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สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

50703 สถติแิละการวจิยัในการจดัการสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Health Management  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. วเิคราะหแ์ละวจิารณ์งานวจัิยดา้นการจัดการสขุภาพ 

 2. จัดทําขอ้เสนอการวจัิย โดยองิระเบยีบวธิวีจัิยทีถ่กูตอ้ง 

 3. อธบิายจรรยาบรรณนักวจัิย และจรยิธรรมการวจัิย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ จรรยาบรรณ นักวิจัย รูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวจัิย การทบทวนวรรณกรรมในการวจัิย การออกแบบการวจัิย การจัดทําขอ้เสนอการวจัิย การกําหนด

ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอืการวจัิย การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืการวจัิย การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การจัดการขอ้มลูการวจัิย การวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยดว้ยสถติเิชงิพรรณนา สถติเิชงิอนุมานทัง้พาราเมตรกิ 

และนอนพาราเมตรกิ วธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา การเขยีนรายงานการวจัิย การเผยแพร่งานวจัิย การวเิคราะห์วจิารณ์

งานวจัิย และการประยกุตก์ารวจัิยและสถติไิปใชใ้นการจัดการสขุภาพ 

 

50704 วทิยาการระบาดประยกุตก์บัการพฒันาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Epidemiology and Development of Health and Environment 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการของวทิยาการระบาด 

 2. อธบิายความแตกตา่งของวธิกีารศกึษาทางวทิยาการระบาดแบบตา่งๆ 

 3. อธบิายเหตผุลการเลอืกใชส้ถติสิาํหรับวทิยาการระบาดแบบตา่งๆ 

 4. ประยกุตค์วามรูแ้ละทักษะทางวทิยาการระบาดในการพัฒนาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ประเด็นและแนวโนม้ของวทิยาการระบาดของภาวะเสีย่ง การเจ็บป่วย และพฤตกิรรมสขุภาพ การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ และการป้องกันโรค ปัจจัยกําหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชวีติ การศกึษาวทิยาการระบาดเชงิพรรณนา 

วทิยาการระบาดเชงิวเิคราะห ์และวทิยาการระบาดภาคสนาม สถติสิาํหรับวทิยาการระบาดเพือ่ประยุกตใ์นการศกึษา

วิทยาการระบาดทางคลินิก วิทยาการระบาดในโรงพยาบาล วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาด           

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ทัง้นี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศในงานวทิยาการระบาด การพัฒนา

สมรรถนะดา้นวทิยาการระบาดในบคุลากรดา้นสขุภาพและสาธารณสขุ การสือ่สารงานวทิยาการระบาดในการจัดการ

ดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์จากงานวจัิยดา้นวทิยาการระบาดเพื่อการตัดสนิใจในการบรหิาร

จัดการดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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50706 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ภาวะผูนํ้าและการจดัการสุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issues and Trends in Leadership and Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัประเด็นและแนวโนม้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูนํ้า และการจัดการสขุภาพ 

 2. คน้ควา้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ประเด็นและแนวโนม้จากสถานการณ์ งานวจัิย บทความทีเ่กีย่วขอ้ง

  กบัภาวะผูนํ้า และการจัดการสขุภาพ 

 3. ทํางานเป็นทมีในการวเิคราะหอ์งคค์วามรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเด็นและแนวโนม้การจัดการสขุภาพ

  จากกรณีศกึษาหรอืงานวจัิย และเสนอแนวทางในการจัดการสขุภาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาวเิคราะห์แลกเปลี่ยน สัมมนาประเด็นและแนวโนม้ดา้นภาวะผูนํ้า การจัดการสุขภาพและระบบ

สขุภาพ แนวโนม้สภาวะสขุภาพของประชากร สถานการณ์วทิยาการระบาดของโรคอุบัตใิหม่ อุบัตซ้ํิา พฤตกิรรม 

สภาวะสภาพแวดลอ้ม การประเมินสภาวะทางสุขภาพระบบสุขภาพ การกําหนดนโยบายสุขภาพระบบสุขภาพ     

การดําเนินงานระบบสขุภาพ การประเมนิผลโครงการระบบสขุภาพ การจัดการสขุภาพสขุบนพื้นฐานของหลักฐาน

วจัิย การจัดการระบบสขุภาพ การวจัิยทางสขุภาพ การพัฒนาบุคลากรดา้นสขุภาพ ระบบสารสนเทศทางสขุภาพ 

และการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการดแูลสขุภาพ และปัญหาและการจัดการสขุภาพระหวา่งประเทศ 

 

50794 วทิยานพินธ ์(สาธารณสุขศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Health)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. เลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. ออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. พัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. พัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. รวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มูลสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. นําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. เขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. เขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ   

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์      

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 
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50795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สาธารณสุขศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Health) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. เลอืกรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลไดส้อดคลอ้ง

กบัประเด็นปัญหาทีส่นใจ 

 2. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการศกึษาวจัิยจากแหลง่ตา่งๆ มากําหนดเป็นกรอบ

แนวคิด ระเบียบวธิีการศึกษาคน้ควา้อิสระดา้นบริหารสาธารณสุขหรือดา้นบริหารโรงพยาบาล 

โดยคํานงึถงึจรยิธรรมการวจัิย  

 3. จัดทําโครงการ การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลได ้

 4. ดําเนนิการศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ เขยีนรายงานการศกึษาและนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิและกระบวนการเกีย่วกบัการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาสาํหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย

ดา้นการบรหิารสาธารณสขุและดา้นบรหิารโรงพยาบาล การสังเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย การเขยีนตําราหรือ

หนังสอืทางวชิาการ การสรา้งนวัตกรรมดา้นการบรหิารเพื่อการพัฒนาระบบสขุภาพ การเขยีนโครงร่างการศกึษา

คน้ควา้อสิระ การเสนอโครงร่างการศกึษาคน้ควา้อสิระ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําการศกึษา 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล การเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ และนําเสนอ

รายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 

50796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ปรับปรุงบคุลกิภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ่เตรยีมพรอ้มเป็นผูนํ้าดา้นการจัดการสขุภาพ 

 2. ประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎีทางดา้นการบรหิารพฤตกิรรมองคก์าร ดา้นเศรษฐศาสตร์และการวางแผน

  กลยทุธ ์มาวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหากรณีศกึษาทีกํ่าหนดให ้ 

 3. พัฒนาทกัษะในการทํางานเป็นทมีและมแีรงจงูใจในการปฏบิัตงิานดว้ยสตปัิญญา สามารถตระหนักถงึ

  คุณค่าของผูนํ้าทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิัตตินตามจรรยาวชิาชพีในฐานะผูนํ้าดา้นการจัดการ

  สขุภาพดา้นการจัดการสขุภาพได ้

 4. แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการจัดการสุขภาพ จากการศึกษาดูงานในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ 

 5. เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่ตน และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการสขุภาพ การจัดการสขุภาพ ภาวะผูนํ้า ทักษะในการเจรจาตอ่รอง วธิกีารประยุกตแ์นวคดิ 

ทฤษฎทีางดา้นการบรหิาร พฤตกิรรมองคก์าร เศรษฐศาสตร ์การวางแผนกลยุทธม์าวเิคราะหส์ถานการณ์ทัง้ในและ

นอกหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อแกปั้ญหาดา้นสาธารณสุขใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร รวมทัง้คุณลักษณะที่

สาํคัญของผูนํ้าองคก์รดา้นสขุภาพ ในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรมและปฏบิัตตินตามจรรยาวชิาชพี และดา้นบคุลกิภาพ 

รวมทัง้การเพิม่ประสบการณ์ทางการจัดการสขุภาพในบรบิทในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
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50797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Environmental Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มทีกัษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์

 2. ศกึษาปัญหาทางดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรมในหัวขอ้ที่เป็นประเด็นปัญหาสําคัญต่อ 

การพัฒนางานการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมและ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกปัญหาสําหรับการศกึษา วเิคราะห์ หรือวจัิย การเขียนโครงการที่ศกึษา การเสนอโครงการ         

ทีศ่กึษา การวเิคราะหว์รรณคดแีละ/หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับเรื่องทีจ่ะทําการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจัิย การเก็บ

รวบรวมผลการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจัิย การนําเสนอรายงานผลการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจัิย 

 

50798 วทิยานพินธ ์(การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Environmental Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ   

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์      

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 

50799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 สิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม 

 Graduate Professional Experience in Industrial Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. พัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

 2. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 3. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 4. เสนอแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ในรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม         

การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม สําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การทํางานเป็นทมี การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม

อย่างมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมสาํหรับนักวชิาการ

ดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

 

53708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Health Development  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยกุตห์ลักการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

 2. วเิคราะหอ์งคก์ร และกําหนดกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

 3. อธบิายการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตัแิละวธิกีารตดิตามประเมนิผลกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ               

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการเชงิกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ องคป์ระกอบในการจัดการ

เชงิกลยทุธด์า้นสขุภาพ การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์การกําหนดและเลอืกกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การนํากลยทุธ์

ไปปฏบิัตแิละการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพือ่นํากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิปัจจัยทีม่ผีลตอ่การนํา กลยุทธด์า้นสขุภาพไป

ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ดา้นสุขภาพ การประเมินผลและการควบคุมเชงิกลยุทธ์ใน         

การพัฒนาสขุภาพ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิกลยทุธ ์การจัดการเชงิกลยุทธเ์ฉพาะเรือ่ง และแนวโนม้การจัดการ

เชงิกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพในอนาคต ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารพัฒนาสขุภาพดําเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

53710 การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาระบบสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Management for Health System Development  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยุกตแ์นวคดิและหลักการบรหิารสาธารณสขุ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการบรหิารจัดการ

  ขอ้มลู ขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พัฒนาสมรรถนะองคก์ร และพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  

 2. วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และความสัมพันธ์กับระบบสังคม

เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง ทีม่ผีลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชน 

 3. ตัดสนิใจในการบรหิารทรัพยากรสาธารณสขุควบคูก่ับการใชม้าตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี 

และการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น ในการพัฒนาระบบสขุภาพและระบบบรกิารสขุภาพ 

 4. ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการเกีย่วกับนโยบายสาธารณสขุ การวางแผนงาน การดําเนินงาน การควบคุม

กํากบั และการประเมนิผล แผนงานและโครงการสาธารณสขุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการบริหารงานสาธารณสุข การบริหารการเปลีย่นแปลง การสาธารณสุขเปรียบเทียบ   

การบริหารจัดการขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กรและพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากร วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของระบบสขุภาพ ระบบประกันสขุภาพ ทีม่คีวามสัมพันธก์ับระบบสงัคม เศรษฐกจิ 

วัฒนธรรม และการเมือง ทีม่ีผลต่อการพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชนได ้ตัดสนิใจในการบรหิารทรัพยากร

สาธารณสขุควบคูก่ับการใชม้าตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี และการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยทกุภาค
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ส่วน ในการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ และประยุกต์ใชแ้นวคิด หลักการ วางแผนงาน             

การดําเนนิงาน การควบคมุกํากับ และการประเมนิผล แผนงานและโครงการสาธารณสขุ อันจะสง่ผลตอ่การพัฒนา

สขุภาพอนามัยทีด่ขีองประชาชน 

 

53711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการวเิคราะหท์างการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Economics and Financial Analysis           

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎทีางดา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ 

 2. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีดา้นเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุม้ค่าของการลงทุน 

การจัดทําโครงการ และการประกนัสขุภาพ 

 3. วเิคราะหก์ารดําเนนิการทางเศรษฐศาสตรส์ขุภาพทัง้ในประเทศ  ตา่งประเทศ และในอนาคต 

 4. วเิคราะหก์ารเงนิการคลงัสาธารณสขุ และจัดการทางการเงนิเพือ่การลงทนุและการบรหิารระบบสขุภาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิดา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการประเมนิความคุม้คา่ของการลงทนุ การจัดทําโครงการ 

และการประกันสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพ ทั ้งส่วนบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ประสบการณ ์       

การประยุกตใ์ชแ้นวคดิดา้นเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มประเทศยุโรป เอเชยี อเมริกา การจัดการหน่วยบริการสุขภาพ

ภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมของชุมชนเมืองและชนบท การเงนิการคลังสาธารณสุข     

และการจัดการทรัพยากรการเงนิ 

 

58708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Hospital Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยกุตห์ลกัการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้ 

 2. แสดงทกัษะในการวเิคราะหแ์ละการกําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้

 3. เลือกใชค้วามรูใ้นส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาใชใ้นการบริหาร

โรงพยาบาลได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการจัดการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล องคป์ระกอบในการจัดการ

เชงิกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์ การกําหนดและเลือกกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล การนํากลยุทธไ์ปปฏบิัตแิละการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อ   

การนํากลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลไปปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล การควบคมุเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล การประเมนิผลกลยุทธ ์กลยุทธก์ารสรา้งคณุค่าใน

มุมมองของผูบ้รโิภค การจัดการกลยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา การจัดการเชงิกล

ยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโนม้การจัดการเชงิกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาลในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารพัฒนาโรงพยาบาลดําเนินการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพไดม้าตรฐาน       

และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการมารับบรกิาร 
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58710 การจดัการเพือ่การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Management for Quality Development in Hospital  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยกุตแ์นวคดิ และหลักการบรหิารจัดการ เพือ่การพัฒนาองคก์ารและบรกิารของโรงพยาบาล 

 2. วเิคราะหส์ถานการณ์ โอกาสในการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

  โรงพยาบาล 

 3. ประยกุตเ์ครือ่งมอืการบรหิารจัดการระบบบรกิารสขุภาพและการบรหิารคณุภาพทัง้ภายในโรงพยาบาล

  และชมุชน มาใชใ้นการจัดบรกิารของโรงพยาบาลได ้

 4. ประยุกตห์ลักธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารโรงพยาบาล และการจัดบรกิารสขุภาพ

โดยยดึหลกัจรรยาวชิาชพี  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบรหิารการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การสรา้งคณุค่า

และหลักการจัดการลูกคา้สัมพันธ์ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์การ แนวคิดกระบวนการ        

การพัฒนาและการใชเ้ครื่องมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพทัง้ภายใน

โรงพยาบาลและชุมชน การบริหารขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ใน

โรงพยาบาล การบรหิารจัดการดา้นเภสชักรรมและเวชภัณฑ ์การบรหิารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบรหิาร

จัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล หลักธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการ

และจัดบรกิารสขุภาพโดยยดึหลกัจรรยาวชิาชพี 

 

58711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการบรหิารจดัการทรพัยากรสําหรบั (6 หนว่ยกติ) 

 ผูบ้รหิารโรงพยาบาล  

 Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธิบายหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และธรรมชาตขิองอุปสงค์และ 

  อปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ 

 2. ประยกุตค์วามรูท้างเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการบรหิารจัดการโรงพยาบาล 

 3. อธบิายหลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากร ความรูด้า้นการจัดการทางการเงนิ งบประมาณ

การบัญช ีการพัสด ุและครุภัณฑท์างการแพทย ์ การควบคมุกํากับ และการตรวจสอบภายใน ในการ

บรหิารจัดการโรงพยาบาล  

 4. ประยกุตค์วามรูใ้นการจัดการทรัพยากรในการบรหิารโรงพยาบาล 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน และ

ธรรมชาตขิองอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ การคลงัสาธารณสขุ การวเิคราะหต์น้ทนุ และการประเมนิ

ดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเกีย่วกับการบรหิารจัดการโรงพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละพฤตกิรรม

องค์กร การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมองค์กรที่พึงประสงค์ บทบาท ภาวะผูนํ้า และจริยธรรมของผูบ้ริหาร         

การจัดการดา้นการเงนิการคลัง งบประมาณและการบัญช ีการจัดการพัสดแุละครุภัณฑท์างการแพทย ์การควบคุม

กํากับและการตรวจสอบภายใน และการประยุกตห์ลกัการเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรมาใชใ้นการบรหิาร 

การจัดบรกิาร และการพัฒนาโรงพยาบาล 
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59713 ระบบและเครือ่งมอืในการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Systems and Tools for Industrial Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายมาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มได ้

 2. อธบิายมาตรฐานความรับผดิชอบตอ่สงัคมได ้

 3. อธบิายการประเมนิและการจัดการความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพได ้

 4. อธบิายการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ความรับผดิชอบตอ่สงัคม การประเมนิและการจัดการความเสีย่งทาง

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ความรูพ้ืน้ฐานและกฎหมายเกีย่วกับการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมนิผล

กระทบทางสขุภาพ ระบบและเทคนิคการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 

กระบวนการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี กระบวนการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

ของโครงการในระยะกอ่สรา้งและระยะดําเนนิการ และการประเมนิผลการดําเนินโครงการตามรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 

 

59714 การควบคมุและจดัการคณุภาพนํา้และนํา้เสยีในโรงงานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลกัการจัดการคณุภาพน้ําและน้ําเสยี การป้องกนัมลพษิทางน้ําและการผลติทีส่ะอาดได ้  

 2. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและควบคมุคณุภาพน้ําและน้ําเสยีในโรงงาน 

  อตุสาหกรรมได ้

 3. อธบิายการจัดการน้ําใชใ้นกจิการอตุสาหกรรมได ้

 4. อธบิายการจัดการและควบคมุน้ําเสยีจากกจิการอตุสาหกรรมได ้

 5. อธบิายแบบจําลองทางคณิตศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางน้ําได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการจัดการคุณภาพน้ําและน้ําเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษทางน้ําและการผลติที่

สะอาด กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง แหล่งน้ํา ปริมาณและคุณภาพน้ําใช ้การปรับปรุงคุณภาพน้ํา ระบบ     

การส่งจ่ายน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งกําเนิด ปริมาณและลักษณะน้ําเสยี การเก็บตัวอย่างและการตรวจ

วเิคราะหน้ํ์าเสยี ระบบรวบรวมน้ําเสยี การบําบัดและกําจัดน้ําเสยี และกากตะกอนจากอตุสาหกรรม แบบจําลองทาง

คณติศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางน้ํา 

 

59715 การควบคมุและจดัการมลพษิอากาศจากอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Air Pollution Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลกัการและแนวคดิในการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศได ้

 2. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศได ้
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 3. อธบิายการเก็บตวัอยา่ง การวเิคราะห ์การควบคมุคณุภาพ และระบบรายงานผลในการตดิตาม 

  ตรวจสอบ และการประเมนิคณุภาพอากาศจากแหลง่กําเนดิ ในสถานประกอบการ  

  และในบรรยากาศได ้

 4. อธบิายหลกัการประยกุตค์วามรูท้างอตุนุยิมวทิยา และแบบจําลองทางคณติศาสตร ์เพือ่การจัดการ  

  มลพษิทางอากาศได ้

 5. อธบิายหลกัการออกแบบระบบ การควบคมุ การตรวจสอบแกไ้ข และการบํารุงรักษาระบบระบาย 

  อากาศ ระบบบําบดัและกําจัดกลิน่ และระบบบําบดัมลพษิทางอากาศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและแนวคดิในการจัดการควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรม ประเภทและผลกระทบของ

มลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การตดิตาม

ตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด ในสถานประกอบการ และในบรรยากาศ การประยุกต์

ความรูท้างอุตุนิยมวิทยาและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ             

การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแกไ้ข และการบํารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบบําบัดและกําจัด

กลิน่ และระบบบําบดัมลพษิทางอากาศ 

 

59716 การจดัการกากอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแหลง่กําเนดิ ประเภท ลกัษณะของกากอตุสาหกรรม และผลกระทบตอ่สขุภาพและ 

  สิง่แวดลอ้มได ้

 2. อธบิายหลกัการจําแนกกากอตุสาหกรรมเพือ่การบรหิารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม การขนสง่กาก 

  อตุสาหกรรมได ้

 3. อธบิายหลกัการบําบดัและกําจัดกากอตุสาหกรรม และพจิารณาเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารบําบดัและ   

  กําจัดกากอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมได ้

 4. อธิบายการใชเ้ทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ        

  การจัดการกากอตุสาหกรรมได ้

 5. อธบิายการประเมนิความเสีย่ง การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ และการบรหิารจัดการระบบการจัดการ 

  กากอตุสาหกรรมได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แหล่งกําเนิด และลักษณะของกากอุตสาหกรรม ผลกระทบของกากอุตสาหกรรมต่อสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพ การจําแนกประเภทเพื่อการจัดการ การเก็บรวบรวม การขนสง่ การบําบัด และการกําจัดกากอุตสาหกรรม 

การลดปรมิาณมูลฝอย การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการจัดการกากอตุสาหกรรม การประเมนิความเสีย่ง การตดิตาม

ตรวจสอบ การบรหิารจัดการระบบการจัดการกากอตุสาหกรรม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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59717 ระเบยีบวธิวีจิยัและสถติสํิาหรบัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม                                        (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Statistics for Industrial Environment 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายการวางแผนการวจัิยและใชร้ะเบยีบวธิวีจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 2. จัดทําโครงร่างการวจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 3. เลอืกใชว้ธิกีารทางสถติใินงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 4. นําเสนอผลงานการวจัิยดา้นสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการวจัิย กระบวนการวจัิย การออกแบบวจัิย การสุ่มและการเก็บตัวอย่างในการวจัิย การวางแผน     

การวจัิย ความรูท้ั่วไปทางสถติ ิความน่าจะเป็นและการสุม่ตัวอย่าง การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธแ์ละสมการ

ถดถอย สถติวิเิคราะห ์การเลอืกสถติสิําหรับการวเิคราะหข์อ้มูล จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการทําวจัิย การจัดทํา

โครงร่างการวจัิยรายงานการวจัิยดา้นสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม และการนําเสนอผลงานวจัิย 

 

59718 การควบคมุและจดัการมลพษิทางเสยีงและการส ัน่สะเทอืนในอุตสาหกรรม             (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Noise and Vibration Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสกิสข์องเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 2. อธบิายสถานการณ์มลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 3. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานเกีย่วกับมลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 4. อธบิายการตรวจวดัและการประเมนิเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 5. อธบิายหลกัการควบคมุและป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 6. อธบิายการออกแบบระบบควบคมุป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทอืนพรอ้มวธิกีารตรวจสอบแกไ้ขได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานทางฟิสกิสข์องเสยีงและการสั่นสะเทอืน สถานการณ์มลพิษทางเสยีงและการสั่นสะเทอืน

กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและ         

การสั่นสะเทอืน หลักการควบคุมและป้องกันเสยีงและการสัน่สะเทอืน การออกแบบระบบควบคุมป้องกันเสยีงและ

การสัน่สะเทอืนพรอ้มวธิกีารตรวจสอบแกไ้ข แบบจําลองทางคณิตศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางเสยีง

และการสัน่สะเทอืน 
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