
รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

สัมฤทธิบัตร นวัตกรรมการจัดการหลักสูตร

และการเรียนการสอน

EMC505 30 ม.ค.65 – 20 มี.ค.65 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์  08.30 - 17.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) รศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ศึกษา วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบการ

บริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และ

การนิเทศการอภิปรายปัญหา และแนวโน้มการ

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศ

ในการศึกษา 4.0 การจัดการช้ันเรียน การพัฒนา

นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมฤทธิบัตร การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

กระบวนการคิด

EMC507 20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 17.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ ศึกษาและอภิปรายทฤษฎีเก่ียวกับสมองและ

กระบวนการคิดแบบต่างๆ รูปแบบการสอน และ

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี

 21 การประเมินการคิด และการรู้คิดการวิจัยและ

พัฒนารูปแบบการสอนหรือการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาการคิดท้ังในของไทยและต่างประเทศ

ปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

กระบวนการคิดในบริบทจริงด้านเน้ือหาวิชาและ

ระดับผู้เรียน

รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ

สัมฤทธิบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอน

EMC605 21 พ.ย.64 – 23 ม.ค.65 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์ 08.30 - 17.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการบริหาร

การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน

รายวิชาท่ีเปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 17.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวางแผน การ

ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา

สัมฤทธิบัตร วิจัยชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรในสถานศึกษา

EMC508 29 ม.ค.65 – 19 มี.ค.65



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

สัมฤทธิบัตร สัมมนาวิจัยทางด้านหลักสูตร

และการสอน

EDC801 20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 17.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(2-2-5) อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน

รูปแบบของการสัมมนาเก่ียวกับปัญหาในสภาพการณ์

ปัจจุบัน และแนวโน้มการวิจัยด้านหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ท้ังของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

รศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

อาทิตย์ 08.30 - 15.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(3-0-6)

29 ม.ค.65 – 19 มี.ค.65EDE704สัมมนาการจัดการศึกษาและ

ภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน

สัมฤทธิบัตร

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการและเทคนิคทางสถิติ

สหสัมพันธ์พหุคูณสหสัมพันธ์ คาโนนิคอลการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนตัวแปรพหุนามการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกการวิเคราะห์

องค์ประกอบการวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์พหุระดับ 

เพ่ือการน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล

สัมฤทธิบัตร สถิติทางการศึกษาข้ันสูง EDC701 21 พ.ย.64 – 23 ม.ค.65 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์

8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 17.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(2-2-5)

08.30 - 15.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(3-0-6) ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์เทคนิคต่างๆ

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความหมายของ

ข้อมูลตลอดจนฝึกปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการ

ศึกษากระบวนทัศน์เร่ืองภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน

โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการวิจัยท่ี

เก่ียวข้องการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัด

การศึกษาฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถ่ิน

อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สัมฤทธิบัตร เทคนิคการสร้างมาตรวัดทาง

การศึกษา

EDC707 30 ม.ค.65 – 20 มี.ค.65 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล

ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์

สัมฤทธิบัตร การจัดการนวัตกรรมส าหรับนัก

เทคโนโลยี

TTM510 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 12.30 - 15.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(3-0-6) อ.ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรม รูปแบบและ

ประเภทของนวัตกรรม ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และกลยุทธ์ในการ

จัดการนวัตกรรม ตลอดถึงการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธ์ิทางเทคโนโลยี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์       

เมืองมีศรี

รศ.ดร.เดชฤทธ์ิ มณีธรรม

3(2-2-5) ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติและ

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับงาน

สนับสนุน เช่น การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน งาน

ธุรการ การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคลการ

บริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ

พัฒนาสถานศึกษาเน้นการบริหารในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ศึกษาและประยุกต์ใช้ แนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการระดม

และบริหารทรัพยากรในท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ในการจัดการศึกษา

สัมฤทธิบัตร การบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษา

EMA503 20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 17.30 น. ปริญญาโท 2,000

3(3-0-6) หลักการข้ันพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ ในระบบการจัดการเทคโนโลยี เช่น 

การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ การจัดการและควบคุมอุปกรณ์ผ่าน

ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจน ระบบการ

จัดการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สัมฤทธิบัตร เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ TTM511 21 พ.ย.64 – 20 มี.ค.65 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์ 08.30 - 11.30 น. ปริญญาโท 2,000

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

สัมฤทธิบัตร การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

อินเตอร์เนตของทุกสรรพส่ิง

TTM623 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 11.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(3-0-6) อ.ดร.บุญยฤทธ์ิ ศรีปาน 	การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอร์เนตของ

สรรพส่ิงผ่านคอมพิวเตอร์ การจัดการและควบคุม

อุปกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เนตของสรรพส่ิงควบคุม

ด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การจัดการระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบ

อินเตอร์เนตของสรรพส่ิง ตลอดจนการจัดการระบบ

ในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงควบคุมแบบ

ระยะไกล

สัมฤทธิบัตร ส่ิงแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรม

ส่ิงแวดล้อม

IEV502 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 12.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) อ.ดร.ศศิธร หาสิน หลักการและความส าคัญของส่ิงแวดล้อมศึกษา 

บทบาทและความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมศึกษากับ

นวัตกรรมทางส่ิงแวดล้อม รูปแบบและวิธีการทาง

ส่ิงแวดล้อมศึกษาในการสร้างและใช้นวัตกรรมเพ่ือ

การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมและส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์กรณี

ตัวอย่างการใช้ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ส่ิงแวดล้อมและ ฝึกปฏิบัติการ

สัมฤทธิบัตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการมลพิษ

IEV505 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 13.00 - 17.00 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี แนวคิด หลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม มลพิษและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดิน 

น้ า อากาศ พืช สัตว์ และมนุษย์ แหล่งก าเนิดมลพิษ 

และการแพร่กระจายของสารพิษในส่ิงแวดล้อม การ

ตรวจวัดและการเฝ้าระวัง มาตรการทางกฎหมายใน

การป้องกันมลพิษ การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจาย นวัตกรรมในการควบคุมและการบริหาร

จัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม ฝึกปฏิบัติและศึกษากรณี

ตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อม



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

สัมฤทธิบัตร นิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อม IEV601 19 พ.ย.64 – 4 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ศุกร์ 13.00 - 17.00 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) อ.ดร.ศศิธร หาสิน วิวัฒนาการของวิชานิเวศวิทยา ความหมายของระบบ

นิเวศ ธรรมชาติและกฎของสสารและพลังงาน 

โดยเฉพาะกฎของพลังงานในระบบนิเวศ 

ส่วนประกอบของโลกและชีวิต ได้แก่ อะตอม โมเลกุล

 สารประกอบ ปฏิกิริยาทางเคมี กรดและเบส 

สารประกอบ เซลล์และน้ าในส่ิงมีชีวิต บทบาทของ

แสง และสสาร การสังเคราะห์แสงของพืชในระบบ

นิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร และระดับการ

ถ่ายทอดพลังงานและอาหาร วัฏจักรของธาตุและ

สสาร เช่น น้ า ธาตุต่างๆ การเปล่ียนแปลงของระบบ

นิเวศ ปัจจัยของการเปล่ียนแปลง และบทบาทของ

มนุษย์ต่อการรักษา ดุลยภาพของส่ิงแวดล้อมและฝึก

ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อม

สัมฤทธิบัตร ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร์

HPA503 29 ม.ค.65 – 19 มี.ค.65 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 16.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(2-2-5) ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและข้ันตอนทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ท้ัง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การ

ทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การ

ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย การก าหนด

ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการสร้างเคร่ืองมือ

การวิจัย การทดสอบเคร่ืองมือ และวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลวิจัย จริยธรรมในการวิจัยรวมท้ังการ

ฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

สัมฤทธิบัตร การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล HPA510 20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 14.30 - 20.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(3-0-6) ผศ.ดร.กัมลาศ เยาวนิจ ศึกษาการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสารสนเทศ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การให้บริการสาธารณะ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) รัฐบาลท่ีเปิดกว้าง 

(Open Government) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

Blockchain การน าระบบสารสนเทศไปติดต้ังกลยุทธ์

ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรม ในการใช้

ข้อมูลและสารสนเทศ รวมท้ังผลกระทบของ

สารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม โดย

ศึกษาตัวอย่างการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการ

ให้บริการภาครัฐ

สัมฤทธิบัตร นวัตกรรมการบริหารท้องถ่ิน HPA520 20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 14.30 น. ปริญญาโท 2,000 3(3-0-6) ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา ศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการ

บริหารท้องถ่ิน การสร้างนวัตกรรมการจัดบริการ 

สาธารณะแก่ประประชาชน นวัตกรรมการเข้าถึงผู้

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส นวัตกรรมด้านการศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ าและ

ส่ิงแวดล้อม นวัตกรรม ด้านสุขภาพ นวัตกรรมการ

บริหารจัดการเมือง และกรณีศึกษาจากการ

ประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม การบริหารต่าง ๆ ในท้องถ่ิน

สัมฤทธิบัตร การจัดการทรัพยากรสุขภาพ PHM606 21 พ.ย.64 – 23 ม.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์ 08.30 - 14.30 น. ปริญญาโท 2,000 2(2-0-4) รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ แนวคิดเร่ืองการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การ

ทบทวนทรัพยากรสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล

ทรัพยากร การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การ

พัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เคร่ืองมือในการบริหาร

ทรัพยากรสุขภาพ สารสนเทศในการจัดการทรัพยากร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

สัมฤทธิบัตร 08.30 - 16.30 น.เสาร์8 ช่ัวโมง/สัปดาห์20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65PHM608การจัดการธุรกิจและคุณภาพใน

งานสุขภาพ

หลักการจัดการธุรกิจท่ัวไป การด าเนินธุรกิจด้าน

สุขภาพ แนวคิด หลักการและระบบบริหารคุณภาพ 

การให้บริการงานสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ การประกัน

และรับรองระบบคุณภาพ กรณีศึกษาการท าธุรกิจ

และสร้างคุณภาพในงานสุขภาพ

3(2-2-5)2,000ปริญญาโท

3(3-0-6) บูรณาการยุทธศาสตร์ ระบบการส่งเสริมสุขภาพ การ

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การส่งเสริมสุขภาพใน

ประเทศไทยในวิถีชีวิตใหม่ การปลูกฝังวิถีชีวิตใหม่

ชีวิตเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในทุกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ 

และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การ

ประยุกต์รูปแบบทางธุรกิจ ในการส่งเสริมสุขภาพ 

ตลอดจนการบูรณาการงานวิจัยในการส่งเสริมสุขภาพ

ในวิถีชีวิตใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

สัมฤทธิบัตร การส่งเสริมสุขภาพข้ันสูงในวิถี

ชีวิตใหม่

PHD706 20 พ.ย.64 – 22 ม.ค.65 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 14.30 น. ปริญญาเอก 3,000

เสาร์8 ช่ัวโมง/สัปดาห์29 ม.ค.65 – 19 มี.ค.65PHM624ระบบส่งเสริมสุขภาพสัมฤทธิบัตร หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์ของระบบการสร้าง

เสริมสุขภาพ สภาพปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ท้ัง

เขตเมืองและชนบท การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยท่ี

มีผลต่อสุขภาพ ระบบการให้บริการสุขภาพและการ

ส่งเสริมสุขภาพ การประเมินผลระบบการส่งเสริม

สุขภาพ

3(2-2-5)2,000ปริญญาโท08.30 - 16.30 น.



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

สัมฤทธิบัตร ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี

ส่ิงแวดล้อมศึกษาและความย่ังยืน

IEV701 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 12.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(2-2-5) ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ความหมาย ความส าคัญ โครงสร้างและความแตกต่าง

 ของปรัชญาส่ิงแวดล้อม ปรัชญาเชิงพุทธและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน

กับกฎเกณฑ์พ้ืนฐานธรรมชาติและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวม หลักการวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคมและหลักจริยศาสตร์ใน

งานส่ิงแวดล้อมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสร้าง

องค์ความรู้ในงานส่ิงแวดล้อมศึกษา ปฏิบัติการ

วิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอทางเลือกการใช้ปรัชญา

 แนวคิดและทฤษฎีทางส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน

สัมฤทธิบัตร ระบบส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติข้ันสูง

IEV702 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 13.30 - 16.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(2-2-5) ผศ.ดร.อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์ มโนทัศน์แห่งนิเวศวิทยา ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม

ปรัชญา ทฤษฎี และปรากฏการณ์ธรรมชาติระบบ

ส่ิงแวดล้อมข้ันสูงและหลักการพลวัตระบบทฤษฎีและ

สมการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการสร้างแบบจ าลองทาง

อากาศ ดิน และน้ า การศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยท่ี

เก่ียวกับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และการ

เติบโตของเมืองท่ีส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและระบบชีวธรณีเคมีในปัจจุบันมูลค่า

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเชิง

เศรษฐศาสตร์การแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขีด

ความสามารถ (Carrying Capacity)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

ผศ.ดร.อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์

สัมฤทธิบัตร ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎี

ทางการจัดการธุรกิจ

IDB700 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 08.30 - 11.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(3-0-6) ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการและการ

บริหารในแต่ละยุคสมัยท่ีเข้ามามีบทบาทในการ

บริหารงานท้ังในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเน้นการ

วิเคราะห์ อภิปราย รวมท้ังศึกษาผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับทฤษฎีการจัดการทางบริหารธุรกิจ เพ่ือให้

เกิดความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มทางการ

บริหารธุรกิจไทยและธุรกิจโลก รวมท้ังการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต

สัมฤทธิบัตร การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ IDB704 20 พ.ย.64 – 19 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เสาร์ 13.30 - 16.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(2-2-5) อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ บนพ้ืนฐานการแก้ไข

ปัญหา/พัฒนาธุรกิจ การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย

ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคข้ันสูงและ

จรรยาบรรณของนักวิจัย

3,000 3(2-2-5) ความส าคัญของการวิจัยและรูปแบบการวิจัยทาง

ส่ิงแวดล้อมศึกษา การออกแบบงานวิจัยส่ิงแวดล้อม

ศึกษาข้ันสูง ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผล การใช้เทคนิค

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์

สังคมในงานส่ิงแวดล้อมศึกษา การสรุปองค์ความรู้

และตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย การเผยแพร่

ผลงานวิจัย เน้นการวิจัยและพัฒนา(R&D) การวิจัย

แบบผสมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ฝึกออกแบบงานวิจัยและปฏิบัติการภาคสนาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สัมฤทธิบัตร วิธีวิทยาการวิจัยส่ิงแวดล้อม

ศึกษาข้ันสูง

IEV703 21 พ.ย.64 – 20 มี.ค.65 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์ 13.30 - 16.30 น. ปริญญาเอก



รูปแบบ ช่ือวิชา รหัสวิชา เปิดเรียน เวลาเรียน วันเรียน เวลา ระดับ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิต ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี

อ.ดร.ปรีชา ค ามาดี

สัมฤทธิบัตร การพัฒนาองค์การและ

ทรัพยากรมนุษย์

IDB702 21 พ.ย.64 – 20 มี.ค.65 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อาทิตย์ 13.30 - 16.30 น. ปริญญาเอก 3,000 3(3-0-6) อ.ดร.ปรีชา ค ามาดี แนวคิด ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ 

วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ พัฒนารูปแบบองค์การ

สมัยใหม่ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน รูปแบบ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้องกับบริบททาง

สังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป การก าหนด

ประเด็นปัญหา การน าเสนอองค์ความรู้ในหัวข้อการ

พัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ท่ีนักศึกษาสนใจ 

การอภิปรายประเด็นปัญหาทางการพัฒนาองค์การ

และทรัพยากรมนุษย์เชิงลึกเพ่ือบูรณาการความรู้ให้

เป็นระบบและทันสมัย และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ

 กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 รายวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา

อาทิตย์21 พ.ย.64 – 20 มี.ค.65 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์IDB703ทฤษฎีทางการตลาดสัมฤทธิบัตร การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี

การตลาด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้าน

การตลาด ระบบความคิด การค้นพบและทดสอบ

เส้นทางอิทธิพลทางด้านการตลาด การศึกษาทฤษฎี

และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ รวมถึงทฤษฎีโดยท่ัวไปด้าน

การตลาด การค้นหาหัวข้อวิจัยข้ันสูงด้านกาตลาด 

การตรวจสอบและการค้นหาพฤติกรรมศาสตร์ 

กระบวนการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมท่ี

เก่ียวข้องกับทฤษฎีด้านการตลาด ตลอดจนการ

ประยุกต์ใช้

3(3-0-6)3,000ปริญญาเอก08.30 - 11.30


