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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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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

	 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต        

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Master of Public Health Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)			 :	 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 ส.ม. 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Master of Public Health 

	 	 	 (ชื่อย่อ)			 	 :	 M.P.H.
 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

					 	 	 ไม่น้อยกว่า		45		หน่วยกิต	
 

โครงสร้างหลักสูตร   

หมวดวิชา
หลักสูตร

แผนกแบบก2

1.	 หมวดวิชาแกน 15

2.	 หมวดวิชาบังคับ 12

3.	 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	6

4.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

	 	 วิทยานิพนธ์

12

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า45

     

วิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ  

หมวดวิชา
หลักสูตร

แผนกแบบก2

1.	 หมวดวิชาแกน 15

2.	 หมวดวิชาบังคับ 12

3.	 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	6

4.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

	 		 วิทยานิพนธ์
12

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า45
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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

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  

หมวดวิชา
หลักสูตร

แผนกแบบก2

1.	 หมวดวิชาแกน 15

2.	 หมวดวิชาบังคับ 12

3.	 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	6

4.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

	 		 วิทยานิพนธ์

12

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า45
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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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รายวิชาในหลักสูตร  

 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน	 (ไม่นับหน่วยกิต)	 

	 สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต		หรือ		วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาธารณสุขศาสตร์)	จะต้องเรียนปรับ

พ้ืนฐานในรายวิชาต่อไปน้ี		หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	 คณะกรรมการบัณฑิตประจำ

คณะ	และความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ	 

1410	001	 การสาธารณสุขบูรณาการ	1*	 3(3-0-6)	

  Integrated Public Health 1 

1410	002	 การสาธารณสุขบูรณาการ	2*	 3(3-0-6)	

  Integrated Public Health 2 
 

*	รายวิชาไม่นับหน่วยกิต	และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ	S	(Satisfactory)	
 

 หมวดรายวิชาแกน  

  แบบ ก (2)	 กำหนดให้เรียน	 15	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วย

รายวิชา	ดังต่อไปนี้	 

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

	 	 English	for	Graduate	Studies	

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

	 	 English	for	Thesis	Writing	

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	 ชีวสถิติ	 	 3(2-2-5)	

	 	 Biostatistics	
 

 หมวดวิชาบังคับ 

  แผน ก แบบ ก 2	 กำหนดให้เรียนรายวิชาบังคับเฉพาะใน

แต่ละกลุ่มวิชาหลัก	รวม	12	หน่วยกิต	
 

 วิชาบังคับสำหรับนิสิตกลุ่มวิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

 และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 (HealthPromotionandHealthBehavioralDevelopment)  

1411	101	 หลักการส่งเสริมสุขภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Health	Promotion	

 

1411	102	 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 Health	Behavioral	Development	

1411	103	 หลักการและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)	

	 	 พฤติกรรมสุขภาพ	

	 	 Principles	and	Theories		

	 	 for	Health	Behavioral	Changes	

1411	104	 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน	 3(3-0-6)	

	 	 Community	Health	Promotion			
 

 วิชาบังคับสำหรับนิสิตกลุ่มวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ

 (HealthSystemsManagement) 
 

1412	101	 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 Health	System	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		

1412	104	 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 3(3-0-6)	

	 	 Public	Health	Management		

	 	 in	Local	Administration	Organization	
 

  วิชาบังคับสำหรับนิสิตกลุ่มวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

  (EnvironmentalHealth)  

1413	101	 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)	

	 	 Environmental	Pollution	Management		

1413	102	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)	

	 	 Environmental	Toxicology	

1413	103	 การจัดการความปลอดภัยของอาหาร	 3(2-2-5)	

	 	 Food	Safety	Management	

1413	104	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

	 	 Environmental	Impact	Assessment	
 

  หมวดวิชาเลือก	 ไม่ต่ำกว่า	6	หน่วยกิต	 

  วิชาเลือกสำหรับนิสิตกลุ่มวิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  (HealthPromotionandHealth

  BehavioralDevelopment) 

1411	201	 สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ*	

	 	 Seminar	on	Health	Promotion	

	 	 and	Health	Behavioral	Development	

1411	202	 ภาวะผู้นำในงานสาธารณสุข	 2(2-0-4)	

	 	 Leadership	in	Public	Health	
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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

1411	203	 การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 Health	Behavior	Counseling	

1411	204	 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย	 2(2-0-4)	

	 	 ทางพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ	

	 	 Computer	Application		

	 	 in	Health	Behavioral	Sciences	Research	

1411	205	 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข	 2(2-0-4)	

	 	 Public	Health	Behavioral	Sciences	

1411	206	 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทย	 2(2-0-4)	

	 	 Behavioral	Sciences		

	 	 and	Health	Problems	in	Thai	Society	

1411	207	 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 Team	Building	for	Health	Behavioral	Development	
 

*	วิชาเลือก	(แนะนำ)	 

 วิชาเลือกสำหรับนิสิตกลุ่มวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ

 (HealthSystemsManagement) 

1412	201	 สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ*	 2(2-0-4)	

	 	 Seminar	on	Health	System	Management	

1412	202	 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข	 2(2-0-4)	

	 	 Qualitative	Research	in	Public	Health	

1412	203	 การเปรียบเทียบและระบบสุขภาพสากล	 2(2-0-4)	

	 	 Comparative	and	International	Health	System		

1412	204	 การประเมินผลทางสุขภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 Health	Evaluation																																																				

1412	205	 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน	2(2-0-4)		

	 	 Situation	and	Indication		of	the	Tropical	Diseases		

1412	206	 การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล	 2(2-0-4)	

	 	 Quality	Management	in	Hospital	Service	

1412	207	 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข	 2(2-0-4)	

	 	 Public	Policy	in	Public	Health	
 

*		วิชาเลือก	(แนะนำ)	
 

 วิชาเลือกสำหรับนิสิตกลุ่มวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

 (EnvironmentalHealth) 

1413	201	 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม*	 2(2-0-4)	

	 	 Seminar	on	Environmental	Health	

1413	202	 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย	 2(2-0-4)	

	 	 Industrial	Hygiene	and	Safety	

1413	203	 ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	

	 	 Environmental	Health	Biology	

1413	204	 การจัดการของเสียขั้นสูง	 2(2-0-4)	

	 	 Advanced	Waste	Management	

1413	205	 การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง	 2(2-0-4)	

	 	 Air	and	Noise	Pollution	Management		

1413	206	 การควบคุมพาหะนำโรคทางสาธารณสุข	 2(2-0-4)	

	 	 Vectors	Control	in	Public	Health	

1413	207	 ระบบการจัดการเหตุรำคาญ	 2(2-0-4)	

	 	 Public	Nuisance	Complaints	Management	System	

1413	208	 ระบบการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	

	 	 Environmental	Information	Management	System	

1413	209	 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)		

	 	 Environmental	Health	Administration	

1413	210	 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 2(1-2-4)	

	 	 Environmental	Health	Laboratory	
 

*	วิชาเลือก	(แนะนำ)	
 

 หมวดประสบการณ์วิจัย

  วิทยานิพนธ	์ ไม่น้อยกว่า		12		หน่วยกิต		 

1410	899	 วิทยานิพนธ์	 12		หน่วยกิต	

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

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (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)

531

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

1410001 การสาธารณสุขบูรณาการ1 3(3-0-6)

  IntegratedPublicHealth1 

	 	 หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางสุขภาพ	และการสาธารณสุข	

หลักระบาดวิทยาและการควบคุมโรค	หลักสถิติและการวิจัยทางสาธารณสุข	

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริม

สุขภาพ		การจัดการสุขภาพและระบบสุขภาพ	การประยุกต์หลักและแนวคิด

ทางสาธารณสุขศาสตร์ในการดำเนินงาน	

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 health,	 principles	 of	

epidemiology	 and	 communicable	 diseases,	 biostatistics	 and	

health	research,	environmental	health	and	occupational	health,	

health	 behavioral	 and	 health	 promotion,	 health	 system	

management	and	development,	application	of	concepts	of	public	

health	in	health	activities	and	works	
 

1410002 การสาธารณสุขบูรณาการ2 3(3-0-6)

  IntegratedPublicHealth2

	 	 การประยุกต์และบูรณาการหลักการและแนวคิดทางด้าน

สาธารณสุขเพื่อการพัฒนางาน	 วิธีการค้นหาปัญหา	 สาเหตุ	 และแนวทาง

แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีหรือหน่วยงาน	แนวทางกำหนดประเด็น

วิจัยและพัฒนาระบบงาน	 แนวคิดการพัฒนาการวิจัยจากงานประจำ	

นวัตกรรมและบทเรียนที่น่าสนใจในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่	

	 	 Application	and	integrated	principles	and	concepts	

of	public	health	for	health	development,	problem	identification	

techniques,	causes	and	problem	solving	for	community	health,	

research	 and	health	 development	 issues,	 routine	 to	 research	

concept,	 health	 innovations	 and	 integral	 lessons	 learned	 for	

health	development	in	the	community	
 

 หมวดวิชาแกน 

0105506 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-4)

  EnglishforGraduateStudies 

	 	 คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อ

การสื่อสารในบริบทที่เป็น	 ทางการและวิชาการ	 รูปแบบ	 องค์ประกอบ	

เทคนิคการอ่าน	 เขียนเรื่องและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการ

อ่านบทความ		และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน	

	 	 English	 vocabulary	 and	basic	 structure	 necessary	

for	communication	in	official	and	academic	contexts;	patterns,	

components,	reading	techniques,	paragraph	reading	and	writing,	

reading	and	writing	for	specific	purposes	

0105507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-4)

  EnglishforThesisWriting 

	 	 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			
 

1410101 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  EnvironmentalandOccupationalHealth 

	 	 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)

  PublicHealthAdministrationandHealthEducation 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 ของการบริหารจัดการ	 และการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ทันสมัยในด้านสาธารณสุข	ต่อการส่งเสริมและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	และการจัดการระบบสุขภาพ	การวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและสภาวการณ์	กลวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์	กลวิธีการดำเนินการ

ตามแผนอย่างมีคุณภาพ	และการปรับปรุงคุณภาพงานตามมาตรการด้าน

สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง	 และกลวิธีการประเมินผลทางด้านสาธารณสุข	 โดย

การประยุกต์ใช้แนวคิด	ทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์		

	 	 Concepts,	 theories	 of	 principle	 administration	 and	

application	 of	 current	management	 theory	 in	 public	 health	

toward	 promotion	 and	 development	 in	 health	 behavior	 and	

health	 systems	management,	 situational	 analysis,	 strategic	
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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

planning,	related	to	public	health	measured	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)

  AppliedEpidemiology 

	 	 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-	infection		prevention	and	control,	and	public	health	planning	

based	on	epidemiological	basis	
 

1410104 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)

  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ResearchMethodologyforSciences

  andHealthSciences 

	 	 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย	 ระเบียบวิธีและกระบวนการ

วิจัย	ประเภทของการวิจัยเครื่องมือในการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	และ

การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงานการวิจัย	 การเสนอผลงานวิจัย	 และ

การประเมินผลการวิจัย	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 ชีวสถิติ  3(2-2-4)

  Biostatistics 

	 	 การทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวสถิติ	 การแจกแจงทาง

สถิติ	การใช้สถิติเชิงพรรณนา	การทดสอบสมมติฐาน	การประมาณค่า	การ

เปรียบเทียบข้อมูลต่อเน่ือง	การเทียบข้อมูลแจงนับ	การคำนวนขนาดตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	 สถิติศาสตร์ไม่

อิงพารามิเตอร์	 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	
 

 หมวดวิชาบังคับ 

 วิชาบังคับวิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 (HealthPromotionandHealthBehavioralDevelopment)
 

1411101 หลักการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)

  PrinciplesofHealthPromotion 

	 	 หลักการและแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข		

ระบบบริการในการส่งเสริมสุขภาพ	การส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตา

วา	ประกาศเจตนารมณ์จาการ์ตา	และกฎบัตรกรุงเทพ	 เพื่อประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ	 บทบาทของบุคคล	แกนนำ

สุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพ	กลยุทธ์และเทคนิคท่ีสำคัญใน

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิต	

	 	 Principles	and	concepts	of	health	promotion,	health	

promotion	 service	 system,	 the	 Ottawa	 Charter	 for	 Health	

Promotion,	the	proclamation	of	Jakarta	and	Bangkok	Charter	for	

application	 in	 health	 promotion,	 health	 Promotion	 at	 all	 age	

groups,	 individual	 roles,	 family	health	 leader	agents	 for	health	

promotion,	strategies	and	techniques	in	health	promotion	leading	

to	quality	of	life	
 

1411102 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)

  HealthBehavioralDevelopment 

	 	 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามวัย	 ในด้านพุทธิปัญญา		

เจตคติ		ทักษะ		ค่านิยม		กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	และปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ	 การพัฒนาตามการเรียนรู้	 กฎหมาย	 และ

เศรษฐกิจ		การปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	การวิเคราะห์พฤติกรรม

สุขภาพ	 บทบาทของบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และองค์กรต่างๆ	 ในการ

ดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	

	 	 Health	 behavioral	 development	 across	 life-spans,	

cognitive	domain,	affective	domian,	psychomotor	domain,	values,	

process	of	behavioral	development,	factor-realted	health	bahaviors,	

learning	developmental	stages,	laws,	and	economic,	cultivating	

and	developing	health	behavior,	 analysis	 of	 health	 	 behavior,	

individual	roles,	family,	community	and	organizations	for	health	

behavioral	development	
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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 (°“√∫—≠™’)

(™◊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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1411103 หลักการและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

  พฤติกรรมสุขภาพ

  PrinciplesandTheoriesfor

  HealthBehavioralChanges   

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพทั้งในระดับบุคคล	ชุมชน	และสังคม	การประยุกต์ทฤษฎี

ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ	ทฤษฎีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	ทฤษฎี

แรงจูงใจ	 การสนับสนุนทางสังคม	 และกระบวนการกลุ่มในการส่งเสริม

สุขภาพ			

	 	 Principles,	 concepts	 and	 theories	 for	 health	

behavioral	 changes	 in	 individual	 community	 and	 society,	

application	of	theories	for	health	promotion,	theories	of	behavioral	

changes,	motivation	theories,	social	supports	and	group	process	

for	health	promotion	
 

1411104 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3(3-0-6)

  CommunityHealthPromotion 

	 	 แนวคิด	 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	 การเตรี

ยมชุมชน	 การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของชุมชน	 การวินิจฉัยชุมชน	

ปัญหาสุขภาพของชุมชน	และกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา	แนวทางการดำเนิน

งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน	 การ

ดำเนินงานโดยการสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	และ

การนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน

งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	

	 	 Concepts	 of	 community	 health	 promotion,	

community	preparation,	analysis	of	community	health		behavior,	

community	analysis,	 community	diagnosis,	 community	health	

issues	 and	 problem	 solving	 strategies,	 community	 health	

promotion	guidelines,	community	participation	in	planning	and	

establishing	 health	 promoting	 networks	 in	 communities,	

application	of	health	promotion	theories	for	health	promotion	in	

community	

  

 วิชาบังคับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ

 (HealthSystemsManagement) 

1412101 การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)

  HealthSystemsDevelopmentandManagement 

	 	 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการองค์การด้านสุขภาพ		 

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ	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)

  QualityManagementinPublicHealth 

	 	 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 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ3(3-0-6)

  PolicyandStrategyinHealthSystemManagement 

	 	 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		
 

1412104 การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3(3-0-6)

  PublicHealthManagement

  inLocalAdministrationOrganization
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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

	 	 หลักการและแนวคิดของการจัดระบบบริการสาธารณสุขใน

หน่วยงานระดับท้องถิ่น	 โครงสร้างและระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น	

การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์และ

การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในท้องถิ่น	 การประเมินโครงการและจัด

ทำแผนงานสาธารณสุขส่วนท้องถิ่น	การกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจ

ด้านสาธารณสุข	 และการคลังด้านสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขในท้องถิ่น	

	 	 Principles	 and	concepts	 of	 public	health	programs	

at	a	local	 level,	organization	and		public	health	system	in	local	

level,	 public	 health	 problem	 analysis	 and	 diagnosis	 for	 local	

level,	 	 strategic	 management	 for	 public	 health	 programs,	

evaluation	 of	 public	 health	 projects,	 decentralization	 and	

delegation	 of	 public	 health	 functions	 and	 activities	 and	 local	

governmental	 financial	management,	 development	 of	 local	

public	health	networks	
 

 วิชาบังคับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

 (EnvironmentalHealth)  

1413101 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-6)

  EnvironmentalPollutionManagement 

	 	 หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม	 ผลกระทบของมลพิษ

ส่ิงแวดล้อม	แหล่งกำเนิด	ประเภท	ปริมาณของมลพิษส่ิงแวดล้อม	เทคโนโลยี

ในการควบคุมและการจัดการมลพิษ	เทคโนโลยีการประยุกต์เพ่ือการป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ	 มาตรการทางกฎหมาย	 และข้อกำหนด

ต่างๆ	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	

in	community	and	industry		
 

1413102 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-6)

  EnvironmentalToxicology 

	 	 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 แหล่งกำเนิด	 ประเภท	

ปริมาณของสารพิษ	 กลไกการเกิดพิษต่อร่างกายมนุษย์	 การประเมินสาร

พิษในสิ่งแวดล้อม	 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ	 และการจัดการความ

เสี่ยงสุขภาพ	 การประยุกต์การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ

โรงงาน	

	 	 Principles	 of	 environmental	 toxicology,	 sources,	

types,	 quantity	 of	 toxicants,	 toxicity	mechanisms	 to	 human	

health,	toxicant	assessment	in	ambient,	health	risk	assessment	

and	management,	application	of	technologies	for	toxicant	control	

in	community	and	industry	
 

1413103 การจัดการความปลอดภัยของอาหาร 3(2-2-6)

  FoodSafetyManagement 

	 	 หลักการจัดการอาหารให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	 การจัด	 

การความปลอดภัยในอาหารจากแหล่งผลิต	 การขนส่ง	 การรวบรวม		 

การจัดเก็บ	 การผลิต	 การจำหน่าย	 และการบริโภค	 อันตรายของอาหารที่

เกิดตามธรรมชาติ	การใช้สารปรุงแต่งอาหาร	สารปนเปื้อนในอาหาร	อาหาร

บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 มาตรฐานคุณภาพอาหาร	 กฎหมายอาหาร

และข้อกำหนดต่างๆ	เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค	

	 	 Principles	of	food	safety	management	for	consumer,	

food	safety	management	for	food	source,	transportation,	collection,	

storage,	manufacturing,	distribution	and	consumption,	natural	

toxic	 and	 harmful	 substances	 in	 food,	 food	 additives	 usage,	

contamination	in	food,	food	consumption	for	health,	food	quality	

standards,	laws,	and	regulations	for	consumer	health	protection	
 

1413104 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  EnvironmentalImpactAssessment 

	 	 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 หลักการนิเวศสุขภาพ	 การประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ	 วิธีการประเมินและการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

	 	 Principles	 of	 environmental	 impact	 assessment,	

man	and	environment	 interaction,	health	 ecosystem	concept,	

health	 impacts	 assessment,	method	 of	 environmental	 impact	

assessment	and	analytical	reports,	case	studies	in	environmental	

impact	assessment	
 

 หมวดรายวิชาเลือก 

 รายวิชาเลือกวิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

 และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 (HealthPromotionandHealthBehavioralDevelopment) 
 

1411201 สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  SeminaronHealthPromotion

  andHealthBehavioralDevelopment 

	 	 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ	

การส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล	ครอบครัว	 และชุมชนที่สัมพันธ์กับสภาพ

แวดล้อมในสังคมปัจจุบัน	 	การวิเคราะห์และอภิปรายถึงอิทธิพลทางสังคม	

สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองที่มีต่อปัญหาสาธารณสุข	กรณีศึกษา

การแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสู่คุณภาพชีวิต	

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 analyses	 on	 health	

behavior	problems	Health	promotion	at	individuals,	family	and	



∫—≥±‘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  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“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)

535

community	 related	 to	 current	 social	 environments.	Analyses	

and	discusses	on	socioeconomic	environmental,	economic	and	

political	factors	affecting	community	health	status.	Case	studies	

on	 behavioral	 health	 problems,	 and	 those	 developments	 for	

quality	of	life	
 

1411202 ภาวะผู้นำในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  LeadershipinPublicHealth 

	 	 สิ่งแวดล้อมของภาวะผู้นำ	 คุณลักษณะของผู้นำที่ดีทางด้าน

สาธารณสุข	 การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผู้นำ	 ทฤษฏี	 เป้าหมาย		 

รูปแบบภาวะผู้นำ	

	 	 Organizational	context	of	leadership,	the	leadership	

trait,	the	characteristics	of	a	good	public	health	leaders,	behavioral	

studies	 about	 leadership	 styles,	 theories,	 goal	 and	 leadership	

models	
 

1411203 การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)

  HealthBehaviorCounseling 

	 	 แนวคิดและหลักการของเทคนิคการให้คำปรึกษาด้าน

สุขภาพ	 กระบวนการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ	

การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล	กรณีศึกษาวิธีการให้คำ

ปรึกษาด้านสุขภาพแบบกลุ่มและรายบุคคลแบบต่างๆ	

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 health	 counseling	

techniques,	group	counseling	for	behavioral	changes,	individual	

health	counseling,	case	studies	on	the	health	of	individual	and	

collective	health	counseling	
 

1411204 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย 2(2-0-4)

  ทางพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ

  ComputerApplication

  inHealthBehavioralSciencesResearch 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 โปรแกรมสำเร็จรูปใน

การทำงานข้อมูลเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในการเตรียมข้อมูล	การพิมพ์ข้อมูล	

การตรวจแก้ไขข้อมูล	การเขียนคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูล	การทำตารางวิเคราะห์	

การอ่านและแสดงผลการวิเคราะห์	การใช้สถิติต่างๆ	ในการวิเคราะห์	ข้อมูล

ด้านพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ	

	 	 Basic	 knowledge	 about	 computers,	 software	

programs	 used	 for	management	 of	 behavior	 sciences	 data,	

preparation,	printing,	modifying,	writing	data-analysis	commands,	

creating	analysis	tables,	interpreting,	presenting	the	outcomes,	

and	choosing	proper	 statistics	 to	 analyze	behavioral	 sciences	

data 
 

1411205 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)

  PublicHealthBehavioralSciences

 

	 	 แนวคิดและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสุขภาพ

พฤติกรรมมนุษย์กับการเกิดโรค	ค่านิยม	 วัฒนธรรมการบริโภคกับปัญหา

สุขภาพชุมชน	ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมสุขภาพ	ความรู้	เจตคติ	พฤติกรรม		 

ของปัจเจกชน	 และชุมชน	 ด้านสุขภาพอนามัย	 สภาวะเศรษฐกิจสังคม	 

และสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมสุขภาพ	

	 	 Concepts	and	principles	of	public	health	behavioral	

sciences,	human	behavior	and	disease	incidences,	social	values,	

consumerism	 cultures	 and	 community	 health	 problems,	

information	 and	 behavioral	 health,	 knowledge,	 attitudes	 and	

behaviors	 of	 individuals	 and	 communities	 towards	 health,	

socio-economic	and	environmental	affecting	health	behavior	
 

1411206 พฤติกรรมศาสตร์และปัญหาสุขภาพในสังคมไทย2(2-0-4)

  BehavioralSciencesandHealthProblems

  inThaiSociety 

	 	 แนวคิด	 และหลักการความต้องการพื้นฐานของบุคคลใน

ระยะต่างๆ	 การวิเคราะห์ทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล	

การพัฒนาจิตลักษณะ	 และบุคลิกภาพ	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ

หลักการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมสังคม	การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพใน

สังคมไทย	การประยุกต์ทฤษฎีด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์	 เพื่อนำไปใช้แก้

ปัญหาสุขภาพในสถานการณ์จริง	 	

	 	 Concepts	and	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	problems	in	Thai	society,	application	

of	psycho-behavioral	theories	in	resolving	current	health	problems	
 

1411207 การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)

  TeamBuildingforHealthBehavioralDevelopment 

	 	 ทฤษฏีของกลุ่ม	พลวัตกลุ่ม	 กระบวนการกลุ่มในการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ	 การทำงานเป็นทีม	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทีม

งานต่างๆ	กรณีศึกษาการพัฒนาทีมงานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 Theories	 of	 social	 groups,	 dynamic,	 influences	 of	

the	 social	 group	 on	 behavioral	 development,	 team	 building	

teamwork	analysis,	case	studies	on	health	team	efficiency	
 

 รายวิชาเลือกวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ

 (HealthSystemsManagement)  

1412201 สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2(2-0-4)

  SeminaronHealthSystemManagement 

	 	 การศึกษา	 ค้นคว้า	 นำเสนอ	 และอภิปรายผล	 การจัดการ

ระบบสาธารณสุข	

	 	 Literature	 review	 and	 data	 retrievals	 of	 selected	

public	 health	 system	management	 topics,	 presentation	 and	
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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

discussion	of	selected	research	articles	
 

1412202 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)

  QualitativeResearchinPublicHealth 

	 	 หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ	รูปแบบและวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ	การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ	การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่	 การประยุกต์

แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข	

	 	 Principles	 and	concept	 of	 quality	 research,	 design	

and	method	of	quality	research,	data	collecting,	data	analyzing,	

report,	publication		and	application	of	quality	research	in	public	

health 
 

1412203 การเปรียบเทียบและระบบสุขภาพสากล 2(2-0-4)

  ComparativeandInternationalHealthSystem 

	 	 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	
 

1412204 การประเมินผลทางสุขภาพ 2(2-0-4)

  HealthEvaluation 

	 	 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล	 การวิเคราะห์และการ

บริหารโครงการสุขภาพ	รูปแบบการประเมิน	การออกแบบการประเมินทาง

สุขภาพ	การกำหนดประเด็นการประเมิน	การกำหนดวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	

เกณฑ์การประเมิน	 การสร้างเครื่องมือ	 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล		 

การเขียนโครงการประเมินผลทางสุขภาพและการเขียนรายงานผลประเมิน	

	 	 Concepts	 and	 theories	 of	 evaluation,	 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						
 

1412205 สถานการณ์และตัวชี้วัดของโรคในประเทศเขตร้อน2(2-0-4) 

  SituationandIndicationsoftheTropicalDiseases 

	 	 สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน	 สาเหตุและ

ปัจจัยแวดล้อมของการเกิดโรคเขตร้อนชนิดต่างๆ	 ตัวชี้วัดและดัชนีทาง

สุขภาพของโรคเขตร้อนชนิดต่างๆ	 วิธีการศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้

เกิดโรคเขตร้อนในประเทศไทย	 การควบคุมและป้องกันโรคเขตร้อน		 

การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคเขตร้อนใน	 

ประเทศไทย	

	 	 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	
 

1412206 การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 2(2-0-4)

  QualityManagementinHospitalService 

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 ประวัติ	 และการบริหารคุณภาพโดยองค์

รวมในการจัดการคุณภาพบริการโรงพยาบาล	 ระบบมาตรฐานและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลและการประเมิน	องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล	ประเด็นวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

การจัดการคุณภาพบริการโรงพยาบาล	

	 	 Principles,	 concepts,	 history,	 and	 total	 quality	

management	in	the	hospital	care	systems;	hospital	accreditation	

systems	and	assessment;	organizations	and	related	institutions	

of	quality	management	in	hospital	care;	research	and	development	

topics	in	hospital	quality	service	management	
 

1412207 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 2(2-0-4)

  PublicPolicyinPublicHealth 

	 	 หลักการ	 เหตุผล	 แนวทาง	 ขั้นตอน	 ในการกำหนดนโยบาย

สาธารณะด้านสาธารณสุข		การวิเคราะห์เชิงเหตุผล	การวางแผน	การดำเนิน

การ	การประเมินผล	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข	

	 	 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	public	health	
 

 รายวิชาเลือกวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

 (EnvironmentalHealth) 

1413201 สัมมนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  SeminaronEnvironmentalHealth 

	 	 สัมมนาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ	การศึกษาค้นคว้าพิเศษรายกรณี	การวิเคราะห์ปัญหา	และการ

สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม	แนวทางการวิจัยประเด็น

สำคัญต่างๆ	ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 	 Seminar	on	current	environmental	health	problems	

of	Thailand	and	other	countries,	research	on	special	case	studies,	

critical	 appraisals	 analysis	 and	 synthesis	 on	 environmental	

health	problems,	 guidelines	 on	 environmental	 health	 research	

topics	
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1413202 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2(2-0-4)

  IndustrialHygieneandSafety 

	 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย	 การวิเคราะห์

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงานในโรงงาน	หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม	มาตรการและการ

ปฏิบัติในการป้องกันปัญหาหรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพของคนงานใน

โรงงาน	มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติภัยจากการ

ทำงาน	กรณีศึกษาการดำเนินงาน	สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ในโรงงาน	

	 	 Principles	 of	 industrial	 hygiene	 and	 safety,	 an	

analysis	of	environmental	and	employees’	health	in	industries,	

methods	of	healthy	environmental	and	workplace	management	

in	industrial	manufacturing,	measures	and	practices	in	preventing	

health	 risks	 in	 industrial	 settings,	methods	of	 industrial	 safety	

management,	 control,	measures	 and	 practices	 in	 accidental	

prevention,	 case	 studies	 of	 industrial	 hygiene	 and	 safety	 in	

some	selected	industries	
 

1413203 ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  EnvironmentalHealthBiology 

	 	 หลักชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม	 แนวคิดและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาสุขภาพ	 การใช้ดัชนีชีวภาพประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	เทคนิคต่างๆ	เกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวภาพ	กรณี

ศึกษาการใช้ดัชนีชีวภาพในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 	 Principles	of	environmental	health	biology,	concept	

of	ecosystem	health	and	practices,	application	of	bio-indicator	

in	quantifying	health	impact,	biological	technique	on	assessing	

environmental	health,	case	studies	on	biological	indices	applied	to	

environmental	health	
 

1413204 การจัดการของเสียขั้นสูง 2(2-0-4)

  AdvancedWasteManagement 

	 	 แนวคิดและหลักการจัดการของเสีย	 ระบบการกำจัดของเสีย

ขั้นสูง	การจัดการของเสียชุมชนและอุตสาหกรรม	กฎหมายและข้อกำหนด

ต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการของเสีย	 กรณีศึกษาการจัดการของเสียชุมชน

และอุตสาหกรรม	

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	waste	management,	

advance	waste	treatment	systems,	management	of	community	

and	 industrial	waste,	 laws	 and	 regulations	 relating	 to	waste	

management,	case	studies	on	community	and	industrial	waste	

management	
 

1413205 การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 2(2-0-4)

  AirandNoisePollutionManagement

 

	 	 หลักการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	 แหล่งกำเนิดและ

ประเภทของมลพิษทางอากาศและเสียง	 เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ

อากาศและเสียง	การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียง	กรณี

ศึกษาการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	

	 	 Principles	 of	 air	 and	noise	pollution	management,	

sources	of	air	and	noise	pollution,	techniques	for	examining	air	

and	noise	quality,	air	and	noise	pollution	prevention	and	control, 

case	studies	of	air	and	noise	pollution	management	practices	
 

1413206 การควบคุมพาหะนำโรคทางสาธารณสุข 2(2-0-4)

  VectorsControlinPublicHealth 

	 	 การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค	 ชีววิทยาของสัตว์

และแมลงนำโรค	 โรคติดต่อที่เกิดโดยมีสัตว์แมลงนำโรคเป็นพาหะและ

ระบบการติดต่อ	 เทคนิคการควบคุมและกำจัดสัตว์แมลงพาหะนำโรค		 

สารกำจัดแมลง	 และความปลอดภัยต่อสุขภาพ	 กรณีศึกษาโรคและพาหะ

นำโรค	การควบคุมและป้องกัน	

	 	 Principles	 of	 animal	 and	 insect	 vectors	 control,	

biology	of	 insects	and	animal	vectors,	communicable	diseases	

caused	 by	 animals	 and	 insect	 vectors,	 and	 their	 infection	

mechanisms,	techniques	on	insect	and	animal	vectors	control,	

pesticides	and	health	safety,	case	studies	on	diseases	and	their	

insect	and	animal	vectors	transmission,	control	and	prevention	

methods	
 

1413207 ระบบการจัดการเหตุรำคาญ 2(2-0-4)

  PublicNuisanceComplaintsManagementSystem 

	 	 หลักการตรวจสอบเหตุรำคาญ	ชนิดของเหตุรำคาญ	กฎหมาย	 

และข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุรำคาญ	 การจัดการปัญหาเหตุรำคาญ	 กรณี

ศึกษาปัญหาเหตุรำคาญและการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย	และต่างประเทศ	

	 	 Principles	of	nuisance	complaints	inspection,	types	

of	 nuisance	complaints,	 laws	and	 regulations	associated	with	

nuisance	control,	nuisance	management,	case	study	practices	

on	 nuisance	 complaint	management	 in	 Thailand	 and	 other	

countries	
 

1413208 ระบบการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  EnvironmentalInformationManagementSystem 

	 	 หลักการสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ระบบการ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ	เช่น	ISO	14000,	มอก.	18000	

กรณีศึกษาระบบการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	 การใช้ระบบ	 GIS	

สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 	 Principles	 of	 environmental	 information	 system	

management,	 environmental	 quality	 assessment	 using	

international	 standards	 and	practices	 such	 as	 ISO	14000,	TIS	

18000	series,	case	studies	on	environmental	information	system	
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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

management,	GIS	system	for	Environment	and	Sanitation	
 

1413209 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

  EnvironmentalHealthAdministration 

	 	 หลักการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	 การบริหารงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 และนานาชาติ	 นโยบาย	

แผนงาน	และกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมของไทย	และต่างประเทศ	กรณี

ศึกษาการบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของไทย	และต่างประเทศ	

	 	 Principles	 of	 environmental	 health	 administration,	

environmental	health	management	practices	 at	 local,	 national	

and	 international	 levels,	 environmental	 policies,	 plans,	 and	

implementations,	 case	 studies	 of	 environmental	 health	

management	in	Thailand	and	other	countries	
 

1413210 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2-4)

  EnvironmentalAnalysisLaboratory 

	 	 พื้นฐานการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ	

หลักการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ	ได้แก่	การวิเคราะห์

น้ำและน้ำเสีย	อากาศ	และสารมลพิษต่างๆ	

	 	 Basic	 of	 environmental	 laboratory	 analysis,	

principles	of	environmental	quality	analysis	such	as	water	and	

wastewater,	air	and	pollutants	
 

 หมวดวิทยานิพนธ์ 

1410899 วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต

  Thesis 

	 	 การทำวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือการแก้ปัญหาด้าน

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	a	thesis	advisory	committee		


