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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส และชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก
การจัดการระบบสุขภาพ

: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
: Master of Public Health
Program in Health Systems Management

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
Master of Public Health (Health Systems Management)
M.P.H. (Health Systems Management)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน 45 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
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6. หลักสูตร
6.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ จัดการเรียนการ
สอน แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้
แผน ก (2)

แผน ข

1. วิชาแกน
2. วิชาบังคับ

12
15

12
15

3. วิชาเลือก

6

12

4. วิทยานิพนธ์

12

-

5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

-

6

45

45

6
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หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
6. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

45
6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสาธารณสุข หรือไม่ได้สาเร็จการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา ดังนี้
MPH 656101
MPH 656102

การสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพทั่วไป
(General Public Health and Health Systems Management)
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสุขภาพ
(English for Health Personnel)
6.3.2 หมวดวิชาแกน

MPH 656201

สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีวิจัย
(Applied Statistics and Research Methodology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3
MPH 656202
MPH 656203

วิธีการเชิงระบาดวิทยาสาหรับการจัดการระบบสุขภาพ
(Epidemiological Approach for Health Systems Management)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Environmental Health, Occupational Health and Safety Management)

MPH 656204

การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
( Health Behavior Promotion and Modification)
6.3.3 หมวดวิชาบังคับ

MPH 656301
MPH 656302
MPH 656303
MPH 656304
MPH 656305
MPH 656306

MPH 656401
MPH 656402
MPH 656403

15 หน่วยกิต

การวางแผนและการจัดการระบบสุขภาพเชิงกลยุทธ์
(Strategic Health Planning and Systems Management)
การจัดการระบบสุขภาพเปรียบเทียบและการปฏิรูป
(Comparative Health Systems Management and Reforms)
ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การในระบบสุขภาพ
(Leadership and Organizational Behavior in Health Systems)
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
(Economical Approach for Resources Management in Health Systems)
สัมมนาการจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพ
(Seminars in Health Systems Management and Development)
ปฏิบัติการภาคสนามการจัดการระบบสุขภาพ
(Field study in Health Systems Management)
6.3.4 หมวดวิชาเลือก
แผน ก (2) เลือก ไม่น้อยกว่า
แผน ข เลือก ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)

6
12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-2-3)
2(0-8-0)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

การเจรจา และไกล่เกลี่ยในระบบบริการสุขภาพ
(Negotiation and Mediations in Health Care Systems)
การจัดการนโยบายสุขภาพ
(Health Policy Management)
องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ
(Learning Organization and Knowledge Management in Health Systems)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4
MPH 656404
MPH 656405
MPH 656406
MPH 656407
MPH 656408
MPH 656409
MPH 656410
MPH 656411

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสุขภาพ
(Information Technology and Communication in Health Systems)
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบริการสุขภาพ
(Results-Based Management in Health Care Development)
การพัฒนาองค์การสุขภาพ
(Health Organization Development)
การพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพ
(Quality Development in Health Care Management)
กฎหมายและการบังคับใช้ในการคุ้มครองสุขภาพ
(Laws and Enforcement to Protect Health)
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(Strategies for Health Promotion and Disease Prevention)
การควบคุมและประเมินผลการจัดการบริการสุขภาพ
(Control and Evaluation for Health Care Management)
การวิจัยและพัฒนาในระบบสุขภาพ
(Research and Development in Health Systems)
6.3.5 วิทยานิพนธ์

MPH 656501

วิทยานิพนธ์
Thesis
36.3.6 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

MPH 656601

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
12(0-48-48)

6 หน่วยกิต
6(0-24-24)
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6.4 คาอธิบายรายวิชา
6.4.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสาธารณสุข หรือไม่ได้สาเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา ดังนี้
MPH 656101

การสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพทั่วไป
(General Public Health and Health Systems Management)

3(3-0-6)

ศาสตร์และศิ ลป์ ข องการป้องกั นโรคการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัย
ส่วนบุคคล บริการการแพทย์และสาธารณสุข การวินิจฉัยเริ่มแรก การ
ป้ องกั น และรั ก ษาโรค การพั ฒนากลไกทางสั งคมและคุณภาพชีวิ ต
ปั จ จั ย ก าหนดภาวะสุ ข ภาพ และองค์ ป ระกอบของระบบสุ ข ภาพ
แห่งชาติ กระบวนการจัดการทั่วไป การกาหนดนโยบาย การวางแผน
การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงาน
Science and art of disease prevention and health promotion, personal
hygiene, medical services and public health, primary diagnosis,
disease prevention, care and cure. Developing social mechanism,
quality of life, health, status factors, and factors relating national
health system. Management process, planning, implementing and
evaluating will be studied.
MPH 656102

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสุขภาพ
(English for Health Personnel)
ศัพท์เทคนิคและสานวนทางด้านระบบสุขภาพ การเขียน การอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ การค้นคว้างานวิจัย
การใช้ไวยากรณ์ และสานวนต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการ
ทาวิจัยทางระบบสุขภาพตลอดจนทาความเข้าใจ ข้อเขี ยนทางระบบ
สุขภาพ
Technical terms and phrases related to health system, English writing
and reading about health system, research article searching, grammar
and idiom for studying and conducting research concerning health
system as well as the identifying of English articles related to health
system.

3(3-0-6)
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6.4.2 หมวดวิชาแกน
MPH 656201

สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีวิจัย
(Applied Statistics and Research Methodology)

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจั ย สถิติ
เชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน ทั้งพาราเมตริก และน็อนพาราเมตริก การ
จัดทาโครงร่างการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การกาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อการจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพ
Concept and theories applied to data analysis and research,
descriptive and inferential statistics including parameter and nonparameter, research proposal writing, research design, research
process, population and sampling, research instruments construction
with validity and reliability testing, research paper writing and
publication of research for managing and developing of health
system.
MPH 656202

วิธีการเชิงระบาดวิทยาสาหรับการจัดการระบบสุขภาพ
(Epidemiological Approach for Health Systems Management)
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาดในการศึกษาปัจจัยกาหนด
สถานะสุขภาพ ประชากร ทางกายภาพ สังคมและปัจเจกบุคคล การเฝ้า
ระวังอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ทั้งในคลินิก สถาน
บริการสุขภาพในเชิงสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ในการจัดการ และพัฒนาระบบสุขภาพ
Concepts and epidemiology theory applied to study factors defined
health status of the population including physical, social and
individual. Surveillance the incident of infectious and non-infectious
disease in the clinical area and health care unit both social and
environmental contexts in order to analyze and make decision on
managing and developing health system.

3(3-0-6)

7
MPH 656203

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Environmental Health, Occupational Health and Safety
Management)

3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีและหลักการการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย วิเคราะห์นโยบาย วางแผนการดาเนินงาน
จั ด ระเบี ย บองค์ ก าร การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ในการควบคุ ม และ
แก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อ ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งใน
ระดั บ ครั ว เรื อ น โรงงานอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชน การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการแก้ไขและพัฒนา ทุกระดับ
Concepts, theories, and principle of environmental health problem
management, occupational health, and safety. Policy analysis,
implementation planning, organized the organization; apply
technology for controlling and problem solving related to
environmental health and occupational health problems both at
household level, manufacturer and community, as well as the project
evaluation.
MPH 656204

การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
( Health Behavior Promotion and Modification)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่
ใช้สร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการ
ทางสังคมและจิตวิทยาสังคม ตัวแบบความเชื่อด้านสุขภาพ วิเคราะห์
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ แ ละการปฏิ บั ติ ต นด้ า น
สุขภาพ
Concepts, Theories, social principles, and behavioral science used for
health promotion and changing of health behavior, social process and
social psychology, as well as health belief pattern including the
analysis of factors influencing the changing of attitude and self - care
behavior.

3(3-0-6)
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6.4.3 หมวดวิชาบังคับ
MPH 656301

15 หน่วยกิต

การวางแผนและการจัดการระบบสุขภาพเชิงกลยุทธ์
(Strategic Health Planning and Systems Management)

3(3-0-6)

การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั จ จั ย ภายใน ปั จ จั ย ภายนอกและคู่ แ ข่ ง
หลักการและเทคนิคการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ การตัดสินใจเลือกประเด็นกลยุทธ์และออกแบบกล
ยุทธ์ระดับต่างๆ หลักและเทคนิคการจัดการระบบสุขภาพแบบองค์รวม
และตัวแบบ 7-S การจัดการกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การจัดการ
ผลผลิตและบริการ และการจัดการการพัฒนาระบบสุขภาพ เทคนิคการ
เที ย บเคี ย ง การใช้ ลิ ขิต สมดุล การวิ เคราะห์ ห่ว งโซ่คุ ณค่ าและการคิ ด
เชิงกลยุทธ์
Strategy analysis, internal factor, external factor, and competitor,
principle and technique for determining vision, mission, value, purpose
and objective. The decision making for selecting and designing
strategies of all levels. Principle and technique for managing holistic
health system, 7-S, strategic management, managing and developing
health system, bench-marking, balanced scorecard, value chain
analysis, and strategic thinking.
MPH 656302

การจัดการระบบสุขภาพเปรียบเทียบและการปฏิรูป
(Comparative Health Systems Management and Reforms)
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพ องค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของระบบสุขภาพแห่งชาติ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การทรั พ ยากร สถานบริ ก าร และการ
ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพแบบเบ็ ด เสร็ จ และองค์ ร วม แนวโน้ ม สาเหตุ ทิ ศ
ทางการปฏิรูป และการพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต

3(3-0-6)
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Analysis and comparative concepts and theories, health management
system pattern, factors and specification of National Health System.
The relationship between resource management of health unit and one
stop heath service and holistic. Trend, cause, direction, revolution and
development of National Health System in the past, at present, in the
future.
MPH 656303

ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การในระบบสุขภาพ
(Leadership and Organizational Behavior in Health Systems)

3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นา ทักษะ บทบาทและหน้าที่ คุณลักษณะแบบ
วิถีและกระบวนการ พัฒนาภาวะผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและผู้นาการ
แลกเปลี่ยน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ นา พฤติกรรมบุคคลและกลุ่มใน
องค์การสุขภาพ การติดต่อสื่อสาร ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ การ
จัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง การจูงใจและการทางานเป็นทีม
การเอื้ อ อ านาจการตั ด สิ น ใจ การจั ด การความแตกต่ า งและการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์การในระบบสุขภาพ
Concepts and theories related to leader, skills, role and function,
leadership characteristics, leadership development process, leader for
change, and leader for exchange, leadership behavior analysis,
individual and group behavior in health organization. The
communication value and organization culture, conflict management
and negotiation, motivation and team work, decision making power,
managing the difference and changing of organization development in
health system.
MPH 656304

วิธีการทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
3(3-0-6)
(Economical Approach for Resources Management in Health Systems)
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ การจั ด การบุ ค ลากร เงิ น วั ส ดุ
อุปกรณ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้ และการเงินการคลังในระบบสุขภาพ
การประเมิ นความจาเป็ นบนพื้ นฐานของอุป สงค์ และอุป ทาน ทั้ง ใน
ระดับจุลภาคและมหภาค วิเคราะห์ต้นทุนและผลได้เพื่อการตัดสินใจใน
ระบบสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ

10
Concepts and theories of economic for personnel management, money,
materials, equipments, instrument, finance, and budget of health care
system. The demand and supply of basic needs evaluation both in
micro and macro levels. Cost – benefits analysis for decision making in
health care system.
MPH 656305

สัมมนาการจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพ
(Seminars in Health Systems Management and Development)

1(1-2-3)

การวิเ คราะห์ป ระเด็นปั ญหาการจัดการและพั ฒนาระบบสุขภาพจาก
สถานการณ์ จ ริ ง ในองค์ ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ต่ า งๆ การวิ พ ากษ์
บทความและการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสุ ข ภาพทั้ ง ของไทยและ
อาเซียนเพื่อนาเสนอและอภิปราย
The analysis of issues and problems related to managing and
developing heath system from authentic situation in health service
organization at all levels. The commendation of articles and research
papers related to health system both in Thailand and ASEAN for
presentation and discussion.
MPH 656306

ปฏิบัติการภาคสนามการจัดการระบบสุขภาพ
(Field study in Health Systems Management)
ปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามเกี่ ย วกั บ การจั ด การระบบสุ ข ภาพ ด้ า นการวาง
แผนการจั ดองค์ ก ารการบริ หารงานบุ คคล การอานวยการ การจั ดท า
รายงาน และการงบประมาณจากสถานการณ์จริง ในหน่วยงานสุขภาพ
ระดับต่างๆ
Filled study related to heal the management system, especially
planning, organizing, personnel management, directing, reporting and
budgeting form real situation in variety of health care unit.

2(0-8-0)
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6.4.4 หมวดวิชาเลือก
แผน ก (2) เลือก ไม่น้อยกว่า
แผน ข เลือก ไม่น้อยกว่า
MPH 656401

6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

การเจรจา และไกล่เกลี่ยในระบบบริการสุขภาพ
(Negotiation and Mediations in Health Care Systems)

3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีการเจรจาอย่างสันติวิธี การจัดการความขัดแย้ง การไกล่
เกลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วามขั ด แย้ ง การออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี ก ารเจรจา
ทางเลือกต่างๆของการจัดการความขัดแย้ง กระบวนการไกล่เกลี่ย ใน
ระบบบริการสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่
เกลี่ย และกรณีตัวอย่าง
Concepts and theories of peaceful negotiation, conflict management,
reconcile, conflict analysis, the steps of alternative negotiation methods
for conflict management, reconcile process in health system, law and
regulation related to negotiation and reconcile case studies.
MPH 656402

การจัดการนโยบายสุขภาพ
(Health Policy Management)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและประเภทของนโยบายสุขภาพ กรอบแนวคิด
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทา การดาเนินการ และการประเมินผล
นโยบายสุ ข ภาพครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นบริ บ ทและกระบวนการ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบของนโยบายสุขภาพระดับต่าง ๆ
Concepts, theories, principles and health policy categories, process and
steps of conduction, implementation, evaluation of health policies
including both context and process, stakeholders as well as the impact
of health policies in various levels.

3(3-0-6)
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MPH 656403

องค์กรการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ

3(3-0-6)

(Learning Organization and Knowledge Management in Health Systems)

แนวคิ ด ทฤษฎี วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งบรรยากาศและ
วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ในองค์ ก ารและชุ ม ชนในระบบสุ ข ภาพ
ลัก ษณะเฉพาะและการพั ฒนาองค์การในอนาคต ความเชี่ย วชาญของ
บุคคล การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
ของทีมและการคิด อย่างเป็นระบบ เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการ
การจัดการความรู้ภายในองค์การสุขภาพและชุมชน การสร้างองค์ความรู้
การจั ด เก็ บ ความรู้ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ การจั ด การชุ ม ชน
ปฏิ บั ติ ก ารและที ม งาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ คุ ณ ภาพ
กระบวนการ คุณภาพการปฏิบัติ และคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
Concepts, theories, methods and instruments for atmospheres and
learning culture establishment of the organization and community in
health system. The uniqueness and organization development in the
future, the expertise, conceptual frame work adaptation, the creation of
share vision, learning of team, systematic thinking, techniques, steps
and process, knowledge management in health organization and
community. Constructivism, knowledge retention and applied
knowledge, operational community management and teamwork,
relationship quality development, quality process, quality practice and
quality outcomes.
MPH 656404

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสุขภาพ
(Information Technology and Communication in Health Systems)
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและละมุนภัณฑ์ (Software)
พร้อมทั้ง ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การ
ประยุก ต์ และการพั ฒนาระบบสารสนเทศกั บงานบริการสุขภาพ การ
ประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสาร ทั้งรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในระบบสุขภาพ
Knowledge related to computer, network and software including
computer language, health information system, application, and
information system development with heath services, applied
communication theories both patterns and methods used in health
system.

3(3-0-6)
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MPH 656405

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบริการสุขภาพ
(Results-Based Management in Health Care Development)

3(3-0-6)

แนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่
มุ่งเน้นการมี ส่วนร่วมของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพ
การใช้ทักษะภาวะผู้นา การทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การสื่อสาร การ
ให้บริการด้วยใจ รวมทั้งการนาหลักการกาหนดตัวชี้วัด ความสาเร็จและ
หลักการ การสร้างพลังทางสังคม เพื่อการมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง
และการเกื้อกูลกัน ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
Concepts, principles and management process for health service
development, the utilization of leadership skills, team work,
communication, service mind, as well as the identified indicators,
successfulness, and social-empowerment for people participation, selfreliance and supporting each other in health system development.
MPH 656406

การพัฒนาองค์การสุขภาพ
(Health Organization Development)
ทฤษฎี และแนวคิ ดเกี่ ย วกั บการพั ฒนาองค์ก าร การวิเคราะห์และระบุ
ปัญหาขององค์การ ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลว กล
ยุทธ์การพัฒนาองค์การ บทบาทของผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
และภายนอกองค์การ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในองค์การสาธารณสุข
Concepts and theories related to organization development, analyzing
and identifying problems of organization, factors determining
successfulness or failure organization development strategies. The roles
of the initiators for change from both internal and external organization,
analyzing and problem solving in public health.

3(3-0-6)
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MPH 656407

การพัฒนาคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพ
(Quality Development in Health Care Management)

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน การบริการสุขภาพสู่ระดับสากล รวมทั้งระบบมาตรฐาน
การจัดการคุ ณ ภาพบริก ารสุ ขภาพ และมาตรฐานการบริหารองค์ก าร
สุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
Concepts, theories, principles, process, and techniques for quality
development due to standard criteria, the universal health services as
well as standard of quality management system for health services and
health organization ministration standards emphasizing on organization
development for social responsibilities.
MPH 656408

กฎหมายและการบังคับใช้ในการคุ้มครองสุขภาพ
(Laws and Enforcement to Protect Health)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
และจรรยาบรรณเกี่ยวกับงานบริการสุขภาพ กรณีศึกษาทางกฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับบริการ สุขภาพ ระบบบริหารสาธารณสุขและ
การจัดการเกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพ
Knowledge related to public health law, related laws including code of
conduct concerning health services. Case studies related to law and
code of conduct concerning health services, public health
administration system and public health regulation practice will be
explored.

3(3-0-6)
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MPH 656409

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(Strategies for Health Promotion and Disease Prevention)

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่เน้นการมี
ส่วนร่วม ของทุ ก ภาคส่วนที่เกี่ ย วข้ องกั บการสร้างสุขภาพ การระดม
ทรัพ ยากรทั้ ง จากส่ว นกลางและท้องถิ่น มาใช้ ในการวางแผนพั ฒนา
คุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนและสังคม การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชนรวมทั้งการพึ่งพาตนเอง
Concepts, theories, principles and strategic management process
emphasizing the participation of all sectors, related to health creation.
The pulling of resources from federal and local to utilize for quality of
life development plan. How to solve health problems of the community
and society, the empowerment of the community and society as well as
people’s self - reliance.
MPH 656410

การควบคุมและประเมินผลการจัดการบริการสุขภาพ
(Control and Evaluation for Health Care Management)
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จั ด การสุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง และความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ การมีส่วนร่วม ติดตามประเมินผลของทุกภาคส่วน
ในทุกระดับขององค์การสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการสุขภาพ
Concepts, theories and the process of controlling, directing, follow-up,
and evaluation of health system management in all sectors of all levels
of health organization, How to gain more effective and more efficiency
in health management.

3(3-0-6)
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MPH 656411

การวิจัยและพัฒนาในระบบสุขภาพ
(Research and Development in Health Systems)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย การวิจัย
พื้นฐาน การวิจัย ประยุ ก ต์ การวิจัยเชิงทดลอง และอนาคตศึก ษา เพื่ อ
แสวงหาความรู้ใหม่ เทคนิคการจัดการใหม่และการทาความเข้าใจใหม่
กับระบบสุขภาพในปัจจุบัน การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของระบบสุขภาพ
กระบวนการจัดการระบบสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพบริการสุขภาพ
การตอบสนองความต้องการของสังคม สร้างความยุติธรรม และยกระดับ
สถานะสุขภาพของประชาชน
Concepts, theories, and principles of research and development
including basic research, applied research, experimental research and
feasibility study, modern management technique and identifying
present health system. The improvement of health system productivity,
health system management process, standard of health care quality,
social responsibility, justice creation and up-grade health status of the
people.
6.4.5 วิทยานิพนธ์

MPH 656501

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
12(0-48-48)
Thesis
การทาวิจัยเป็นรายบุคคลในประเด็น หรือปัญหา ทางการจัดการระบบ
สุ ข ภาพและการสาธารณสุ ข โดยการเสนอหั ว ข้ อ และโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการสร้างองค์
ความรู้ใ หม่ แก้ ปั ญ หาหรือพั ฒนาการจั ดการระบบสุ ขภาพและการ
สาธารณสุข รวมทั้งการนาเสนอ การสอบวิทยานิพนธ์ การปรับปรุง
แก้ไขวิทยานิพนธ์ ภายหลังการสอบ
Individual research conducting related to health management system
and public health issues or problems by proposing research title and
thesis proposal utilizing principle, idea, and theory for new body of
knowledge construction. Problem solving or developing health
management system and public health including research presentation
and thesis defense improving and correcting thesis after thesis
defending examination.
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง โดยเลื อ กปั ญ หาส าหรั บ การศึ ก ษา
วิเคราะห์หรือวิจัยต้านการจัดการระบบสุขภาพและการสาธารณสุขเพื่อ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การแก้ ปั ญ หา และด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์ที่เป็นจริงประกอบด้วยขั้นตอนการเขียนโครงการค้นคว้า
อิ ส ระการเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
สัง เคราะห์ การสรุ ปผล และการเขี ย นรายงานการค้ นคว้ าอิ ส ระใน
รูป เล่มสารนิพนธ์ การสอบสารนิพ นธ์ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ ไ ข
ภายหลังการสอบ
Independent study by selecting research problem related to health
management system and public health for developing body of
knowledge and problem solving in real situation. The procedure of
independent study includes independent study writing, proposing
research project, literature and related research article reviewing
related to independent study title, data collecting and analyzing as
well as research conclusion. The self study report will be written in
the independent study report format. After independent study
examination, the correction process will be conducted.
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