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หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

50703 สถติแิละการวจิยัในการจดัการสุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. วเิคราะหแ์ละวจิารณ์งานวจิัยดา้นการจัดการสขุภาพ 

 2. จัดท าขอ้เสนอการวจิัย โดยองิระเบยีบวธิวีจิัยทีถ่กูตอ้ง 

 3. อธบิายจรรยาบรรณนักวจิัย และจรยิธรรมการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับสถติแิละการวจิัยในการจัดการสขุภาพ จรรยาบรรณนักวจิัย รูปแบบการวจิัย กระบวนการวจิัย 

การทบทวนวรรณกรรมในการวจิัย การออกแบบการวจิัย การจัดท าขอ้เสนอการวจิัย การก าหนดประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่าง การสรา้งเครือ่งมอืการวจิัย การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืการวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจัดการ

ขอ้มูลการวจัิย การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจัิยดว้ยสถติเิชงิพรรณนา สถติเิชงิอนุมานทัง้พาราเมตรกิ และนอนพารา

เมตรกิ วธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา การเขยีนรายงานการวจิัย การเผยแพร่งานวจิัย การวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิัย และการ

ประยกุตก์ารวจัิยและสถติไิปใชใ้นการจัดการสขุภาพ 

50704 วทิยาการระบาดประยกุตก์บัการพฒันาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Epidemiology and Development of Health and Environment 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการของวทิยาการระบาด 

 2. อธบิายความแตกตา่งของวธิกีารศกึษาทางวทิยาการระบาดแบบตา่งๆ 

 3. อธบิายเหตผุลการเลอืกใชส้ถติสิ าหรับวทิยาการระบาดแบบตา่งๆ 

 4. ประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะทางวทิยาการระบาดในการพัฒนาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเด็นและแนวโนม้ของวทิยาการระบาดของภาวะเสีย่ง การเจ็บป่วย และพฤตกิรรมสขุภาพ การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ และการป้องกันโรค ปัจจัยก าหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชวีติ การศกึษาวทิยาการระบาดเชงิพรรณนา 

วทิยาการระบาดเชงิวเิคราะห ์และวทิยาการระบาดภาคสนาม สถติสิ าหรับวทิยาการระบาดเพือ่ประยุกตใ์นการศกึษา

วิทยาการระบาดทางคลินิก วิทยาการระบาดในโรงพยาบาล วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาด 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ทัง้นี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศในงานวทิยาการระบาด การพัฒนา

สมรรถนะดา้นวทิยาการระบาดในบคุลากรดา้นสขุภาพและสาธารณสขุ การสือ่สารงานวทิยาการระบาดในการจัดการ

ดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์จากงานวจัิยดา้นวทิยาการระบาดเพื่อการตัดสนิใจในการบรหิาร

จัดการดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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50706 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ภาวะผูน้ าและการจดัการสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issues and Trends in Leadership and Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัประเด็นและแนวโนม้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ า และการจัดการสขุภาพ 

 2. คน้ควา้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ประเด็นและแนวโนม้จากสถานการณ์ งานวจิัย บทความทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัภาวะผูน้ า และการจัดการสขุภาพ 

 3. ท างานเป็นทมีในการวเิคราะหอ์งคค์วามรู ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเด็นและแนวโนม้การจัดการสขุภาพ

จากกรณีศกึษาหรอืงานวจัิย และเสนอแนวทางในการจัดการสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาวเิคราะหแ์ลกเปลีย่น สัมมนาประเด็นและแนวโนม้ดา้นภาวะผูน้ า การจัดการสขุภาพและระบบสขุภาพ 

แนวโนม้สภาวะสุขภาพของประชากร สถานการณ์วทิยาการระบาดของโรคอุบัตใิหม่ อุบัตซิ ้า พฤตกิรรม สภาวะ

สภาพแวดลอ้ม การประเมินสภาวะทางสุขภาพระบบสุขภาพ การก าหนดนโยบายสุขภาพระบบสุขภาพ  

การด าเนินงานระบบสขุภาพ การประเมนิผลโครงการระบบสขุภาพ การจัดการสขุภาพสขุบนพื้นฐานของหลักฐานวจิัย 

การจัดการระบบสขุภาพ การวจิัยทางสขุภาพ การพัฒนาบุคลากรดา้นสขุภาพ ระบบสารสนเทศทางสขุภาพ  และ

การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการดแูลสขุภาพ และปัญหาและการจัดการสขุภาพระหวา่งประเทศ 

50794 วทิยานพินธ ์(สาธารณสขุศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Health) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. เลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. ส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. ออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. พัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. พัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. รวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. น าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. เขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. เขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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50795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สาธารณสขุศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Health) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. เลอืกรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลไดส้อดคลอ้ง

กบัประเด็นปัญหาทีส่นใจ 

 2. ทบทวนวรรณกรรมเพือ่น าแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการศกึษาวจิัยจากแหลง่ตา่งๆ มาก าหนดเป็นกรอบ

แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลโดย

ค านงึถงึจรยิธรรมการวจิัย  

 3. จัดท าโครงการ การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลได ้

 4. ด าเนนิการศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ เขยีนรายงานการศกึษาและน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิและกระบวนการเกีย่วกับการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอื

วจัิยดา้นการบรหิารสาธารณสขุและดา้นบรหิารโรงพยาบาล การสังเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย การเขยีนต ารา

หรือหนังสือทางวชิาการ การสรา้งนวัตกรรมดา้นการบริหารเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ การเขียนโครงร่าง

การศกึษาคน้ควา้อสิระ การเสนอโครงร่างการศกึษาคน้ควา้อสิระ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะ

ท าการศกึษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห ์การสังเคราะห์ การสรุปผล การเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ 

และน าเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

50796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ปรับปรุงบคุลกิภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ่เตรยีมพรอ้มเป็นผูน้ าดา้นการจัดการสขุภาพ 

 2. ประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการบรหิารพฤตกิรรมองคก์าร ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการวางแผนกลยุทธ ์

มาวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหากรณีศกึษาทีก่ าหนดให ้ 

 3. พัฒนาทักษะในการท างานเป็นทมีและมแีรงจูงใจในการปฏบิัตงิานดว้ยสตปัิญญา สามารถตระหนัก

ถงึคุณค่าของผูน้ าที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัตตินตามจรรยาวชิาชพีในฐานะผูน้ าดา้นการ

จัดการสขุภาพดา้นการจัดการสขุภาพได ้

 4. แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการจัดการสุขภาพ จากการศกึษาดูงานในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ 

 5. เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่ตน และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการสุขภาพ การจัดการสุขภาพ ภาวะผูน้ า ทักษะในการเจรจาต่อรอง วธิีการประยุกต์

แนวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการบรหิาร พฤตกิรรมองคก์าร เศรษฐศาสตร ์การวางแผนกลยุทธม์าวเิคราะหส์ถานการณ์

ทัง้ในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อแกปั้ญหาดา้นสาธารณสุขใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์การ รวมทั ้ง

คุณลักษณะที่ส าคัญของผูน้ าองค์กรดา้นสุขภาพ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัตตินตามจรรยาวชิาชีพ  

และดา้นบคุลกิภาพ รวมทัง้การเพิม่ประสบการณ์ทางการจัดการสขุภาพในบรบิทในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
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53708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาสุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Health Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยกุตห์ลกัการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

 2. วเิคราะหอ์งคก์ร และก าหนดกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

 3. อธบิายการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัแิละวธิกีารตดิตามประเมนิผลกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการเชงิกลยุทธเ์พื่อการพัฒนาสขุภาพ องคป์ระกอบในการจัดการ

เชงิกลยทุธด์า้นสขุภาพ การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์การก าหนดและเลอืกกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การน ากลยุทธ์

ไปปฏบิัตแิละการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพื่อน ากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิัต ิปัจจัยทีม่ผีลต่อการน า กลยุทธด์า้นสขุภาพไปปฏบิัต ิ

การเปลีย่นแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ดา้นสุขภาพ การประเมนิผลและการควบคุมเชงิกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิกลยุทธ ์การจัดการเชงิกลยุทธเ์ฉพาะเรือ่ง และแนวโนม้การจัดการเชงิกลยุทธใ์นการ

พัฒนาสขุภาพในอนาคต ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารพัฒนาสขุภาพด าเนนิการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

53710 การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาระบบสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Management for Health System Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยุกตแ์นวคดิและหลักการบรหิารสาธารณสขุ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการบรหิารจัดการขอ้มูล 

ขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พัฒนาสมรรถนะองคก์ร และพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  

 2. วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และความสัมพันธ์กับระบบสังคม

เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง ทีม่ผีลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชน 

 3. ตดัสนิใจในการบรหิารทรัพยากรสาธารณสขุควบคูก่ับการใชม้าตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี 

และการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น ในการพัฒนาระบบสขุภาพและระบบบรกิารสขุภาพ 

 4. ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการเกีย่วกบันโยบายสาธารณสขุ การวางแผนงาน การด าเนนิงาน การควบคมุก ากับ 

และการประเมนิผล แผนงานและโครงการสาธารณสขุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการบรหิารงานสาธารณสุข การบรหิารการเปลีย่นแปลง การสาธารณสุขเปรียบเทยีบ

การบริหารจัดการขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กรและพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากร วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของระบบสขุภาพ ระบบประกันสขุภาพ ทีม่คีวามสัมพันธก์ับระบบสงัคม เศรษฐกจิ 

วัฒนธรรม และการเมือง ทีม่ีผลต่อการพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชนได ้ตัดสนิใจในการบรหิารทรัพยากร

สาธารณสขุควบคูก่ับการใชม้าตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี และการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยทุกภาคสว่น 

ในการพัฒนาระบบสขุภาพและระบบบรกิารสขุภาพ และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการ วางแผนงาน การด าเนินงาน 

การควบคมุก ากบั และการประเมนิผล แผนงานและโครงการสาธารณสขุ อันจะสง่ผลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยที่

ดขีองประชาชน 
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53711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการวเิคราะหท์างการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Economics and Financial Analysis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎทีางดา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ 

 2. ประยุกต์แนวคดิและทฤษฎีดา้นเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุม้ค่าของการลงทุน 

การจัดท าโครงการ และการประกนัสขุภาพ 

 3. วเิคราะหก์ารด าเนนิการทางเศรษฐศาสตรส์ขุภาพทัง้ในประเทศ ตา่งประเทศ และในอนาคต 

 4. วเิคราะหก์ารเงนิการคลงัสาธารณสขุ และจัดการทางการเงนิเพือ่การลงทนุและการบรหิารระบบสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์แนวคดิดา้นเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการประเมินความคุม้ค่าของการลงทุน การจัดท า

โครงการ และการประกันสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพ ทั ้งส่วนบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

ประสบการณ์ การประยกุตใ์ชแ้นวคดิดา้นเศรษฐศาสตรใ์นกลุม่ประเทศยโุรป เอเชยี อเมรกิา การจัดการหน่วยบรกิาร

สุขภาพภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมของชุมชนเมืองและชนบท การเงินการคลัง

สาธารณสขุ และการจัดการทรัพยากรการเงนิ 

58708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Hospital Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยกุตห์ลกัการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้

 2. แสดงทกัษะในการวเิคราะหแ์ละการก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้

 3. เลือกใชค้วามรูใ้นส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาใชใ้นการบริหาร

โรงพยาบาลได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการจัดการเชงิกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล องคป์ระกอบในการ

จัดการเชงิกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์ การก าหนดและเลือกกลยุทธ์ในการ

บรหิารโรงพยาบาล การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัตแิละการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพือ่การพัฒนาโรงพยาบาล ปัจจัยทีม่ผีล

ต่อการน ากลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลไปปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล การควบคมุเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล การประเมนิผลกลยทุธ ์กลยทุธก์ารสรา้งคณุคา่ใน 

มุมมองของผูบ้รโิภค การจัดการกลยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา การจัดการเชงิกล

ยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโนม้การจัดการเชงิกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาลในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารพัฒนาโรงพยาบาลด าเนินการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพไดม้าตรฐาน 

และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการมารับบรกิาร 
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58710 การจดัการเพือ่การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Management for Quality Development in Hospital 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ประยกุตแ์นวคดิ และหลกัการบรหิารจัดการ เพือ่การพัฒนาองคก์ารและบรกิารของโรงพยาบาล 

 2. วเิคราะหส์ถานการณ์ โอกาสในการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางการจัดการเพือ่การพัฒนาคณุภาพ

โรงพยาบาล 

 3. ประยุกตเ์ครื่องมือการบรหิารจัดการระบบบรกิารสุขภาพและการบรหิารคุณภาพทัง้ภายในโรงพยาบาล

และชมุชน มาใชใ้นการจัดบรกิารของโรงพยาบาลได ้

 4. ประยุกตห์ลักธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารโรงพยาบาล และการจัดบรกิารสขุภาพ

โดยยดึหลกัจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบริหารการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมผูบ้ริโภค การสรา้ง

คณุค่าและหลักการจัดการลูกคา้สัมพันธ ์การบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององคก์าร แนวคดิกระบวนการ 

การพัฒนาและการใชเ้ครื่องมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพทัง้ภายใน

โรงพยาบาลและชุมชน การบริหารขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ใน

โรงพยาบาล การบรหิารจัดการดา้นเภสชักรรมและเวชภัณฑ ์การบรหิารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบรหิาร

จัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล หลักธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการ

และจัดบรกิารสขุภาพโดยยดึหลกัจรรยาวชิาชพี 

58711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการบรหิารจดัการทรพัยากรส าหรบั (6 หนว่ยกติ) 

 ผูบ้รหิารโรงพยาบาล  

 Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และธรรมชาตขิองอุปสงค์และ

อปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ 

 2. ประยกุตค์วามรูท้างเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการบรหิารจัดการโรงพยาบาล 

 3. อธบิายหลกัการและกระบวนการการจัดการทรัพยากร ความรูด้า้นการจัดการทางการเงนิ งบประมาณ

การบัญช ีการพัสด ุและครุภัณฑท์างการแพทย ์ การควบคมุก ากับ และการตรวจสอบภายใน ในการ

บรหิารจัดการโรงพยาบาล  

 4. ประยกุตค์วามรูใ้นการจัดการทรัพยากรในการบรหิารโรงพยาบาล 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงคแ์ละอุปทาน และ

ธรรมชาตขิองอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ การคลงัสาธารณสขุ การวเิคราะหต์น้ทนุ และการประเมนิ

ดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเกีย่วกับการบรหิารจัดการโรงพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละพฤตกิรรม

องค์กร การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมองค์กรที่พึงประสงค์ บทบาท ภาวะผูน้ า และจริยธรรมของผูบ้ริหาร 

การจัดการดา้นการเงนิการคลัง งบประมาณและการบัญช ีการจัดการพัสดแุละครุภัณฑท์างการแพทย ์การควบคุม

ก ากับและการตรวจสอบภายใน และการประยุกตห์ลกัการเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรมาใชใ้นการบรหิาร 

การจัดบรกิาร และการพัฒนาโรงพยาบาล 

Last updated: 18-Nov-2019 


