
                       เอกสาร 1-2 
 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มี 2 วิชาเอก คือ 
 1. การจัดการระบบสุขภาพ 
 2. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
แผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
 1. แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
  1.1 แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แต่อาจกําหนดให้เรียนเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนได้โดยไม่
นับหน่วยกิต ท้ังนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1.2 แผน ก2 ทําวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชา 
 2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชา โดยต้องทําสารนิพนธ์และสอบประมวลความรอบรู้ 
จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 1 
(1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  จํานวน 36 หน่วยกิต 

148-781 วิทยานิพนธ์ (36) 
 

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
(1) หมวดวิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต 

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการ (2) 
 ระบบสุขภาพ 

148-603 การจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-691 สัมมนาทางการจดัการระบบสุขภาพ (1) 

(2) หมวดวิชาเลือก  
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 9 หน่วยกิต 
แผน ข  จํานวน 21 หน่วยกิต 
(2.1) รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ  จํานวน 16 รายวิชา 
148-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน (3) 
148-662 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (3) 
148-663 ระบาดวิทยาเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-664 การจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ (3) 
148-665 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ (3) 
148-666 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ (3) 
148-667 การจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพ (3) 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี (3) 
 ส่วนร่วมเพ่ือการจัดการสุขภาวะ 
148-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการจัดการ (3) 
 ระบบสุขภาพ 

148-671 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการ (3) 
 ระบบสุขภาพ 
148-672 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (3) 
148-673 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-674 พฤติกรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ (3) 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจัดการ (3) 
 ระบบสุขภาพ 
148-676 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงิน (3) 
148-682 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ (3) 

 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตร  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การจัดการระบบสุขภาพ 
ชื่อย่อปรญิญาภาษาไทย วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)  
ชื่อย่อปรญิญาภาษาอังกฤษ M.Sc. (Health System Management) 



(2.2) รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  จํานวน 13 รายวิชา 
148-663 ระบาดวิทยาเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี (3) 
 ส่วนร่วมเพ่ือการจัดการสุขภาวะ 
148-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการจัดการ (3) 
 ระบบสุขภาพ 
148-670 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ (3) 
148-673 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจัดการ (3) 
 ระบบสุขภาพ 

148-676 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงิน (3) 
148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (3) 
148-678 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (3) 
148-679 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (3) 
148-680 เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีใช้ใน (3) 
 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
148-681 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  (3) 
148-682 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ (3) 

 
(3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) จํานวน 18 หน่วยกิต 

148-782 วิทยานิพนธ์ (18) 
(4) หมวดวิชาสารนิพนธ์ (แผน ข) จํานวน 6 หน่วยกิต 

148-783 สารนิพนธ์ (6) 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-781 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  
 (Thesis) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-781 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  
 (Thesis) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-781 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  
 (Thesis) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-781 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  
 (Thesis) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 3 (3-0-6) 
 ระบบสุขภาพ (Research Methodology  
 in Health Systems Management) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจใน 2 (1-3-2) 
 การจัดการระบบสุขภาพ 
 (Statistics for Decision Making in 
 Health Systems Management) 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-603 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 (Health Systems Management) 
148-691 สัมมนาทางการจดัการระบบ 1 (0-2-1) 
 สุขภาพ (Seminar in Health  
 Systems Management) 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

แผน ข 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 3 (3-0-6) 
 ระบบสุขภาพ (Research Methodology  
 in Health Systems Management) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจใน 2 (1-3-2) 
 การจัดการระบบสุขภาพ 
 (Statistics for Decision Making in 
 Health Systems Management) 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-603 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 (Health Systems Management) 
148-691 สัมมนาทางการจดัการระบบ 1 (0-2-1) 
 สุขภาพ (Seminar in Health  
 Systems Management) 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 รวม 10 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
148-783 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 (Minor Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
148-783 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 (Minor Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกิต 
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                                                                     เอกสาร 1-4 
คําอธิบายรายวิชา 

 
สถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ 
 
148-601  3 (3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 
Research Methodology in Health Systems 
Management 
 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัยเชิง
ระบบ ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
การจัดการระบบสุขภาพท่ีนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 Definitions, systematic characteristics and 
goals of research; types of research process; 
identifying research problems; variables and 
hypotheses; data collection; data analysis; writing a 
proposal and a research report; research 
evaluation; research application; ethics for 
researchers; and research techniques in health 
systems management leading to recommendations 
for policymakers 
 

148-602 2 (1-3-2) 
สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 
Statistics for Decision Making in Health Systems 
Management 
 สถิติสําหรับการจัดการระบบสุขภาพ สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป แนวทางการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ 
 Statistics for health systems management, 
descriptive statistics, inferential statistics, 
applications of statistical programs, analytical 
guidelines for decision-making 
 

148-603  3 (3-0-6) 
การจัดการระบบสุขภาพ  
Health Systems Management 
 แนวความคิ ดสากลและทฤษฎี ด้ านสุ ขภาพ 
วิวัฒนาการของระบบสุขภาพ กลยุทธ์การจัดการด้านสุขภาพ 
ท้ังการสร้างเสริมสุขภาพการจัดบริการสุขภาพ การกําหนด
นโยบายและกฎหมายสุขภาพท่ีสําคัญ องค์ประกอบสําคัญ
ของระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจาย

อํานาจด้านสุขภาพ  บทบาทขององค์กรภาครัฐและ
หน่วยงานภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ การวางแผน การ
ดําเนินงานและการประเมินกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมและ
ระบบสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารด้านสุขภาพ นวัตกรรม
การบริหารงาน 
 Concepts and theories on health; 
evolution of health systems; health management 
strategies, health promotion, health services; 
significant health policies and laws, health system 
components, health system reform, health 
decentralization, role of local administrative 
organizations, role of health in civil society; 
strategic planning, implementation and 
evaluation; health innovation, media and health 
information technologies, administrative 
innovation 
 

148-661  3 (2-3-4) 
การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
Community Health Systems Management 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชน
และการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน คุณลักษณะระบบ
สุขภาพชุมชนในอุดมคติ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของหน่วย
บริการปฐมภูมิ การบริหารจัดการงานบริการในหน่วย
บริการปฐมภูมิ การบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
บริการให้คําปรึกษา การดูแลผู้รับบริการโรคเรื้อรัง บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคท่ีเหมาะสมกับหน่วย
บริการระดับปฐมภูมิ บทบาทของผู้รับบริการและครอบครัว
ในบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การบริหารยาและเวชภัณฑ์
สําหรับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ การจัดการเครือข่ายระบบ
สุขภาพชุมชน 
 Concepts and theories related to 
sustainable community health systems and 
community health systems management; 
characteristics of ideal community health systems; 
health promotion systems and primary health 
service systems; strategic positions of primary 
health services; administration and management 
in primary health services, client-centered 
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services, counseling services, chronic care services, 
appropriate health promotion and disease 
prevention services for primary health care level, 
roles of clients and families in primary care 
services; traditional medicines and alternative 
medicines; local wisdom, medication and medical 
supplies administration for primary care networks, 
networking management for community health 
systems 
 

148-662  3 (2-3-4) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ  
Human Resource Management in Health Systems 
 ประเภทของกําลั งคนในระบบสุขภาพ  ท้ั งผู้
ให้บริการสุขภาพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานสุขภาพ  
การวางแผนด้านกําลังคน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การ
มอบหมายงาน การพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลงาน การ
จูงใจ การให้ค่าตอบแทน รางวัลและสวัสดิการ  การลงโทษ 
การบริหารความขัดแย้ง การบริหารผลิตภาพ การส่งเสริม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 Types of manpower in health systems: 
health care providers and health care 
stakeholders; human resource planning; job 
analysis; selection and assignment, capacity 
building and development, evaluation, motivation, 
rendition for payment of reward and  welfare, 
punishment, conflict management, product 
administration, promotion of creativity 
 

148-663  3 (2-3-4) 
ระบาดวิทยาเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ 
Epidemiology for Health Systems Management 
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการทางระบาดวิทยา การ
วัดทางระบาดวิทยา สถานะสุขภาพและภาระโรค ระบบเฝ้า
ระวังและการสอบสวนโรค การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาใน
การจัดการระบบสุขภาพของโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และการบาดเจ็บ ในบริบทของระบบบริการทางการแพทย์ 
สาธารณสุข และสังคม 
 Philosophies, theories and concepts; 
epidemiological measurement, health status and 
burden of disease; disease surveillance and 
investigation systems, epidemiological applications 
in health systems management of infectious 
diseases, chronic noncommunicable diseases and 
injuries in social, public health and clinical settings 
 
 
 

148-664  3 (2-3-4) 
การจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ  
Knowledge Management in Health Systems 
 ความสําคัญของการจัดการความรู้ในการจัดการ
ระบบสุขภาพ การจัดการความรู้และการเรียนรู้ ธรรมชาติ
และประเภทของความรู้ การระบุความต้องการด้านความรู้ 
การวางแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การสร้างความรู้ 
การแสวงหาและค้นหาความรู้ การกลั่นกรอง ตีความและหา
ความหมาย การจัดหมวดหมู่และการจัดเก็บความรู้ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้และขยายผล  การนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน การประเมินผลการจัดการ
ความรู้  การสร้างคลังความรู้ ตัวอย่างการลงทุนด้านการ
จัดการความรู้ขององค์กรท่ีประสบความสําเร็จ โปรแกรม
การจัดการความรู้ 
 Significance of knowledge management in 
health systems, knowledge management and 
learning management; nature and types of 
knowledge, identifying knowledge needs; 
knowledge management system development 
and planning; knowledge building, knowledge 
exploration and searching; screening, interpreting 
and finding meanings, knowledge categorization 
and organization; knowledge sharing, knowledge 
dissemination and expansion; knowledge 
application, evaluation of knowledge 
management; knowledge bank establishment, 
examples of successful organizations in 
knowledge management investment, knowledge 
management programs 
 

148-665  3 (2-3-4) 
การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 
Quality Assurance in Health Systems 
 วิวัฒนาการ แนวคิดด้านการประกันคุณภาพท้ังใน
และต่างประเทศ การจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
ความปลอดภัยของผู้ รับบ ริการ กลุ่ม พัฒนาคุณภาพ 
เค ร่ืองมือการทํางานพัฒนาคุณภาพ  (QA Tools) การ
ประกันคุณภาพสถานพยาบาล การบริหารความเสี่ยง 
 Evolution; concepts of quality assurance 
in Thailand and abroad; management for quality 
improvement, safety administration for clients; 
quality development groups; quality assurance 
tools; quality assurance in nursing institutions, risk 
management 
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148-666  3 (2-3-4) 
การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 
Health Security Management 
 หลักคิดและแนวปฏิบัติ รูปแบบหลักประกันสุขภาพ
ในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ  การจัดบริการสุขภาพ 
การเงินและการคลัง เกณฑ์มาตรฐานและการประกันสุขภาพ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน 
 Principles and practices of health security 
models in Thailand and other countries; health 
service management; finance; health standards 
and health insurance; local health security funds 
 

148-667  3 (2-3-4) 
การจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems Management 
 หลักคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาการระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถ่ิน การชี้นําเพ่ือ
สุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ  การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 Principles and theories; development of 
health promotion systems; community health 
promotion models; public organizations and local 
organizations; health advocacy; health 
communication; innovation management for 
health promotion 
 

148-668  3 (2-3-4) 
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการ
สุขภาวะ 
Participatory Public Policy Process for Health 
Management 
 หลักคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบ 
กระบวนการและขั้นตอนนโยบายสาธารณะทางรัฐศาสตร์ 
ทางการบริหารรัฐกิจและทางสุขภาพกระบวนการสมัชชา
สุขภาพในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การผลักดันสู่
การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 
 Principles and theories; comparisons of 
public processes and policies in political science, 
public administration and health; health assembly 
process for policy recommendations, turning policy 
into practice, policy implementation evaluation 
 

148-669  3 (2-3-4) 
การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ 
Qualitative Research for Health Systems 
Management 
 กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเก็บ ข้อมูล 

หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
ตีความและหาความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียน
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ 
 Qualitative research process, data 
collection, principles and techniques in qualitative 
data analysis, data interpretation and assignment 
of meanings; writing qualitative research reports, 
participatory action research for health systems 
management 
 

148-670  3 (2-3-4) 
ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 
Health Information Management Systems 
 แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ความสัมพันธ์และบทบาทของระบบสารสนเทศต่อองค์กร 
การบริหารจัดการ องค์ประกอบทางเทคนิคของระบบ
สารสน เทศ  การ วิ เค ราะ ห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับองค์กร  การควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ  ผลกระทบทางสังคมและ
จริยธรรมของระบบสารสนเทศ 
 Concepts of health information 
management systems, relationships and roles of 
the information system in the organization, 
administrative management, technical         
components of information systems, information 
systems analysis and design for the organization, 
information security controls, social and ethical 
impacts of information systems 
 

148-671  3 (2-3-4) 
การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 
Strategic Management for Health Systems 
Management 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมหลัก  การกําหนดเป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กร
และการกําหนดกลยุทธ์การแปลง   กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
การจัดทําแผนสุขภาพระดับตําบล ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
 Environmental analysis, organizational 
analysis; vision, mission, and core values;      
defining objectives and indicators; modification of 
organizational environment and  strategy 
formulation, translating strategy into practice; sub-
district, provincial, and national health plans 
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148-672  3 (2-3-4) 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
Health Consumer Protection 
 แนวคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิพ้ืนฐานของ
ผู้บริโภคกระบวนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ความเข้มแข็งของ
ผู้บ ริโภค นโยบายของรัฐกฎหมายและวิธีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Concepts of consumer protection; basic 
rights of consumers; consumer protection process; 
consumer empowerment; national policies and 
laws; domestic and international consumer health 
protection strategies 
 

148-673  3 (0-9-0) 
ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 
Special Issues in Health Systems Management 
 การศึกษาเชิงลึกประเด็นความก้าวหน้าใหม่ ท่ี
น่าสนใจในการจัดการระบบสุขภาพ การบูรณาการหลักการ
จัดการการบริหารเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
 In-depth study of health systems 
innovation, integrating principles of management 
of problem analysis 
 

148-674  3 (3-0-6) 
พฤติกรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ  
Organizational Behaviors in Health Organizations 
 พฤติกรรมและการตัดสินใจส่วนบุคคลและของ
กลุ่มในองค์กรสุขภาพ  ทฤษฎีการจูงใจ  ทัศนคติและความ
พึงพอใจในงาน  ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดี  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการ
ความขัดแย้ง การต่อรอง ภาวะผู้นํา   
 Individual and organizational behaviors 
and decisions; motivational theories; attitude and 
job satisfaction, organizational commitment; 
organizational citizenship behaviors; organizational 
culture and values; change management; learning 
organization; conflict management; negotiation; 
leadership 
 

148-675  3 (3-0-6) 
กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ 
Law and Ethics in Health Systems Management 
 พระราชบัญญั ติสุขภาพแห่งชาติ  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมยา  สิทธิบัตรยา กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติท่ีว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ทฤษฎีจริยศาสตร์จริยธรรม  จรรยาบรรณการบริหาร  

จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพ 
 National Health Security Act, laws relating 
to health security, pharmaceutical business and 
industry, pharmaceutical patent, the revenue 
code, labor law, health product acts; theories of 
ethics, ethics, ethics of management, professional 
ethics, ethical problems in health systems 
 

148-676  3 (3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงิน   
Health Economics and Financial Management 
 แน วคิ ด แ ล ะท ฤษ ฎี ด้ าน เศ รษ ฐศ าสต ร์ ท้ั ง
เศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาคท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน 
ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินเพ่ือบริการสุขภาพ 
รูปแบบการจ่ายเงินหรือซ้ือบริการของกองทุนต่างๆ และ
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการบริการสุขภาพ ระเบียบ
การเงินท่ีสําคัญ การบริหารรายรับ การบริหารรายจ่าย การ
วิเคราะห์ดัชนีการเงิน การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย การ
ควบคุมและตรวจสอบ ระบบบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง จุดอ่อนด้าน
การบริหารเงินท่ีพบบ่อย 
 Macro-economic and micro-economic 
concepts and theories applicable for the 
administration and management of health 
systems, community health systems, quality 
health assurance systems, financing of health 
service systems; types of payment methods  by 
funding sources for purchase of health services 
and their effects on health services management, 
key financial regulations, income management, 
expense management; financial indicator analysis, 
unit costs calculation, financial control and audit, 
common weaknesses often found in financial 
administration 
 

148-677  3 (3-0-6) 
วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
Health Impact Assessment Methodology 
 แนวคิดและหลักการประเมินผลกระทบ คุณค่า
และจุดมุ่งหมายของการใช้การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพ ข้ันตอนและวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในแต่ละรูปแบบ ท้ังการประเมินผลกระทบแบบไปข้างหน้า 
การประเมินผลกระทบแบบย้อนหลัง การประเมินผล
กระทบแบบรวบยอด การประเมินผลกระทบแบบเร่งด่วน 
การประเมินผลกระทบเพ่ือการตรวจสอบนโยบาย วิธีการ
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และเป้าประสงค์ในข้ันตอนการกลั่นกรอง ข้ันตอนการ
กําหนดขอบเขต ข้ันตอนการประเมินผลกระทบ รวมถึง
หลักการใช้ผลการประเมินเพ่ือการตัดสินใจและปฏิบัติการ 
 Concepts and principles of health impact 
assessment (HIA), values and purposes of HIA as a 
tool for healthy public policy, the steps and tasks 
of a typical HIA; prospective and retrospective HIA, 
comprehensive HIA, rapid appraisal and HIA for 
assessing the health impacts of policies, the tasks 
and goals of the screening stage, the scoping stage, 
the assessment stage of HIA, application of the 
principles of evidence-based practice in decision-
making 

 

148-678  3 (3-0-6) 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 
Community Health Impact Assessment 
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน การวางนโยบาย การวางแผน ความป็นธรรม
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
บทบาทของชุมชน หน่วยงานนโยบาย ผู้มีหน้าท่ีกําหนด
นโยบาย  และผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้องในแต่ละ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้วัด
และประเมินผลตัวชี้วัดสุขภาพชุมชน 
 Concepts and theories of sustainable 
development, basic principles of sustainable 
development, policy formulation, planning, 
equality and community participation in 
sustainable development, community roles, 
policy-making agencies, policy-makers and other 
stakeholders in each step and task of HIA, the 
healthy development measurement tool (HDMT) 
and community health indicators assessment 
 

148-679  3 (3-0-6) 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
Strategic Environmental Assessment 
 หลักคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) นโยบาย แผน โครงการ 
และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน ขอบเขตและตัวบ่งชี้ หลักการ 
แนวทาง กระบวนการออกแบบและการนําไปปฏิบัติ รูปแบบ
และประเภทของระบบ SEA การก่อตัวของนโยบาย แผน 
และโครงการท่ีเกิดจาก SEA ตัวอย่างวิธีการและการใช้ SEA 
 Concepts and theories of strategic 
environmental assessment (SEA), institutional 
benefits for potential policy, plans, programs, and 
benefits; scope and indicators, principles, 

guidelines, process design and implementation, 
models and types of SEA systems, generic forms 
of SEA policies, plans and/or programs, examples 
of methods and use of SEA 
 

148-680  3 (2-3-4) 
เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ 
Tools and Procedures for Health Impact 
Assessment 
 เคร่ืองมือและพิสัยของระเบียบวิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละ
ข้ันตอน รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการคาดการณ์ ประเมิน
ความเส่ียง และสร้างรูปแบบการประเมินผลกระทบ เป็น
เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีใช้ประเมินและใช้เป็นหลักฐาน
ในการวิเคราะห์ผลกระทบ จัดการความขัดแย้ง และให้
ข้อเสนอทางเลือกนโยบาย ประยุกต์ใช้ เค ร่ืองมือและ
กระบวนการในการประเมินเงื่อนไขต่างๆเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 Tools and  methods in  HIA, each step; 
forecasting tools, health risk assessment and 
modeling, analyzing health impacts, conflict 
management, and  recommendations for public 
policies, utilizing HIA tools and procedures to 
assess community conditions for health 
promotion 

 

148-681   3 (2-3-4) 
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์
Creative Conflict Management 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ระดับของความ
ขัดแย้ง สาเหตุและปัจจัยบ่งชี้ของความขัดแย้งผลของความ
ขัดแย้ง กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง การวิเคราะห์
องค์ประกอบของความขัดแย้ง เคร่ืองมือในการระบุและ
วิเคราะห์ความขัดแย้ง เทคนิคและข้ันตอนการจัดการกับ
ความขัดแย้ง เทคนิคการหาข้อสรุป ทักษะการสื่อสารเชิง
ปฏิสัมพันธ์ ทักษะการไกล่เกลี่ย ทักษะการเจรจาต่อรอง 
 Understanding of conflict, level of 
conflict, causes and factors of conflict, results of 
conflict, conflict management process, elements 
of conflict analysis, tools for conflict identification 
and analysis, conflict management techniques 
and procedures, consensus techniques, interactive 
communication skills,  reconciliation skills  and 
negotiation skills 
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148-682  3 (3-0-6) 
ปัจจัยกําหนดสุขภาพ  
Determinants of Health 
 แนวคิดสากลและทฤษฎีท่ีอธิบายปัจจัยกําหนด
สุขภาพเชิงระบบ  เช่น ปัจจัยบุคคล สังคมสภาพแวดล้อม
และระบบบริการสุขภาพ ท่ี มีผลต่อสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ท้ังมิติกาย จิต สังคม และ
ปัญญา รวมท้ังดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญของปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
เพ่ือการจัดการระบบสุขภาพอย่างย่ังยืน 
 Global concepts and theories that explain 
healthcare system factors: personal, social, 
environmental and healthcare system factors 
influencing physical, mental, social and spiritual 
health of individuals, family and community in 
physical, mental, social and intellectual 
dimensions; important indicators of health-
influencing factors for sustainable health systems 
management 
 

148-691  1 (0-2-1) 
สัมมนาทางการจดัการระบบสุขภาพ 
Seminar in Health Systems Management 
 การศึกษาอิสระในประเด็นการบริหารจัดการ
สุขภาพท่ีเลือกสรรจากประสบการณ์  การค้นคว้าอย่าง
กว้างขวาง เชื่อมโยงงานวิจัยท่ีผ่านมา ค้นหาช่องว่างของ
งานวิจัย และพัฒนาแนวทางการศึกษาเชิงลึกอย่างเป็นระบบ 
ภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 Independent study of selected issues on 
health systems management from experience, as 
an extended exploration or a connection with 
previous studies, seeking gaps in previous studies, 
and developing a guideline for a systematic in-
depth study using participatory knowledge 
exchange process 
 

148-781 36 (0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองการจัดการระบบ
สุขภาพภายใต้การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษา 
 Conducting research on health 
management system under supervision of an 
advisory committee 
 
 
 
 

148-782 18 (0-54-0) 
วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองการจัดการระบบ
สุขภาพภายใต้การดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษา 
 Conducting research on health 
management system under supervision of an 
advisory committee 
 

148-783 6 (0-18-0) 
สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 
 การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบใน
หัวข้อเร่ืองการจัดการระบบสุขภาพภายใต้การดูแลและ
แนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 Conducting study on health 
management system under supervision of an 
advisory committee 
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เอกสาร 2 
 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
สถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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 ภาคปกติ  ภาคสมทบ        
 หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ        
 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. .................   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร), ม.ขอนแก่น, 
2550 
2.  ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม,่ 2552 
3.  ดร.ซอฟียะห์   นิมะ, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
4.  ดร.เพ็ญ  สขุมาก, ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
5.  ดร.นพ.วรสิทธ์ิ  ศรศรีวิชัย, ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
 
 
 

 


	โครงสร้าง+แผนหลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ ปี 2563
	คำอธิบาย
	อ.ประจำหลักสูตร

