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หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

50703 สถติแิละการวจิยัในการจดัการสขุภาพ  (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและวจิารณ์งานวจิัยดา้นการจัดการสขุภาพ 

2. อธบิายจรรยาบรรณนักวจิัย และจรยิธรรมการวจิัย 

3. จัดท าขอ้เสนอการวจิัย โดยองิระเบยีบวธิวีจิัยทีถ่กูตอ้ง 

4. ประยกุตค์วามรูแ้ละทักษะทางดา้นสถติไิปใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการจัดการสขุภาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัสถติแิละการวจิัยในการจัดการสขุภาพ จรยิธรรมการวจิัย จรรยาบรรณนักวจิัย รปูแบบการ

วจิัย กระบวนการวจิัย การทบทวนวรรณกรรมในการวจิัยและการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ การออกแบบการวจิัย การจัดท า

ขอ้เสนอการวจิัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสรา้งเครื่องมือการวจิัย การตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจัดการขอ้มูล การวิจัย การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยดว้ยสถิติ 

เชงิพรรณนา สถติเิชงิอนุมานทัง้พาราเมตรกิ และนอนพาราเมตรกิ การเผยแพร่งานวจิัย การวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิัย 

และการประยกุตก์ารวจิัยและสถติไิปใชใ้นการจัดการสขุภาพ 

50704 วทิยาการระบาดประยกุตแ์ละการพฒันาสขุภาพ (6 หน่วยกิต)

 Applied Epidemiology and Development of Health 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการของวทิยาการระบาด 

 2. อธบิายความแตกตา่งของวธิกีารศกึษาทางวทิยาการระบาดแบบตา่งๆ 

 3. อธบิายเหตผุลการเลอืกใชส้ถติสิ าหรับวทิยาการระบาดแบบตา่งๆ 

 4. ประยกุตค์วามรูแ้ละทักษะทางวทิยาการระบาดในการพัฒนาสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดของวทิยาการระบาด ภาวะเสี่ยง ปัจจัยก าหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชีวติการศึกษา

วทิยาการระบาดเชงิพรรณนา วทิยาการระบาดเชงิวเิคราะห ์และวทิยาการระบาดเชงิสังคม สถติสิ าหรับวทิยาการ

ระบาดเพื่อประยุกต์ในการศึกษาวทิยาการระบาดทางคลินิก วทิยาการระบาดการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยใช ้

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศในงานวทิยาการระบาด สมรรถนะดา้นวทิยาการระบาดในบคุลากรดา้น

สขุภาพและสาธารณสุข การสือ่สารงานวทิยาการระบาดในการจัดการดา้นสุขภาพ และการใชป้ระโยชน์จากงานวจิัย

ดา้นวทิยาการระบาดเพือ่การวเิคราะหแ์ละตัดสนิใจในการบรหิารจัดการดา้นสขุภาพ 
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50706 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ภาวะผูน้ าและการจดัการสขุภาพ (6 หน่วยกิต)

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 ้ประเด็นและแนวโนม้การจัดการสขุภาพจาก

กรณีศกึษาหรอืงานวจิัย การจัดสมัมนาวชิาการ และเสนอแนวทางในการจัดการสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาวเิคราะหแ์ลกเปลีย่น สัมมนาประเด็นและแนวโนม้ดา้นภาวะผูน้ า การจัดการสุขภาพและระบบ

สขุภาพ แนวโนม้สภาวะสุขภาพของประชากร สถานการณ์วทิยาการระบาดของโรคอุบัตใิหม่ อุบัตซิ ้า พฤตกิรรม

สุขภาพ เทคโนโลยี และสภาวะสภาพแวดลอ้มทั ้งในประเทศและของโลก การประเมินสภาวะทางสุขภาพ  

การก าหนดนโยบายสุขภาพ การด าเนินงาน และการประเมนิผล การจัดการสุขภาพบนพื้นฐานของหลักฐาน 

เชงิประจักษ์ การวจิัยและนวัตกรรมทางสขุภาพ การพัฒนาบคุลากรดา้นสขุภาพ การพัฒนาและประยกุตเ์ทคโนโลยี

และสารสนเทศทางสขุภาพ การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการดแูลสขุภาพ ปัญหาและการจัดการสขุภาพ

ระหวา่งประเทศ 

50794 วทิยานพินธ ์(สาธารณสขุศาสตร)์  (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Health) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจิัยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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50795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สาธารณสขุศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Health) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. เลอืกรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลไดส้อดคลอ้ง

กบัประเด็นปัญหาทีส่นใจ 

 2. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อน าแนวคดิ ทฤษฎี และผลการศกึษาวจิัยจากแหล่งต่างๆ มาก าหนดเป็นกรอบ

แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสุขหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลโดย

ค านงึถงึจรยิธรรมการวจิัย 

 3. จัดท าโครงการ การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นบรหิารสาธารณสขุหรอืดา้นบรหิารโรงพยาบาลได ้

 4. ด าเนนิการศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ เขยีนรายงานการศกึษาและน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิและกระบวนการเกีย่วกับการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอื

วจิัยดา้นการบรหิารสาธารณสุขและดา้นบรหิารโรงพยาบาล การสังเคราะหท์ฤษฎีและผลงานวจิัย การเขยีนต าราหรือ

หนังสอืทางวชิาการ การเขยีนโครงร่างการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเสนอโครงร่างการศกึษาคน้ควา้อสิระ การทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการศกึษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห ์การสังเคราะห ์การสรุปผลการ

เขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ และน าเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

50796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการสขุภาพ (6 หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Health Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. ปรับปรงุบคุลกิภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ่เตรยีมพรอ้มเป็นผูน้ าดา้นการจัดการสขุภาพ 

2. ประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการบรหิารพฤตกิรรมองคก์าร ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการวางแผนกลยทุธ ์

มาวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหากรณีศกึษาทีก่ าหนดให ้ 

3. พัฒนาทักษะในการท างานเป็นทมีและมแีรงจูงใจในการปฏบิัตงิานดว้ยสตปัิญญา สามารถตระหนักถงึ

คุณค่าของผูน้ าที่มคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบัิตตินตามจรรยาวชิาชพีในฐานะผูน้ าดา้นการจัดการ

สขุภาพได ้

4. แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการจัดการสุขภาพ จากการศึกษาดูงานในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ 

5. เพิม่พนูคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่ตน และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการสุขภาพ การจัดการสุขภาพ ภาวะผูน้ า ทักษะในการเจรจาต่อรอง วธิีการประยุกต์

แนวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการบรหิาร พฤตกิรรมองคก์าร เศรษฐศาสตร ์การวางแผนกลยทุธม์าวเิคราะหส์ถานการณ์ทัง้

ในและนอกหน่วยงานสาธารณสขุ เพื่อแกปั้ญหาดา้นสาธารณสุขใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร รวมทัง้คุณลักษณะที่

ส าคัญของผูน้ าองคก์รดา้นสขุภาพ ในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรมและปฏบัิตตินตามจรรยาวชิาชพี และดา้นบคุลกิภาพ รวมทัง้

การเพิม่ประสบการณ์ทางการจัดการสขุภาพในบรบิทในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
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53708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาสขุภาพ (6 หน่วยกิต)

Strategic Management in Health Development 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. ประยกุตห์ลักการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

2. วเิคราะหอ์งคก์ร และก าหนดกลยทุธ ์ในการพัฒนาสขุภาพ 

3. อธบิายการน ากลยทุธไ์ปปฏบิัตแิละวธิกีารตดิตามประเมนิผลกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการเชงิกลยุทธเ์พื่อการพัฒนาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนากลยุทธด์า้นสขุภาพ การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์การก าหนดและเลอืกกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การน ากลยุทธไ์ป

ปฏบัิต ิการก าหนดตัวชีว้ัดเชงิกลยุทธ ์การประเมนิผลและการควบคุมเชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การประเมนิกลยทุธ ์การจัดการเชงิกลยทุธ ์และแนวโนม้การจัดการเชงิกลยทุธใ์นการพัฒนาสขุภาพในอนาคต 

53710 การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาระบบสขุภาพ  6 หน่วยกติ)

Management for Health System Development 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. ประยกุตแ์นวคดิและหลักการบรหิารสาธารณสขุ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการบรหิารจัดการขอ้มลู

ขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่พัฒนาสมรรถนะองคก์ร และพัฒนาสมรรถนะบคุลากร  

2. วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และความสัมพันธ์กับระบบสังคม 

เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการเมอืง ทีม่ผีลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชน 

3. ตัดสนิใจในการบรหิารทรัพยากรสาธารณสุขควบคู่กับการใชม้าตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณ

วชิาชพี และการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น ในการพัฒนาระบบสขุภาพและระบบบรกิาร

สขุภาพ 

4. ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ หลักการเกีย่วกับนโยบายสาธารณสขุ การวางแผนงาน การด าเนนิงาน การควบคมุก ากับ 

และการประเมนิผล แผนงานและโครงการสาธารณสขุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและหลักการบรหิารงานสาธารณสขุ การบรหิารการเปลีย่นแปลง การสาธารณสขุเปรยีบเทยีบ การ

บรหิารจัดการขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พัฒนาสมรรถนะองคก์รและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร วเิคราะห์

องคป์ระกอบของระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ ที่มคีวามสัมพันธก์ับระบบสังคม เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และ

การเมอืง ทีม่ผีลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชนได ้ตัดสนิใจในการบรหิารทรัพยากรสาธารณสขุควบคู่

กับการใชม้าตรการทางกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี และการมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ

พัฒนาระบบสขุภาพ ระบบบรกิารสุขภาพ การจัดการสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อสขุภาพประชาชน และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ 

หลักการ วางแผนงาน การด าเนินงาน การควบคุมก ากับ และการประเมนิผล แผนงานและโครงการสาธารณสุข  

อันจะสง่ผลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยทีด่ขีองประชาชน 
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53711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการบรหิารจดัการทรพัยากร (6 หนว่ยกติ) 

 ส าหรบัผูบ้รหิารสาธารณสขุ 

 Health Economics and Resources Management 

 for Public Health Administrators 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎทีางดา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ 

 2. ประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎดีา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการประเมนิความคุม้คา่ของการลงทุน การจัดท า

โครงการ และการประกนัสขุภาพ 

3. อธบิายหลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากร ความรูด้า้นการจัดการทางการเงนิ งบประมาณ 

การบัญช ีการพัสด ุและครุภัณฑท์างการแพทย ์การควบคุมก ากับ และการตรวจสอบภายในในการ

บรหิารจัดการสขุภาพส าหรับผูบ้รหิารสาธารณสขุ 

4. ประยกุตค์วามรูใ้นการจัดการทรัพยากรในการบรหิารสขุภาพ ส าหรับผูบ้รหิารสาธารณสขุ  

5. วเิคราะหก์ารเงนิการคลังสาธารณสขุ และจัดการทางการเงนิเพือ่การลงทนุและการบรหิารระบบสขุภาพ 

6. วเิคราะหก์ารด าเนนิการทางเศรษฐศาสตรส์ขุภาพทัง้ในประเทศ ตา่งประเทศ และในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เกี่ยวกับการบรหิารจัดการบรกิารสุขภาพ การจัด 

การทรัพยากรมนุษยแ์ละพฤตกิรรมองคก์ร การสง่เสรมิและพัฒนาพฤตกิรรมองคก์รทีพ่งึประสงค ์บทบาท ภาวะผูน้ า 

และจรยิธรรมของผูบ้รหิาร การจัดการดา้นการเงนิการคลัง งบประมาณและการบัญช ีการจัดการพัสดแุละครุภัณฑ์

ทางการแพทย ์การควบคุมก ากับและการตรวจสอบภายใน การประยุกตแ์นวคดิดา้นเศรษฐศาสตรส์ุขภาพ และ 

การจัดการทรัพยากรมาใชใ้นการบริหารจัดการบริการสุขภาพ การประเมินความคุม้ค่าของการลงทุน การจัด 

ท าโครงการ และการประกันสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพ ทั ้งส่วนบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

ประสบการณ์การประยกุตใ์ชแ้นวคดิดา้นเศรษฐศาสตร ์ในกลุม่ประเทศยโุรป เอเชยี อเมรกิา การจัดการหน่วยบรกิาร

สขุภาพภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ตามความเหมาะสมของชมุชนเมอืงและชนบท การเงนิการคลังสาธารณสขุ 

และการจัดการทรัพยากรการเงนิ 

58708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล  (6 หน่วยกิต)

 Strategic Management in Hospital Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. ประยกุตห์ลักการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้ 

2. แสดงทักษะในการวเิคราะหแ์ละการก าหนดกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้

3. เลือกใชค้วามรูใ้นส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาใชใ้นการบริหาร 

โรงพยาบาลได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการจัดการเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล องคป์ระกอบในการ

จัดการเชงิกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์ การก าหนดและเลือกกลยุทธใ์นการบรหิาร

โรงพยาบาล การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัตแิละการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล ปัจจัยทีม่ีผลต่อการน า 

กลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลไปปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาล  

การควบคุมเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล การประเมนิผลกลยุทธ ์ กลยุทธก์ารสรา้งคุณค่าในมุมมองของ

ผูบ้รโิภค การจัดการกลยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละการพัฒนา การจัดการเชงิกลยุทธใ์นการ

บรหิารโรงพยาบาลทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโนม้การจัดการเชงิกลยุทธ์ในการบรหิารโรงพยาบาลใน

อนาคต ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารพัฒนาโรงพยาบาลด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐาน และสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการมารับบรกิาร 

58710 การจดัการเพือ่การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (6 หน่วยกิต)

 Management for Quality Development in Hospital 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. . ประยกุตแ์นวคดิ และหลักการบรหิารจัดการ เพือ่การพัฒนาองคก์ารและบรกิารของโรงพยาบาล 

2. . วเิคราะหส์ถานการณ์และแนวโนม้ โอกาสในการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางการจัดการ เพือ่การ

พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 

3. ประยุกตเ์ครือ่งมอืการบรหิารจัดการระบบบรกิารสุขภาพและการบรหิารคุณภาพทัง้ภายใน โรงพยาบาล 

เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพและชมุชน มาใชใ้นการจัดบรกิารของโรงพยาบาลได ้

4. ประยุกตห์ลักธรรมาภบิาลและกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการบรหิารโรงพยาบาล และการจัดบรกิาร

สขุภาพโดยยดึหลักจรรยาวชิาชพี 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบรหิารการเปลี่ยนแปลง พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การสรา้ง

คุณค่าและหลักการจัดการลูกคา้สัมพันธ ์การบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององคก์าร แนวคดิกระบวนการ 

การพัฒนาและการใชเ้ครื่องมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบรหิารจัดการระบบบรกิารสุขภาพ ทัง้ภายใน

โรงพยาบาล เครือข่ายบรกิารสุขภาพและชุมชน การบรหิารขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

เทคโนโลยดีา้นสุขภาพ การจัดการระบบโลจสิตกิสใ์นโรงพยาบาล การบรหิารจัดการดา้นเภสัชกรรมและเวชภัณฑ ์ 

การบรหิารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

หลักธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการและจัดบรกิารสขุภาพโดยยดึหลักจรรยาวชิาชพี 

58711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการบรหิารจดัการทรพัยากร (6 หนว่ยกติ) 

 ส าหรบัผูบ้รหิารโรงพยาบาล 

 Health Economics and Resources Management 

 for Hospital Administrators 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลักการทางเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค และธรรมชาตขิองอปุสงคแ์ละอปุทาน

ในตลาดบรกิารสขุภาพ  

 2. ประยกุตค์วามรูท้างเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการบรหิารจัดการโรงพยาบาล 
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 3. อธบิายหลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากร ความรูด้า้นการจัดการทางการเงนิ งบประมาณ 

การบัญชี การพัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมก ากับ และการตรวจสอบภายใน 

ในการบรหิารจัดการโรงพยาบาล 

 4. ประยกุตค์วามรูใ้นการจัดการทรัพยากรในการบรหิารโรงพยาบาล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการทางเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค อปุสงคแ์ละอปุทาน และธรรมชาติ

ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดบรกิารสุขภาพ การคลังสาธารณสุข การวเิคราะห์ตน้ทุน และการประเมนิดา้น

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเกีย่วกับการบรหิารจัดการโรงพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤตกิรรมองค์กร  

การสง่เสรมิและพัฒนาพฤตกิรรมองคก์รทีพ่งึประสงค ์บทบาท ภาวะผูน้ า และจรยิธรรมของผูบ้รหิาร การจัดการดา้น

การเงนิการคลัง งบประมาณและการบัญช ีการจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย ์การควบคุมก ากับและการ

ตรวจสอบภายใน และการประยุกตห์ลักการเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรมาใชใ้นการบรหิาร การจัดบรกิาร 

และการพัฒนาโรงพยาบาล 

 

 

Last updated: 29-Oct-2021 


