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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ จดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม 

(Progressivism) ภายใตค้วามเช่ือท่ีวา่ ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความตอ้งการ และมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ เพ่ือสร้างความกา้วหนา้ใหก้บั
ตนเอง การจดัการเรียนการสอนเป็นภารกิจหน่ึงท่ีตอ้งตอบโจทยจ์ากสังคม เพ่ือส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคม 

การจัดการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ จึงเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เรียนรู้จากความตอ้งการของผูเ้รียน พฒันากระบวนการเรียนรู้ผา่นการแกปั้ญหา คน้ควา้ดว้ยตนเอง ลงสู่การปฏิบติัใน
การจดัการระบบสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วมกบัพ้ืนท่ี โดยยดึถือพระราชปณิธานของสมเดจ็พระบรมราชชนก “ขอใหถื้อประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” ซ่ึงจะนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ตลอดชีวติ และเป็นกาํลงัหลกัของสังคมในอนาคต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO 1  บูรณาการองคค์วามรู้เพ่ือแกปั้ญหาดา้นการบริหารจดัการระบบสุขภาพ หรือเพ่ือการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 

หรือเพ่ือดาํเนินการกระบวนการนโยบายสาธารณะได ้
PLO 2   ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัภาคีเครือข่ายได ้
PLO 3   แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผูน้ํา มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้อย่าง

สร้างสรรค ์
PLO 4 พฒันาและออกแบบงานวิจยัดา้นการจดัการระบบสุขภาพโดยใชข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี ชุมชน หรือ

องคก์รสุขภาพได ้
PLO 5 แสดงออกถึงการเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของเพ่ือนมนุษย ์
PLO 6 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 



โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 

หมวดวชิา แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวชิาบงัคบั - 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเลือก - 15 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์    
 - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต - 
 - สารนิพนธ์ - - 6 หน่วยกิต 

รวม  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
1. หมวดวชิาบังคบั  3 หน่วยกิต 

006-601 การจดัการระบบสุขภาพ   3((3)-0-6) 
 Health Systems Management 
 

2.  หมวดวชิาเลือก  15 หน่วยกิต 

 1) รายวชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาท่ีระบุไวใ้นแต่ละกลุ่มวิชา จาํนวน 6 หน่วยกิต   
 - กลุ่มวชิาการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
006-661 การจดัการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4) 
  Community Health Systems Management 
006-662 การจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Health Security Management 
006-663 การจดัการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Health Promotion Systems Management 
006-664 การจดัการเชิงกลยทุธ์สาํหรับการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Strategic Management for Health Systems Management 
 
 - กลุ่มวชิาการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ 
006-665 ชุดวชิาวทิยาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 6((4)-6-8) 
  Module: Health Impact Assessment Methodology 
 
 - กลุ่มวชิากระบวนการนโยบายสาธารณะ 
006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจดัการสุขภาวะ 3((2)-3-4) 
  Participatory Public Policy Process for Health Management 
006-667 ปัจจยักาํหนดสุขภาพ  3((3)-0-6) 
  Determinants of Health 
 



 2) รายวิชาเลือกสําหรับทุกกลุ่มวิชา  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร หรือจากรายวิชาอ่ืนในระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือรายวิชาในสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาเลือก เป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเพ่ิมอีกตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตรของแต่ละแผนการศึกษา โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
006-668 ระเบียบวธีิวจิยัทางการจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  Research Methodology in Health Systems Management 
006-669 สถิติเพ่ือการตดัสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Statistics for Decision Making in Health Systems Management 
006-670 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Human Resource Management in Health Systems 
006-671 ระบาดวทิยาเพ่ือการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Epidemiology for Health Systems Management 
006-672 การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Knowledge Management in Health Systems 
006-673 การประกนัคุณภาพในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Quality Assurance in Health Systems 
006-674 การวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Qualitative Research for Health Systems Management 
006-675 ระบบบริหารสารสนเทศดา้นสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Health Information Management Systems 
006-676 การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Health Consumer Protection 
006-677 ประเดน็พิเศษทางการจดัการระบบสุขภาพ 3(0-9-0) 
 Special Issues in Health Systems Management 
006-678 พฤติกรรมองคก์รในองคก์รสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 Organizational Behaviors in Health Organizations 
006-679 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 Law and Ethics in Health Systems Management 
006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการการเงิน 3((3)-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
006-681 การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Strategic Environmental Assessment 
006-682 การบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ 3((2)-3-4) 
 Creative Conflict Management 
 



3.  หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์   

แผน ก 1 
006-781 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
แผน ก 2 
006-782 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 
แผน ข   
006-783 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 Minor Thesis 

 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผน ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
006-781 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
006-781 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
006-781 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  

ภาคการศึกษาที ่2 
006-781 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต  
 

แผน ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
006-782 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
006-782 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
  
 
 
 



  แผน ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
006-783 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
006-783 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ระดบัปริญญาโท 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1  บูรณาการองค์
ความรู้เพ่ือแกปั้ญหาดา้น
การบริหารจดัการระบบ
สุขภาพ หรือเพ่ือการ
ประเมินผลกระทบดา้น
สุขภาพ หรือเพ่ือดาํเนินการ
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะได ้

1. การบรรยายทฤษฏี หลกัการ และการประยกุตใ์ช้
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบ
สุขภาพ
2. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การฝึกกระบวนการ
คิด วเิคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ
3. กระบวนการเรียนการสอนรายวชิาต่าง ๆ ใน
หลกัสูตร ใหมี้ทั้งการเรียนในหอ้งเรียน การ
มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว งานกลุ่ม การวางรูปแบบ
ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์และเขียนภาพเชิงระบบได้
4. ใชก้ระบวนกลุ่มวเิคราะห์ใหเ้ห็นประเดน็ต่างๆ
อยา่งรอบดา้น
5. มอบหมายงาน การนาํเสนอและร่วมกนัวิพากษ์
โดยใชก้ารแบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั
6. ใหน้กัศึกษาลงพ้ืนท่ี/ชุมชนเพ่ือเรียนรู้และสัมผสั
ปัญหาจริง

1. การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคการศึกษา
2. ประเมินจากผลงานการศึกษา
คน้ควา้ท่ีผูเ้รียนจดัทาํและการ
นาํเสนอในชั้นเรียน
3. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ซกัถามในชั้นเรียน
4. การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียน และการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
5. การสอบความเขา้ใจโดยการ
สัมภาษณ์

PLO 2 ทาํงานเป็นทีม
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายได ้

1. ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การ
ทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบั
ผูอ่ื้น
2. ใหน้กัศึกษาลงพ้ืนท่ี/ชุมชน เพ่ือฝึกปฏิบติัการ ฝึก
การแกปั้ญหาร่วมกบัเครือข่ายในพื้นท่ี
3. จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัภาคี
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็ท่ีน่าสนใจ

1. การประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการทาํงาน การดาํเนินงาน
ในพ้ืนท่ี เช่น รายงาน งานวจิยั
2. ประเมินจากการนาํเสนอในชั้น
เรียน/พ้ืนท่ี ความสามารถในการ
อธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง
ๆ ร่วมกบัเครือข่าย

PLO 3  แสดงพฤติกรรม
การมีภาวะผูน้าํ มี
กระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ กลา้แสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

1. ฝึกการแกปั้ญหา การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของ
วธีิการแกปั้ญหา และใหน้าํเสนอแนวคิดของการ
แกปั้ญหา ผลการวเิคราะห์และประสิทธิภาพในชั้น
เรียน และมีการวจิารณ์ในเชิงวชิาการระหวา่งอาจารย์
และกลุ่มผูเ้รียน
2. การฝึกสะทอ้นการคิดของตนเอง
3. การอภิปรายกลุ่ม เพ่ือฝึกกระบวนการคิดของ

1. การประเมินผลโดยการสอบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหา
อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา
และวธีิการแกปั้ญหาโดยการ
ประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา
2. การประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการแกไ้ขปัญหา การศึกษา



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ตนเอง และการสะทอ้นความคิดเห็นของผูอ่ื้น คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ เช่น รายงาน 
งานวจิยั 

PLO 4  พฒันาและ
ออกแบบงานวจิยัดา้นการ
จดัการระบบสุขภาพโดยใช้
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของพื้นท่ี ชุมชน หรือ
องคก์รสุขภาพได ้

1. บรรยายเก่ียวกบัระเบียบวธีิวิจยั วธีิวจิยัแต่ละแบบ
การเลือกใชข้อ้มูล และสถิติเพ่ือการวจิยั
2. ใหน้กัศึกษาฝึกการสืบคน้งานวจิยั การวางแผน
การดาํเนินงานวิจยัตามระเบียบวิจยั และการเลือกใช้
วธีิวจิยัท่ีเหมาะสมกบับริบทหรือกรณีศึกษานั้น ๆ
3. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การฝึกกระบวนการ
คิด วเิคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ
4. จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา/กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Problem/Case-Based Learning)
5. ใหน้กัศึกษาลงพ้ืนท่ี/ชุมชนเพ่ือฝึกปฏิบติัการเกบ็
ขอ้มูล
6. จดักิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ หรือ
การนาํเสนอและวพิากษง์านวจิยั โดยใชค้วามรู้ดา้น
การวจิยั เช่น การสัมมนา การจดั journal club และ
การจดักลุ่มอภิปรายในประเดน็ท่ีน่าสนใจ
7. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบสุขภาพทั้งใน
ระดบัชาติ และนานาชาติ
8. การทาํวจิยั

1. การสอบกลางภาค และปลายภาค
การศึกษา
2. การประเมินการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ทางวชิาการ
3. การประเมินผลงาน
4. การประเมินรายงาน
ความกา้วหนา้ของงานวจิยั
6. การประเมินจากการสอบ
ประมวลความรอบรู้ การสอบโครง
ร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ
การสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
7. การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม

PLO 5  แสดงออกถึงการ
เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
วชิาชีพ และสังคม โดย
คาํนึงถึงประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย ์

1. อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเนน้สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวชิาชีพดา้นสุขภาพ
2. กาํหนดวฒันธรรมองคก์รเพ่ือปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี
ระเบียบวนิยั โดย
- เนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา
- มีความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่ม รู้หนา้ท่ีของ
การเป็นผูน้าํและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
- มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระทาํการทุจริตในการ
สอบหรือคดัลอกผลงานวชิาการของผูอ่ื้น
3. การวเิคราะห์ใหเ้ห็นประเดน็คุณธรรม จริยธรรม
โดยยกกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบดา้น

1. ประเมินการตรงเวลาของผูเ้รียน
ในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาํหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย
2. ประเมินปริมาณการกระทาํท่ีไม่
เคารพต่อผลงานทางวิชาการของ
ผูอ่ื้น
3. ประเมินความรับผดิชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
4. ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

สุขภาพ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
4. ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

PLO 6 ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้และพฒันาตนเองได้
อยา่งต่อเน่ือง 

1. อาจารยม์อบหมายงานท่ีตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใหมี้การคน้ควา้ การ
ใชส้ารสนเทศทางสถิติ
3. มีการฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห์
ขอ้มูล
4. อาจารยส์ะทอ้นความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ
อยา่งสร้างสรรค์

1. สังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มูล และการนาํเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความรู้ความ
สามารถท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการ
ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาน และการ
เรียนรู้เพ่ือการพฒันาตนเอง



คาํอธิบายรายวชิา 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  Health Systems Management 
  แนวความคิดสากลและทฤษฎีดา้นสุขภาพ วิวฒันาการของระบบสุขภาพ กลยทุธ์การจดัการดา้นสุขภาพ ทั้งการ
สร้างเสริมสุขภาพการจดับริการสุขภาพ การกาํหนดนโยบายและกฎหมายสุขภาพท่ีสําคญั องค์ประกอบสําคญัของระบบ
สุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจายอาํนาจดา้นสุขภาพ บทบาทขององคก์รภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาสังคมดา้น
สุขภาพ การวางแผน การดาํเนินงานและการประเมิน  กลยทุธ์การสร้างนวตักรรมและระบบส่ือและเทคโนโลยกีารส่ือสารดา้น
สุขภาพ นวตักรรมการบริหารงาน 

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 

006-661 การจดัการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4) 
Community Health Systems Management 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างย ัง่ยืน คุณลกัษณะระบบ
สุขภาพชุมชนในอุดมคติ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
การบริหารจดัการงานบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ การบริการโดยยึดผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง บริการให้คาํปรึกษา การดูแล
ผูรั้บบริการโรคเร้ือรัง บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคท่ีเหมาะสมกบัหน่วยบริการระดบัปฐมภูมิ บทบาทของ
ผูรั้บบริการและครอบครัวในบริการปฐมภูมิ การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบริหารยาและ
เวชภณัฑส์าํหรับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ การจดัการเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชน 

 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 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 

006-662 การจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพ 3((2)-3-4) 
Health Security Management

  หลกัคิดและแนวปฏิบติั รูปแบบหลกัประกนัสุขภาพในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ  การจดับริการสุขภาพ การเงิน
และการคลงั เกณฑม์าตรฐานและการประกนัสุขภาพ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถ่ิน 

 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 



006-663 การจดัการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Health Promotion Systems Management 
  หลกัคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาการระบบการสร้างเสริมสุขภาพ รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
องคก์รภาครัฐ และองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน การช้ีนาํเพ่ือสุขภาพ การส่ือสารสุขภาพ  การจดัการนวตักรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
  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 

006-664 การจดัการเชิงกลยทุธ์สาํหรับการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Strategic Management for Health Systems Management 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวิเคราะห์องค์กร  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยมหลกั  การกาํหนดเป้าประสงค ์ 
ตวัช้ีวดั  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มขององคก์รและการกาํหนดกลยทุธ์การแปลง   กลยทุธ์สู่การปฏิบติั การจดัทาํแผน
สุขภาพระดบัตาํบล ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ 
 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 

006-665 ชุดวิชาวทิยาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 6((4)-6-8) 
 Module: Health Impact Assessment Methodology 
 แนวคิด หลกัการประเมินผลกระทบ และหลกัการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คุณค่าและจุดมุ่งหมาย
ของการใชก้ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ การวางนโยบาย การ
วางแผน ความป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบาทของชุมชน หน่วยงานนโยบาย ผูมี้
หนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนและวธีิการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เคร่ืองมือและพิสัยของระเบียบ
วิธีการท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้วดัและประเมินผลตวัช้ีวดัสุขภาพชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคาดการณ์ การประเมินความเส่ียง และสร้างรูปแบบการประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระทบเพ่ือการ
ตรวจสอบนโยบาย การจดัการความขดัแยง้ และให้ขอ้เสนอทางเลือกนโยบาย รวมถึงหลกัการใช้ผลการประเมินเพ่ือการ
ตดัสินใจและปฏิบติัการ 
 Concepts, principles of health impact assessment (HIA), and basic principles of sustainable development, 
values and purposes of HIA as a tool for healthy public policy, policy formulation, planning, equality and community 
participation in sustainable development, community roles, policy-making agencies, policy-makers and other stakeholders, 
the steps and tasks of a typical HIA, tools and methods in each step of HIA, the healthy development measurement tool 
(HDMT) and community health indicators, assessment forecasting tools, health risk assessment and modeling, analyzing 
health impacts, HIA for assessing the health impacts of policies, conflict management, and recommendations for public 
policies, application of the principles of evidence-based practice in decision-making 

006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจดัการสุขภาวะ 3((2)-3-4) 
  Participatory Public Policy Process for Health Management 
 หลกัคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง การเปรียบเทียบ กระบวนการและขั้นตอนนโยบายสาธารณะทางรัฐศาสตร์ 



ทางการบริหารรัฐกิจและทางสุขภาพกระบวนการสมชัชาสุขภาพในการสร้างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย การผลกัดนัสู่การปฏิบติั 
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   

006-667 ปัจจยักาํหนดสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 Determinants of Health 
 แนวคิดสากลและทฤษฎีท่ีอธิบายปัจจยักาํหนดสุขภาพเชิงระบบ  เช่น ปัจจยับุคคล สังคมสภาพแวดลอ้มและ
ระบบบริการสุขภาพ ท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา รวมทั้งดชันี
ช้ีวดัท่ีสาํคญัของปัจจยักาํหนดสุขภาพ เพ่ือการจดัการระบบสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 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 

006-668  ระเบียบวธีิวจิยัทางการจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  Research Methodology in Health Systems Management 
 ความหมาย ลกัษณะและเป้าหมายการวิจยัเชิงระบบ ประเภทและกระบวนการวิจยั การกาํหนดปัญหาการวิจยั ตวั
แปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานการวิจยั การประเมิน
งานวิจยั การนาํผลวิจยัไปประยุกต์ใช ้จรรยาบรรณนักวิจยัและเทคนิควิธีการวิจยัเฉพาะทางดา้นการจดัการระบบสุขภาพท่ี
นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 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 

006-669 สถิติเพ่ือการตดัสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Statistics for Decision Making in Health Systems Management 
 สถิติสําหรับการจัดการระบบสุขภาพ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป แนวทางการวเิคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ 
 Statistics for health systems management, descriptive statistics, inferential statistics, applications of statistical 
programs, analytical guidelines for decision-making 

006-670 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Human Resource Management in Health Systems  
 ประเภทของกาํลงัคนในระบบสุขภาพ ทั้ งผูใ้ห้บริการสุขภาพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานสุขภาพ การ
วางแผนดา้นกาํลงัคน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การมอบหมายงาน การพฒันาศกัยภาพ การประเมินผลงาน การจูงใจ การให้
ค่าตอบแทน รางวลัและสวสัดิการ  การลงโทษ การบริหารความขดัแยง้ การบริหารผลิตภาพ การส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์



 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 

006-671 ระบาดวิทยาเพ่ือการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Epidemiology for Health Systems Management 
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลกัการทางระบาดวิทยา การวดัทางระบาดวิทยา สถานะสุขภาพและภาระโรค ระบบเฝ้า
ระวงัและการสอบสวนโรค การประยกุตใ์ชร้ะบาดวิทยาในการจดัการระบบสุขภาพของโรคติดเช้ือ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และการ
บาดเจบ็ ในบริบทของระบบบริการทางการแพทย ์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 

006-672 การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Knowledge Management in Health Systems 
 ความสําคญัของการจดัการความรู้ในการจดัการระบบสุขภาพ การจดัการความรู้และการเรียนรู้ ธรรมชาติและ
ประเภทของความรู้ การระบุความตอ้งการดา้นความรู้ การวางแผนพฒันาระบบการจดัการความรู้ การสร้างความรู้ การแสวงหา
และคน้หาความรู้ การกลัน่กรอง ตีความและหาความหมาย การจดัหมวดหมู่และการจดัเก็บความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
เผยแพร่ความรู้และขยายผล  การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน การประเมินผลการจัดการความรู้  การสร้างคลงัความรู้ 
ตวัอยา่งการลงทุนดา้นการจดัการความรู้ขององคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ โปรแกรมการจดัการความรู้ 
 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 

006-673 การประกนัคุณภาพในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Quality Assurance in Health Systems 
 วิวฒันาการ แนวคิดดา้นการประกนัคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ การจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ การบริหาร
ความปลอดภัยของผูรั้บบริการ กลุ่มพฒันาคุณภาพ เคร่ืองมือการทํางานพัฒนาคุณภาพ (QA Tools) การประกันคุณภาพ
สถานพยาบาล การบริหารความเส่ียง 
 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 

006-674  การวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Qualitative Research for Health Systems Management 
 กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ การเก็บขอ้มูล หลกัการและเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การตีความ



และหาความหมายขอ้มูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจดัการ
ระบบสุขภาพ 
 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 

006-675  ระบบบริหารสารสนเทศดา้นสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 Health Information Management Systems 
 แนวคิดการจดัการระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพ ความสัมพนัธ์และบทบาทของระบบสารสนเทศต่อองคก์ร การ
บริหารจดัการ องคป์ระกอบทางเทคนิคของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับองคก์ร  
การควบคุมและรักษาความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ  ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของระบบสารสนเทศ 
 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 

006-676 การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  Health Consumer Protection 
 แนวคิดในการคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิพ้ืนฐานของผูบ้ริโภค กระบวนการพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค ความเขม้แขง็ของ
ผูบ้ริโภค นโยบายของรัฐกฎหมายและวธีิการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Concepts of consumer protection; basic rights of consumers; consumer protection process; consumer 
empowerment; national policies and laws;  domestic and international consumer health protection strategies 

006-677 ประเดน็พิเศษทางการจดัการระบบสุขภาพ 3(0-9-0) 
 Special Issues in Health Systems Management 
 การศึกษาเชิงลึกประเดน็ความกา้วหนา้ใหม่ท่ีน่าสนใจในการจดัการระบบสุขภาพ การบูรณาการหลกัการจดัการการ
บริหารเพ่ือวเิคราะห์ปัญหา 
 In-depth study of health systems innovation, integrating principles of management of problem analysis 

006-678 พฤติกรรมองคก์รในองคก์รสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 Organizational Behaviors in Health Organizations 
 พฤติกรรมและการตดัสินใจส่วนบุคคลและของกลุ่มในองคก์รสุขภาพ  ทฤษฎีการจูงใจ  ทศันคติและความพึง
พอใจในงาน  ความผูกพนัต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี  การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  การบริหารการ
เปล่ียนแปลง องคก์รแห่งการเรียนรู้ การจดัการความขดัแยง้ การต่อรอง ภาวะผูน้าํ   
 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 



006-679 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  Law and Ethics in Health Systems Management 
 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนัสุขภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและ
อุตสาหกรรมยา  สิทธิบตัรยา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน พระราชบญัญติัท่ีวา่ดว้ยผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ทฤษฎีจริยศาสตร์
จริยธรรม จรรยาบรรณการบริหาร  จรรยาบรรณวชิาชีพ ปัญหาจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพ 
 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 

006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการการเงิน  3((3)-0-6) 
  Health Economics and Financial Management 
 แนวคิดและทฤษฎีดา้นเศรษฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาคท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการบริหาร
จดัการระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบประกนัสุขภาพ ระบบการเงินเพ่ือบริการสุขภาพ รูปแบบการจ่ายเงินหรือซ้ือ
บริการของกองทุนต่างๆ และผลกระทบต่อการบริหารจดัการบริการสุขภาพ ระเบียบการเงินท่ีสําคญั การบริหารรายรับ การ
บริหารรายจ่าย การวเิคราะห์ดชันีการเงิน การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย การควบคุมและตรวจสอบ ระบบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง จุดอ่อน
ดา้นการบริหารเงินท่ีพบบ่อย   
 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 

006-681 การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Strategic Environmental Assessment 
 หลกัคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์(SEA) นโยบาย แผน โครงการ และ
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน ขอบเขตและตวับ่งช้ี หลกัการ แนวทาง กระบวนการออกแบบและการนาํไปปฏิบติั รูปแบบและประเภท
ของระบบ SEA การก่อตวัของนโยบาย แผน และโครงการท่ีเกิดจาก SEA ตวัอยา่งวธีิการและการใช ้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 

006-682 การบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ 3((2)-3-4) 
 Creative Conflict Management 
 ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ ระดบัของความขดัแยง้ สาเหตุและปัจจยับ่งช้ีของความขดัแยง้ผลของความ
ขดัแยง้ กระบวนการจดัการกบัความขดัแยง้ การวเิคราะห์องคป์ระกอบของความขดัแยง้ เคร่ืองมือในการระบุและวเิคราะห์ความ
ขดัแยง้ เทคนิคและขั้นตอนการจดัการกบัความขดัแยง้ เทคนิคการหาขอ้สรุป ทกัษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพนัธ์ ทกัษะการไกล่
เกล่ีย ทกัษะการเจรจาต่อรอง 



 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 

006-781 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และดาํเนินการวิจยัในประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการระบบสุขภาพภายใตก้าร
ดูแลและแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถส่ือสาร นาํเสนอ และการรายงานความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษา การจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

Research study and Investigate on current interesting issues of health management system under supervision of 
advisors; communicating; presentation of thesis overviews to the advisors every semester; preparation of fulltext thesis and 
research article in order to get published according to the graduation criteria 

006-782 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการระบบสุขภาพภายใตก้ารดูแลและแนะนาํของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรายงานความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์
และบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
 Research study on current interesting issues of health management system under supervision of advisors; 
presentation of thesis overviews to the advisors every semester; preparation of fulltext thesis and research article in order to 
get published according to the graduation criteria 

006-783 สารนิพนธ์  6(0-18-0) 
 Minor Thesis 

การวิจัยเพ่ือสารนิพนธ์ในประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบันเก่ียวกับการจัดการระบบสุขภาพ  การรายงาน
ความกา้วหน้าของสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การทาํรายงานสารนิพนธ์โดยใชรู้ปแบบและกระบวนการวิจยัภายใตก้ารให้
คาํปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาและเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

Research for minor thesis on current interesting issues of health management system; presentation of minor 
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