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หล ักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบ ัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
50703

สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยในการจ ัดการสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Statistics and Research in Health Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด ้านการจัดการสุขภาพ
2. จัดทาข ้อเสนอการวิจัย โดยอิงระเบียบวิธวี จิ ัยทีถ
่ ก
ู ต ้อง
3. อธิบายจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัย
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับสถิตแ
ิ ละการวิจัยในการจัดการสุขภาพ จรรยาบรรณนั กวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดทาข ้อเสนอการวิจัย การกาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร ้างเครือ
่ งมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครือ
่ งมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล การจัดการ
ข ้อมูล การวิจั ย การวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัย ด ้วยสถิต เิ ชิงพรรณนา สถิตเิ ชิง อนุ มานทัง้ พาราเมตริก และนอนพารา
เมตริก วิธก
ี ารวิเคราะห์เนือ
้ หา การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์วจ
ิ ารณ์งานวิจัย และการ
ประยุกต์การวิจัยและสถิตไิ ปใช ้ในการจัดการสุขภาพ
50704

วิทยาการระบาดประยุกต์ก ับการพ ัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

(6 หน่วยกิต)

Applied Epidemiology and Development of Health and Environment
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของวิทยาการระบาด
2. อธิบายความแตกต่างของวิธก
ี ารศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบต่างๆ
3. อธิบายเหตุผลการเลือกใช ้สถิตส
ิ าหรับวิทยาการระบาดแบบต่างๆ
4. ประยุกต์ความรู ้และทักษะทางวิทยาการระบาดในการพัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
่ ง การเจ็บป่ วย และพฤติกรรมสุขภาพ การสร ้างเสริม
ประเด็นและแนวโน ้มของวิทยาการระบาดของภาวะเสีย
สุขภาพ และการป้ องกันโรค ปั จจั ยก าหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชีว ต
ิ การศึกษาวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา
วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดภาคสนาม สถิตส
ิ าหรับวิทยาการระบาดเพือ
่ ประยุกต์ในการศึกษา
วิท ยาการระบาดทางคลินิ ก วิท ยาการระบาดในโรงพยาบาล วิท ยาการระบาดเชิง สั ง คม วิท ยาการระบาด
ด ้านสภาพแวดล ้อม ทัง้ นี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานวิทยาการระบาด การพั ฒนา
่ สารงานวิทยาการระบาดในการจัดการ
สมรรถนะด ้านวิทยาการระบาดในบุคลากรด ้านสุขภาพและสาธารณสุข การสือ
ด ้านสุขภาพและสิง่ แวดล ้อม และการใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้านวิทยาการระบาดเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการด ้านสุขภาพและสิง่ แวดล ้อม
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ั
สมมนาประเด็
นและแนวโน้มภาวะผูน
้ าและการจ ัดการสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Seminar Issues and Trends in Leadership and Health Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้เกีย
่ วกับประเด็นและแนวโน ้มทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะผู ้นา และการจัดการสุขภาพ
2. ค ้นคว ้า แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ประเด็นและแนวโน ้มจากสถานการณ์ งานวิจัย บทความทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับภาวะผู ้นา และการจัดการสุขภาพ
3. ทางานเป็ นทีมในการวิเคราะห์องค์ความรู ้ แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ ประเด็นและแนวโน ้มการจัดการสุขภาพ
ึ ษาหรืองานวิจัย และเสนอแนวทางในการจัดการสุขภาพ
จากกรณีศก
คาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลีย
่ น สัมมนาประเด็นและแนวโน ้มด ้านภาวะผู ้นา การจัดการสุขภาพและระบบสุขภาพ
แนวโน ม
้ สภาวะสุขภาพของประชากร สถานการณ์ วท
ิ ยาการระบาดของโรคอุบัต ใิ หม่ อุบัต ซ
ิ ้ า พฤติก รรม สภาวะ
สภาพแวดล อ
้ ม การประเมิ น สภาวะท างสุ ข ภาพ ระบบสุ ข ภาพ การก าหนดนโยบายสุ ข ภ าพระบบสุ ข ภ าพ
การดาเนินงานระบบสุขภาพ การประเมินผลโครงการระบบสุขภาพ การจัดการสุขภาพสุขบนพื้นฐานของหลักฐานวิจัย
การจัดการระบบสุขภาพ การวิจัยทางสุขภาพ การพั ฒ นาบุคลากรด ้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ และ
การมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในการดูแลสุขภาพ และปั ญหาและการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ
50794

วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Public Health)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. เลือกปั ญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
2. สารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาวิทยานิพนธ์ได ้
3. ออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได ้
5. พัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงปริมาณได ้
6. พัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงคุณภาพได ้
7. รวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข ้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
8. นาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
9. เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. เขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ทงั ้ การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข ้อมูล การนาเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Public Health)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. เลือกรูปแบบการศึกษาค ้นคว ้าอิสระด ้านบริหารสาธารณสุขหรือด ้านบริหารโรงพยาบาลได ้สอดคล ้อง
กับประเด็นปั ญหาทีส
่ นใจ
2. ทบทวนวรรณกรรมเพือ
่ นาแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยจากแหล่งต่างๆ มากาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิด ระเบีย บวิธก
ี ารศึกษาค ้นคว ้าอิสระด ้านบริห ารสาธารณสุขหรือ ด ้านบริห ารโรงพยาบาลโดย
คานึงถึงจริยธรรมการวิจัย
3. จัดทาโครงการ การศึกษาค ้นคว ้าอิสระด ้านบริหารสาธารณสุขหรือด ้านบริหารโรงพยาบาลได ้
4. ดาเนินการศึกษาค ้นคว ้าอย่างเป็ นระบบ เขียนรายงานการศึกษาและนาเสนอผลการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
คาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกีย
่ วกับการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ การเลือกปั ญหาสาหรับการวิเคราะห์หรือ
วิจัยด ้านการบริหารสาธารณสุขและด ้านบริหารโรงพยาบาล การสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย การเขียนตารา
หรือ หนั ง สือ ทางวิช าการ การสร ้างนวั ต กรรมด ้านการบริห ารเพื่ อ การพั ฒ นาระบบสุข ภาพ การเขีย นโครงร่ า ง
การศึกษาค ้นคว ้าอิสระ การเสนอโครงร่างการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะ
ทาการศึกษา การเก็ บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล การเขีย นรายงานการค ้นคว ้าอิสระ
และนาเสนอรายงานการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
50796

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตการจ ัดการสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Health Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. ปรับปรุงบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ
่ เตรียมพร ้อมเป็ นผู ้นาด ้านการจัดการสุขภาพ
2. ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด ้านการบริหารพฤติกรรมองค์การ ด ้านเศรษฐศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์
ึ ษาทีก
มาวิเคราะห์และแก ้ปั ญหากรณีศก
่ าหนดให ้
3. พัฒนาทักษะในการทางานเป็ นทีมและมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านด ้วยสติปัญญา สามารถตระหนั ก
ถึง คุณ ค่า ของผู ้น าที่ม ีคุณ ธรรม จริย ธรรม และปฏิบั ต ต
ิ นตามจรรยาวิช าชีพ ในฐานะผู ้น าด ้านการ
จัดการสุขภาพด ้านการจัดการสุขภาพได ้
4. แลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ ด ้านการจั ด การสุข ภาพ จากการศึก ษาดูง านในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
5. เพิม
่ พูนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลั ก การสุข ภาพ การจั ด การสุข ภาพ ภาวะผู ้น า ทั ก ษะในการเจรจาต่อ รอง วิธ ีก ารประยุ ก ต์
แนวคิด ทฤษฎีทางด ้านการบริหาร พฤติกรรมองค์การ เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์มาวิเคราะห์สถานการณ์
ทั ง้ ในและนอกหน่ ว ยงานสาธารณสุข เพื่ อ แก ้ปั ญหาด ้านสาธารณสุข ให บ
้ รรลุ เป้ าหมายขององค์ก าร รวมทั ้ง
คุณ ลั ก ษณะที่ส าคั ญ ของผู ้น าองค์ก รด ้านสุข ภาพ ในเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและปฏิบั ต ต
ิ นตามจรรยาวิช าชีพ
และด ้านบุคลิกภาพ รวมทัง้ การเพิม
่ ประสบการณ์ทางการจัดการสุขภาพในบริบทในประเทศหรือต่างประเทศ
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การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ในการพ ัฒนาสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management in Health Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
2. วิเคราะห์องค์กร และกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
3. อธิบายการนากลยุทธ์ไปปฏิบต
ั แ
ิ ละวิธก
ี ารติดตามประเมินผลกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกีย
่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพั ฒนาสุขภาพ องค์ประกอบในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ด ้านสุขภาพ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกาหนดและเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ การนากลยุทธ์
่ ารปฏิบัต ิ ปั จจัยทีม
ไปปฏิบัตแ
ิ ละการจัดโครงสร ้างองค์การเพื่อนากลยุทธ์ไปสูก
่ ผ
ี ลต่อการนา กลยุทธ์ด ้านสุขภาพไปปฏิบัต ิ
การเปลีย
่ นแปลงและการพั ฒนากลยุทธ์ด ้านสุขภาพ การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการพั ฒนาสุขภาพ
เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการประเมินกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์เฉพาะเรือ
่ ง และแนวโน ้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
พัฒนาสุขภาพในอนาคต ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้การพัฒนาสุขภาพดาเนินการได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจ ัดการเพือ
่ การพ ัฒนาระบบสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Management for Health System Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหารสาธารณสุข การบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการบริหารจัดการข ้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
่ พัฒนาสมรรถนะองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2. วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบของระบบสุข ภาพ ระบบประกั น สุข ภาพ และความสัม พั น ธ์กั บ ระบบสัง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ทีม
่ ผ
ี ลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคูก
่ ับการใช ้มาตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
4. ประยุกต์ใช ้แนวคิด หลักการเกีย
่ วกับนโยบายสาธารณสุข การวางแผนงาน การดาเนินงาน การควบคุมกากับ
และการประเมินผล แผนงานและโครงการสาธารณสุขได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุข การบริห ารการเปลีย
่ นแปลง การสาธารณสุขเปรียบเทีย บ
การบริห ารจั ด การข ้อมู ล ข่า วสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะองค์ก รและพั ฒ นาสมรรถนะ
บุคลากร วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ ทีม
่ ค
ี วามสัมพั นธ์กับระบบสังคม เศรษฐกิจ
วัฒ นธรรม และการเมือง ทีม
่ ีผลต่อ การพั ฒ นาสุข ภาพอนามัย ของประชาชนได ้ ตัดสิน ใจในการบริห ารทรั พ ยากร
สาธารณสุขควบคูก
่ ับการใช ้มาตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการพั ฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช ้แนวคิด หลักการ วางแผนงาน การดาเนินงาน
การควบคุมกากับ และการประเมินผล แผนงานและโครงการสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่
ดีของประชาชน
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เศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Health Economics and Financial Analysis
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางด ้านเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพ
2. ประยุ ก ต์แ นวคิด และทฤษฎีด ้านเศรษฐศาสตร์ส ุข ภาพในการประเมิน ความคุ ้มค่า ของการลงทุ น
การจัดทาโครงการ และการประกันสุขภาพ
3. วิเคราะห์การดาเนินการทางเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพทัง้ ในประเทศ ต่างประเทศ และในอนาคต
4. วิเคราะห์การเงินการคลังสาธารณสุข และจัดการทางการเงินเพือ
่ การลงทุนและการบริหารระบบสุขภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุ ก ต์แ นวคิด ด ้านเศรษฐศาสตร์ส ุข ภาพในการประเมิน ความคุ ้มค่า ของการลงทุ น การจั ด ท า
โครงการ และการประกั น สุ ข ภ าพ เพื่ อ การจั ด การสุ ข ภาพ ทั ้ง ส่ ว นบุ ค คล ชุ ม ชน ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ประสบการณ์ การประยุกต์ใช ้แนวคิดด ้านเศรษฐศาสตร์ในกลุม
่ ประเทศยุโรป เอเชีย อเมริกา การจัดการหน่วยบริการ
สุข ภาพภาครั ฐ และภาคเอกชนระดั บ ต่ า งๆ ตามความเหมาะสมของชุ ม ชนเมือ งและชนบท การเงิน การคลั ง
สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรการเงิน
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การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management in Hospital Administration
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได ้
2. แสดงทักษะในการวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได ้
3. เลือ กใช ้ความรู ใ้ นส่ ว นที่ เ กี่ย วกั บ การจั ด การเชิง กลยุ ท ธ์ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมมาใช ้ในการบริห าร
โรงพยาบาลได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลัก การ และกระบวนการจั ด การเชิง กลยุท ธ์ใ นการบริห ารโรงพยาบาล องค์ป ระกอบในการ
จั ด การเชิง กลยุ ท ธ์ กระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุท ธ์ การก าหนดและเลือ กกลยุท ธ์ในการ
บริหารโรงพยาบาล การนากลยุทธ์ไปปฏิบัตแ
ิ ละการจัดโครงสร ้างองค์การเพือ
่ การพัฒนาโรงพยาบาล ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ล
ต่อ การน ากลยุ ท ธ์ใ นการบริห ารโรงพยาบาลไปปฏิบั ต ิ การเปลี่ย นแปลงและการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ใ นการบริห าร
โรงพยาบาล การควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การประเมินผลกลยุทธ์ กลยุทธ์การสร ้างคุณค่าใน
มุมมองของผู ้บริโภค การจัดการกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู ้และการพัฒนา การจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ์ใ นการบริห ารโรงพยาบาลทั ง้ ในและต่า งประเทศ ตลอดจนแนวโน ม
้ การจั ด การเชิง กลยุ ท ธ์ใ นการบริห าร
โรงพยาบาลในอนาคต ทั ง้ นี้ เพื่ อ ให ก้ ารพั ฒ นาโรงพยาบาลด าเนิ น การได ้อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพได ้มาตรฐาน
และสร ้างความพึงพอใจให ้กับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในการมารับบริการ

6
58710

การจ ัดการเพือ
่ การพ ัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(6 หน่วยกิต)

Management for Quality Development in Hospital
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์แนวคิด และหลักการบริหารจัดการ เพือ
่ การพัฒนาองค์การและบริการของโรงพยาบาล
2. วิเคราะห์สถานการณ์ โอกาสในการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางการจัดการเพือ
่ การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
3. ประยุกต์เครื่องมือการบริหารจั ดการระบบบริการสุขภาพและการบริหารคุณภาพทัง้ ภายในโรงพยาบาล
และชุมชน มาใช ้ในการจัดบริการของโรงพยาบาลได ้
4. ประยุกต์หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารโรงพยาบาล และการจัดบริการสุขภาพ
โดยยึดหลักจรรยาวิชาชีพ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และหลั ก การจั ด การโรงพยาบาล การบริห ารการเปลีย
่ นแปลง พฤติก รรมผู ้บริโ ภค การสร ้าง
คุณ ค่าและหลักการจัดการลูกค ้าสัมพั นธ์ การบริหารจัดการเพื่อพั ฒ นาสมรรถนะขององค์การ แนวคิดกระบวนการ
การพั ฒ นาและการใช ้เครื่อ งมือ ควบคุม คุณ ภาพโรงพยาบาล การบริห ารจั ด การระบบบริก ารสุข ภาพทั ง้ ภายใน
โรงพยาบาลและชุ ม ชน การบริห ารข ้อมู ล ข่ า วสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ การจั ด การระบบโลจิส ติก ส์ใ น
โรงพยาบาล การบริหารจัดการด ้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ การบริหารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบริหาร
จัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องในการจัดการ
และจัดบริการสุขภาพโดยยึดหลักจรรยาวิชาชีพ
58711

เศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพและการบริหารจ ัดการทร ัพยากรสาหร ับ

(6 หน่วยกิต)

ผูบ
้ ริหารโรงพยาบาล
Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบ ายหลัก การทางเศรษฐศาสตร์ส ุข ภาพ เศรษฐศาสตร์จุล ภาค และธรรมชาติข องอุป สงค์แ ละ
อุปทานในตลาดบริการสุขภาพ
2. ประยุกต์ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
3. อธิบายหลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากร ความรู ้ด ้านการจัดการทางการเงิน งบประมาณ
การบัญชี การพัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมกากับ และการตรวจสอบภายใน ในการ
บริหารจัดการโรงพยาบาล
4. ประยุกต์ความรู ้ในการจัดการทรัพยากรในการบริหารโรงพยาบาล
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และหลั ก การทางเศรษฐศาสตร์ส าธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุล ภาค อุป สงค์แ ละอุป ทาน และ
ธรรมชาติของอุปสงค์และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ การคลังสาธารณสุข การวิเคราะห์ต ้นทุน และการประเมิน
ด ้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เกีย
่ วกับการบริห ารจัดการโรงพยาบาล การจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์และพฤติกรรม
องค์ก ร การส่ง เสริม และพั ฒ นาพฤติก รรมองค์ก รที่พ ึง ประสงค์ บทบาท ภาวะผู น
้ า และจริย ธรรมขอ งผู ้บริห าร
การจัดการด ้านการเงินการคลัง งบประมาณและการบัญชี การจัดการพั สดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุม
กากับและการตรวจสอบภายใน และการประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมาใช ้ในการบริหาร
การจัดบริการ และการพัฒนาโรงพยาบาล
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