of the health context for 

formulating strategic health service management and planning 

leading to implementation, evaluation and adjustment of the 

plan to obtain optimum compliance with the health situations 

for each area and implementation to achieve the goal of public 

health policies  
 

1413101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-6)

  Environmental Pollution Management  

  หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษ

ส่ิงแวดล้อม แหล่งกำเนิด ประเภท ปริมาณของมลพิษส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี

ในการควบคุมและการจัดการมลพิษ เทคโนโลยีการประยุกต์เพ่ือการป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ มาตรการทางกฎหมาย และข้อกำหนด

ต่าง ๆ สำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการประเมินความ

เสี่ยง การควบคุม การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ในชุมชน และโรงงาน  

  Principles of environmental pollution management, 

pollution impacts, sources, types, quantity of pollutants, 

technology for pollution control and management, application 

of technologies in preventing health impact from pollution, 

laws and regulations for pollution control, case studies of risk 

assessment, controlling, environmental pollution management 
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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

in community and industry  
 

1412205 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน 2(2-0-4)

  Situation and Indications of the Tropical Diseases  

  สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน สาเหตุและ

ปัจจัยแวดล้อมของการเกิดโรคเขตร้อนชนิดต่างๆ ตัวชี้วัดและดัชนีทาง

สุขภาพของโรคเขตร้อนชนิดต่างๆ วิธีการศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้

เกิดโรคเขตร้อนในประเทศไทย การควบคุมและป้องกันโรคเขตร้อน   

การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคเขตร้อนในประเทศ

ไทย 

  Situation analysis and epidemiology of tropical 

diseases, causes and related factors of tropical diseases, health 

indicators and health indices diseases of the above, study method 

of causes, factors, control and prevention of these diseases in 

Thailand, research and development topics related to the control 

of tropical diseases in Thailand 
 

 หมวดวิชาบังคับ 

1420101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Research Methodology in Public Health   

  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสาธารณสุข การผสมผสานระเบียบ

วิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การพัฒนาและทดสอบแนวคิดทฤษฎี

ใหม่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพขั้นสูง การประเมินค่าการวิจัย การตีพิมพ์ในระดับชาติและ  

นานาชาติ การควบคุมคุณภาพและจรรยาบรรณในการวิจัย  

  Advanced research methodology in public health, 

mixed-methods of quantitative and qualitative research, 

development and testing new theory, applied advanced 

quantitative and qualitative analyses, research evaluation, national 

and international publication, research quality control and 

research ethics    
 

1420102 วิทยาการระบาดขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Epidemiology 

  วิธีการทางวิทยาการระบาดขั้นสูงสำหรับงานสาธารณสุขและ

การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาการระบาดโดยประยุกต์ใช้สถิติขั้น

สูง การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์

ปัจจัยเส่ียง การจัดการความผิดพลาดในการศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด 

การนำผลการศึกษาด้านวิทยาการระบาดไปใช้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข 

  Advanced epidemiological methods for public 

health and research, analysis and interpretation at an advanced 

level, causal inference in epidemiologic variables, risk analyses, 

error management in epidemiological research, implications to 

public health solutions  

 

1420103 ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Biostatistics 

  การใช้ชีวสถิติขั้นสูงสำหรับการสาธารณสุขและการวิจัย   

การวิเคราะห์ขัอมูลทางสถิติด้วยวิธีเชิงซ้อน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

และการวิเคราะห์แบบวัดซ้ำ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ การวิเคราะห์การ

ถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องชั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูล

การรอดชีพ และการประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อควบคุมตัวแปรกวน  

  Application of advanced biostatistical methods in 

public health and research, multivariated statistical analyses, 

analysis of variance, repeated measure, multiple regression 

analysis, multiple logistic regression advanced analysis of 

categorical data, survival analysis, and adjusting for confounding 

and dealing with effect modification  
 

1420104 การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Health System Management 

  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ของการจัดระบบ

สุขภาพในระดับสากลและไทย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบสุขภาพใน

บริบทสังคมท่ีแตกต่าง การพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ แนวโน้ม

และทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละสังคม 

  Analysis and synthesis health management system 

on the international and Thai contexts, comparative health 

system among different societies, health system and healthcare 

service development, trends and directions of health system 

development in the society 
 

1420105 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Environmental Health  

  and Occupational Health 

  ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ

และการเจ็บป่วย การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระ

ทบด้านสิ่งแวดล้อม อิทธิพลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก

และภัยพิบัติ การจัดการภยันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ความ

ปลอดภัยในการทำงาน  

  Environmental factors determining health and 

illness in populations, health impact assessment, environmental 

impact assessment, effects of global changes and disasters, 

occupational hazard management, occupational safety 
 

 หมวดวิชาเลือก 

1420201 สัมมนาทางสาธารณสุขและการศึกษานอกสถานที่2(2-0-4)

  Seminar in Public Health and Field Study 

  การสัมมนาประเด็นและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี

ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ อันเป็นการประเมินวิกฤตการณ์ตามที่

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

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)
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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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  Exploring and identifying the problems and issues 

concerning on behavioral and social science theories and 

evaluating the critical concepts, appraisal from scientific public 

health publications  
 

1420202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสาธารณสุข 2(2-0-4)

  Qualitative Research in Public Health 

  หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบและวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและ  การเผยแพร่ การประยุกต์

แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 

  Principles and concepts of quality research, 

designs and methods of quality research, data collecting, data 

analyzing, report, publication and application of quality research in 

public health 
 

1420203 จริยธรรมและคุณค่ามนุษย์ทางสาธารณสุข* 2(2-0-4)

  Ethics and Human Values in Public Health 

  ทฤษฎีและประเด็นเชิงจริยธรรมในปัจจุบันของการดูแล

สุขภาพ ความหลากหลายของวิธีการและมุมมองสำหรับแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งในหน้าที่เชิงศีลธรรม การตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร สิทธิใน

การดำรงชีวิต การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการควบคุมอันตราย 

  Ethical theories and current ethical issues in health 

care, with diverse viewpoints and methods of resolving conflicting 

moral obligation, decision making, resource allocation, the right 

to live, accessibility to health care and control of hazards 
 

1420204 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นสูง 2(2-0-4)

  Advanced Public Health Economics 

  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และการประเมินทางเลือกใน

การจัดบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของการจัดบริการ

ด้านสุขภาพ การพัฒนาตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพที่เน้น

ความเป็นธรรมและการเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ  

  Health economic analysis and alternative 

assessment of healthcare services, cost and outcome analyses 

of health services, development of quality indices of healthcare 

measurement, quality accessibility to the healthcare distribution   
 

1420205 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากร 2(2-0-4)

  Techniques of Demographic Analysis 

  การวิเคราะห์ขั้นสูงด้านประชากรศาสตร์ การประเมิน

คุณภาพข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์และประชากรวรรณนา และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคขั้นสูงทางในการคาดประมาณประชากร 

และการวางแผนทางด้านประชากรศาสตร์  

  Advanced analysis in demography, quality 

assessment in demographic and ethnical data, applied technology 

and advanced techniques to estimate populations, and 

demographical plans 
 

1420206 การเปรียบเทียบระบบสุขภาพสากล 2(2-0-4)

  Comparative International Health System  

  หลักการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพในระดับสากล 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและออกแบบระบบสุขภาพ บทเรียนและ

ประสบการณ์การจัดระบบสุขภาพในระดับสากล การประยุกต์ใช้แนวคิด

การจัดการระบบสุขภาพสากลในระบบสุขภาพของไทย 

  Principles and concept of the international health 

system, influential determinants and factors of health system 

designs, lessons and experiences in international health system, 

application and applied methods of international health system 

in Thai health care system 
 

1420207 การประเมินผลทางสุขภาพขั้นสูง 2(2-0-4)

  Advanced Health Evaluation  

  การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสุขภาพ รูปแบบการ

ประเมิน การออกแบบการประเมินทางสุขภาพ การกำหนดประเด็นการ

ประเมิน การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน การสร้าง

เครื่องมือ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนโครงการประเมินผล

ทางสุขภาพและการเขียนรายงานผลประเมิน การสร้างรูปแบบการประเมิน

ทางสุขภาพ 

  Analysis and management in health project, 

evaluation model and design, evaluation topic identification, 

the identification of objectives, criteria, instrumental construction, 

data analysis, interpretation, evaluation of project and report 

writing, creating health evaluation model       
 

1420208 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขขั้นสูง 2(2-0-4)

  Advanced Public Policy in Public Health 

  หลักการ เหตุผล แนวทาง ขั้นตอน ในการกำหนดนโยบาย

สาธารณะด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การวางแผน การดำเนิน

การ การประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข

ระดับชาติและนานาชาติ 

  Principles, rationales and processes in establishing 

public policies in public health, analysis of resulting, 

implementation, assessment to achieve the goal of those public 

policies in national and international public health  
 

1420209 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพ 2(2-0-4)

  ในสังคมไทยและอาเซียน

  Behavioral Sciences and Health Problems 

  in Thai and ASEAN Society 

  การวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของบุคคลในระยะต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนา
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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

จิตลักษณะ และบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับหลักการทาง

จิตวิทยาและพฤติกรรมสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพในสังคม

ไทยและอาเซียน  

  Analysis principles of human needs at various 

stages of life, psycho-social analysis relating to human behaviors, 

development on human psychology and characteristics, 

relationships between health, and human psychology and social 

behaviors, analyses of health behavior in Thai and ASEAN 

society 
 

1420210 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 2(2-0-4)

  Health Information System 

  แนวคิดด้านสารสนเทศสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ การจัดการ

ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

สุขภาพ 

  Concepts of health information, health network, 

data base management in health, trend of applying health 

information technology  
 

*หมายเหต ุ วิชา 1420 203 จริยธรรมและคุณค่ามนุษย์ทางสาธารณสุข 

เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงมี

ความสำคัญที่นิสิตทุกคนต้องเลือกเรียนรายวิชานี้  

 หมวดวิทยานิพนธ ์ 

1420898 วิทยานิพนธ์ 48หน่วยกิต

  Thesis 

  การทำวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหาด้าน

สาธารณสุขในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

  Conducting research in order to generate a new 

body of knowledge or resolve problems in the national or 

international public health areas, under a supervision of an 

thesis advisory committee   
 

1420899 วิทยานิพนธ์ 36หน่วยกิต

  Thesis 

  การทำวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหาด้าน

สาธารณสุข ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

  Conducting research in order to generate a new 

body of knowledge or resolve problems in the public health 

areas, under a supervision of an thesis advisory committee  

 


