รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: 25510731103113
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
: Bachelor of Science Program in Hospital Management

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงพยาบาล)
วท.บ. (การจัดการโรงพยาบาล)
Bachelor of Science (Hospital Management)
B.Sc. (Hospital Management)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี

มคอ. 2

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เปดดําเนินการตั้งแตปการศึกษา
2536 ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2556 สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดเปดสอน ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยไดรับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจั ดการโรงพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
 คณะกรรมการวิ ช าการประจํ า คณะสาธารณสุ ข ศาสตร แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ในการประชุ ม
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. เจาหนาที่เวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชระเบียน
2. บุคลากรในแผนกพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผูประสานงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3. บุ ค ลากรในหน ว ยสนั บ สนุ น บริ ก ารอื่ น ๆ เช น นั ก วิ ช าการพั ส ดุ / เจ า หน า ที่ พั ส ดุ เจ า หน า ที่ จั ด ซื้ อ
เจ า หน า ที่ ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล/เจ า หน า ที่ พั ฒ นาบุ ค ลากร เจ า หน า ที่ ก ารตลาดโรงพยาบาล
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่บริการลูกคา
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

1. ดร.นิลาวรรณ งามขํา

3170100134xxx

- ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.คริสเตียน (2557)
- บธ.ม.
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2548)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540)

2. กมลทิพย รัตนสุวรรณชัย

1730200031xxx

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.หอการคาไทย (2554)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)

3. ดร.อมรรัตน ลือนาม

5360400003xxx

- ส.ด.
ม.ขอนแกน (2560)
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2546)

4. ตวงพร กตัญุตานนท

3100701050xxx

5. อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ

4110400005xxx

ผูชวย
ศาสตราจารย
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- วท.ม .(สาธารณสุขศาสตร)
ม.มหิดล (2533)
- ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2547)
- สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2542)
- พย.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
วพ.สภากาชาดไทย (2528)
- วท.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553)
- วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2531)
- พยาบาลและผดุงครรภ
วพ.โรงพยาบาลโรคทรวงอก (2527)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หนวยงาน / แหลงฝกงานตางๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน

ตําบล

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและแนวโนมของสถานการณธุรกิจสถานพยาบาล ที่นํามาใชในการพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรนั้นเปนไปตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบบริการสุขภาพในปจจุบัน ซึ่งมีการ
ขยายตัวและการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมากขึ้น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลดาน
สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหโรงพยาบาลมีความตองการบุคลากรดานการบริหารจัดการ สนับสนุน
บริ ก ารโรงพยาบาลเพิ่ ม ขึ้ น โดยบุ ค ลากรดั ง กล าวต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถด า นการบริ ห ารจั ด การให
สอดคลองกับสถานการณดังกลาว เชน หลักการบริหารโรงพยาบาล ระบบการดําเนินงานในแผนกตางๆของ
โรงพยาบาล ระบบการประกันสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และมีทักษะเฉพาะทางที่มี ความ
ตองการในปจจุบัน รวมถึงการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนตน บุคลากรดานการจัดการโรงพยาบาล
จึ งเป น กลไกสํ าคัญกลุ มหนึ่ งที่จ ะช ว ยผลั กดั น ระบบบริ การสุ ขภาพให ดํ า เนิ น ไปสู เ ป าหมายคื อการจั ด การ
โรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นํามาใชในการพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น
มาจากการดูแลตนเองมากขึ้นของคนในสังคม การสื่อสารขามวัฒนธรรม การจางคนทํางานที่มาจากวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย การใชเทคโนโลยีสื่อสารแบบโลกาภิวัฒน รวมถึงการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย จึง
จําเปนตองจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนผลลัพธ และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา
ในหลักสูตร รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดวย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ต อการพัฒนาหลัก สูต รและความเกี่ ยวของกั บพัน ธกิ จ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานการศึกษาที่เ ปนที่
ยอมรั บ และรองรั บ กับ สถานการณ การที่เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้งการเกิด ขึ้น ของพระราชบั ญญัติ วิ ช าชี พ
สาธารณสุขชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตร โดยการผลิต
บุคลากรที่สามารถบริหารจัดการโรงพยาบาลและสถานประกอบการดานสุขภาพภายใตการเปลี่ยนแปลงได
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบวิชาชีพไดทั้งงานดานบริหารและสนับสนุนบริการใน
โรงพยาบาล มีทักษะเฉพาะทางที่จําเปนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ปฏิบัติงานใหแกองคกรอยางมีคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยกลาง
การศึกษาดานจีนศึกษาและวิทยาศาสตรสุขภาพ ภายในป 2575 โดยเปนหลักสูตรหนึ่งดานวิทยาศาสตร
สุขภาพที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพและเสริมสรางประสบการณของ
อาจารย รวมทั้งมีความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิต
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอน เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านด า นสนั บ สนุ น บริ ก ารและด า นบริ ห ารใน
โรงพยาบาล สถานประกอบการ และหนวยงานสุขภาพ จึงตองประกอบดวยองคความรูจากศาสตรตาง ๆ เชน
ดานการศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดานสุขภาพและการสาธารณสุข ดานการบริหารงาน
และดานการจัดการโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะนิติศาสตร
รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไดแก กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาภาษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คอมพิวเตอร
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การจัด การโรงพยาบาลเปน การบริห ารเชิง ประยุก ตรว มกัน ระหวา งบริก ารทางการแพทยกับ การ
บริการที่มีคุณภาพ และการบริหารการจัดการที่ดีของโรงพยาบาล บุคลากรที่ทําหนาที่จัดการโรงพยาบาลทุก
ระดับจําเปนตองมีความรู และทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการงานในโรงพยาบาล สรางความ
เขาใจ ประสานงานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร เพื่อใหเกิดดุลยภาพดานคุณภาพและกอประโยชน
สูงสุดตอผูใชบริการ องคการ และตอสังคมโดยรวม
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จึงมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในฝายสนับสนุนบริการและฝายบริหารของโรงพยาบาล
2. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูเฉพาะทางเพื่อการปฏิบัติงานในฝายสนับสนุนบริการโรงพยาบาล
3. เพื่อให บั ณฑิ ตสามารถสื่ อสารและประสานงานกับสหวิ ชาชี พได ทุ กระดั บทั้ งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
4. เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับคุณธรรม 6 ประการ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
- ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
โรงพยาบาล ใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาที่ สกอ. กําหนด

- ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รให ส อดคล อ ง
กับความตองการของแหลงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สุขภาพ
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการเรี ย น
การสอน โดยเน น ผู เ รี ย นเป น
สําคัญ
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการวิ จั ย
และบริการวิชาการ

กลยุทธ
- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร
อยางสม่ําเสมอ
- สํ า รวจความต อ งการของผู ใ ช
บัณฑิตและบัณฑิต
- ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ความตองการของผูประกอบการ
- สนั บ สนุ น เทคนิ ค การเรี ย นการ
สอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ให
หลากหลาย
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรทํ า วิ จั ย และ
ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก อ งค ก ร
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลการสํ า รวจความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- รายงานผลการสํารวจภาวการณ
มีงานทําของบัณฑิต
- จํานวนรายวิชา/กิจกรรม ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
- ป ริ ม า ณ ง า น วิ จั ย / บ ริ ก า ร
วิชาการ ตออาจารยในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปดภาคฤดูรอนได เปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2522 หมวดที่ 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูมีความรูสอบไลไดไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือมีความรูเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไมเปนคนวิกลจริต
5) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
6) มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) คัดเลือกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทน
4) รับเขาตามโครงการพิเศษ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1

2561

2562

2563

2564

2565

70

70

70

70

70

63

63

63

63

60

60

60

60

60

253

253

ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

70

133

193

นักศึกษาที่คาดวาจะจบ
หมายเหตุ :

60
คาดวาปแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผาน 10 %
ปที่ 2- 3 คาดวาจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผาน 5 %

2.6 งบประมาณตามแผน

1.6.2

งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)

รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา + คาลงทะเบียน
จํานวนนักศึกษา (คน)
รวมรายรับ (บาท)

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

70

133

193

253

253

4,046,000

8,903,300
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2.6.2

งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

ก. คาใชจายบุคลากร
1. อาจารยประจําหลักสูตร

1,752,200

1,968,000

2,184,000

2,400,000

2,616,000

2. อาจารยประจํารวมสอน

268,000

520,833

612,917

657,750

657,750

3. คาใชจายดําเนินการ (หองเรียน)

720,000

1,620,000

2,430,000

2,947,500

2,947,500

4. คาใชจายสวนกลาง *

1,566,950

2,977,205

4,320,305

5,663,405

5,663,405

รวม ก

4,306,950

7,086,038

9,547,222

11,668,655 11,884,655

1. คาหนังสือ/ตํารา/วารสาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2. คาครุภณ
ั ฑ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. วัสดุ / อุปกรณทางการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

รวม (ก)+(ข)

4,706,950

7,486,038

9,947,222

จํานวนนักศึกษา **

70

133

193

253

253

67,242

56,286

51,540

47,702

48,556

ข. งบลงทุน

รวม ข

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (บาทตอป)

12,068,655 12,284,655

หมายเหตุ * หมายถึง คาใชจายสวนกลาง เปนคาเฉลี่ยจากคาใชจายสวนสนับสนุนการเรียนการสอนและ การบริหาร
ประกอบดวยเงินเดือนหนังสือคาสาธารณูปโภคเอกสารประกอบการสอน เจาหนาที่รักษาความ
สะอาด/รักษาความปลอดภัยคาใชจายดําเนินงานความรวมมือตางๆ
**หมายถึง จํานวนนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง

2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวา
ดว ยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2552 หมวด 6 การศึกษาขามสถาบัน การยายสาขาวิชา การยายรอบ
และการโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

9

มคอ. 2

รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ประกอบดวยอักษร 2 ตัว
ตามดวยเลข 4 หลัก
1) รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร
ความหมาย
AN
รายวิชาในหมวดกายวิภาคศาสตร
BI
รายวิชาในหมวดชีววิทยา
CI
รายวิชาในหมวดคอมพิวเตอร
EG
รายวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
GE
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MA
รายวิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร
MI
รายวิชาในหมวดวิชาจุลชีววิทยา
PB
รายวิชาในหมวดวิชาสาธารณสุขศาสตร
PS
รายวิชาในหมวดวิชาสรีรวิทยา
ST
รายวิชาในหมวดวิชาสถิติ
HM
รายวิชาในหมวดวิชาการจัดการโรงพยาบาล
2) รหัสตัวเลขของรายวิชา ประกอบดวยเลข 4 หลักดังนี้
เลขหลักพัน
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขหลักรอยและหลักสิบ หมายถึง ลําดับวิชา
เลขหลักหนวย
หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
3) รหัสจํานวนหนวยกิต A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)
A
หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
C1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองทดลอง
C2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงการฝกปฏิบัติในหองทดลองตอสัปดาห
D1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
D2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงฝกงานหรือการฝกภาคสนามตอสัปดาห
หมายเหตุ : จํานวนหนวยกิตในวงเล็บรวมกันตองเทากับจํานวนหนวยกิตทั้งหมด B1+C1+D1 = A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

10

มคอ. 2

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวาหนวยกิต 131 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตางๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
23 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
วิชาเลือก
7 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
95 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
38 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
42 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
กลุมมนุษยศาสตร
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
กลุมวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

30 หนวยกิต
23 หนวยกิต
6 หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
6 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2 หนวยกิต
2(2/2-0-0)
9 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
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วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้
ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
1(0-1/2-0)
กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
95 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
38 หนวยกิต
AN 2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
PB 2163 วิทยาการระบาดและการจัดการ
3(3/3-0-0)
PB 2352 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2/2-0-0)
PB 2363 ระบบสุขภาพและการจัดการ
3(3/3-0-0)
PB 2372 การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
PB 2382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
PH 2203 ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
42 หนวยกิต
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HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
HM 3263 กฎหมายสําหรับการจัดการโรงพยาบาล
HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ
HM 3492 การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 3512 การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
HM 3522 การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
HM 3532 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและขอมูลสุขภาพ
HM 3543 การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
HM 3552 การตลาดโรงพยาบาล
HM 4176 สหกิจศึกษา
HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
HM 4562 การพัฒนาภาวะผูนําและจริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
2.3.1 กลุมวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4583 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4593 ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4603 ความปลอดภัยของผูปวย
HM 4613 การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
2.3.2.กลุมวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
HM 4633 การใหรหัสโรค
HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
HM 4652 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ
HM 4672 สถิติสําหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
6(0-0-6/40)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
15 หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ไดตามความสนใจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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3.1.4 แผนการศึกษา
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3
3
0
0
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
2
2
0
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2
2
0
0
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2
2
0
0
GE 1142 จีนศึกษา
2
2
0
0
GE 1172 การดูแลและสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
2
1
2
0
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3
3
0
0
รวม
17
15
4
0
รวม 17 หนวยกิต จํานวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห
ชั้นปที่ 1 ภาค 1

หนวยกิต

ชั้นปที่ 1 ภาค 2

หนวยกิต

BI 1012 ชีววิทยา
2
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใน
1
ชีวิตประจําวัน
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2
PH 2203 ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล
3
GE ……. เลือกจากกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
2
GE ……. เลือกจากกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
2
รวม
15
รวม 15 หนวยกิต 18 ชั่วโมงตอสัปดาห
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จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
2
0
0
0
3
0
0
2
0
2
2
3
2
2
13

0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0

14

มคอ. 2

AN 2003
GE 1063
GE 1102
MI 2463
PB 2352
PB 2363
ST 2013
GE ……

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร
3
2
3
0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
2
2
0
ไทยกับสภาวการณโลก
2
2
0
0
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3
2
3
0
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2
2
0
0
ระบบสุขภาพและการจัดการ
3
3
0
0
การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3
3
0
0
เลือกจากวิชาศึกษาทั่วไป
2
2
0
0
รวม
21
18
8
0
รวม 21 หนวยกิต จํานวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห
ชั้นปที่ 2 ภาค 1

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาค 2

หนวยกิต

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
3
0
0
2
0
0
2
0
0

HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
3
HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและ
2
โรงพยาบาล
PB 2163 วิทยาการระบาดและการจัดการ
3
3
PB 2372 การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล
2
2
PB 2382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ
2
2
โรงพยาบาล
PS 2002 สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2
2
…………. เลือกเสรี
3
3
รวม
19
19
รวม 19 หนวยกิต จํานวน 19 ชั่วโมงตอสัปดาห
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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ชั้นปที่ 3 ภาค 1

หนวยกิต

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
3
0
0
3
0
0
2
2
0

EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
3
HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงาน
3
บริการสุขภาพ
HM 3263 กฎหมายสําหรับการจัดการโรงพยาบาล
3
3
HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2
2
HM 3543 การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
3
3
กลุมที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
........... เลือกเสรี
3
3
กลุมที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
3
3
รวม
20
19
รวม 20 หนวยกิต จํานวน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห
ชั้นปที่ 3 ภาค 2

หนวยกิต

0
0
0

0

0

0
2

0
0

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
2
0
0
2
0
0
2
0
0

HM 3512 การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
2
HM 3522 การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
2
HM 3532 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
2
และขอมูลสุขภาพ
HM 3492 การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
2
2
HM 3552 การตลาดโรงพยาบาล
2
2
กลุมที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3
3
HM 4583 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3
3
กลุมที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4633 การใหรหัสโรค
3
3
HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
3
3
รวม
16
16
รวม 16 หนวยกิต จํานวน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห
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ชั้นปที่ 4 ภาค 1

หนวยกิต

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
HM 4562 การพัฒนาภาวะผูนําและจริยธรรมในการจัดการ
โรงพยาบาล
กลุมที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4593 ทักษะการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
HM 4603 ความปลอดภัยของผูปวย
HM 4613 การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
กลุมที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4652 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
HM 4662 การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ

3
3
2

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
3
0
0
2
2
0
2
0
0

3
3
3

3
3
3

0
0
0

0
0
0

2
2
2
3

2
2
2
3

0
0
0
0

0
0
0
0

2

0

HM 4672 สถิติสําหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
……………. เลือกเสรี
รวม
17
16
รวม 17 หนวยกิต จํานวน 18 ชั่วโมงตอสัปดาห

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
6
0
0
40
รวม
6
0
0
40
รวม 6 หนวยกิต จํานวน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
HM 4176 สหกิจศึกษา

หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 23 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแลสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพการนําความรู
และทักษะการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการ
เสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
GE 1082

โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญา
และศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจผูอื่น การสราง
ความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสาร
และเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรี
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สําคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของ
ประชาคมโลกเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเป น มา และความหมายของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ
การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142

จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศาสตร การปกครอง ชนชาติ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการสืบคนขอมูล การ
แสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟงพูด การอานและการเขีย น การฟง
และการอานจับ ใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอาน
สิ่ ง พิ ม พ ป ระเภทต า ง ๆ เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาหาความรู และการใช ภ าษาในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
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GE 1053

ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3/3-0-0)
(English for Communication I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยเนนการฟง
และการพูดในชีวิตประจําวัน
GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3/3-0-0)
(English for Communication II)
วิชาบังคับกอน : GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางความงาม
ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะ
กับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต
GE 2192

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and wisdom)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การ
เปลี่ย นแปลงวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาไทย ความหลากหลายและลั ก ษณะร ว มทางวั ฒ นธรรมและภู มิ
ปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุ บัน การเห็นคุณคา การอนุรั กษ
พัฒ นา และสรา งสรรควัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาไทยกับ การแกไ ขปญ หาสั ง คมอย า งสรา งสรรคใ นยุ ค
โลกาภิวัตน
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GE 2292

การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิด
เชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
GE 2242

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการดําเนินชีวิตของบุคคลตาง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสําคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย
ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง บทบาทของกฎหมายกับ
สังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
GE 2212

ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะของผู นําและภาวะความเปนผูนํ า การพัฒนาและบู รณาการกระบวนการทางการ
จัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทํางานรวมกับผูอื่น
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GE 2162

ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสํ า คั ญ ของทั ก ษะการเรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะของผู ที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย น
เตรีย มพรอมที่จ ะเรีย นดว ยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรีย น การตั้งเปาหมายในการเรียน
การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคําบรรยาย การอาน
การเตรียมตัวสอบ การทําขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
GE 2142

อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความ
รวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152

ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ในการจั ด การธุ ร กิจ ความสํ าคัญของธุ ร กิจ พื้น ฐานความรู ทางธุ ร กิจ ที่ส ามารถ
นําไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางการคํานวณ โปรแกรมเพื่อการนําเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับการ
พัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
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สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคําศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณประจําวัน และ
วิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
38 หนวยกิต
AN 2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
(Essential Human Anatomy)
วิชาบังคับกอน : BI 1012 ชีววิทยา
ความรูพื้นฐานและคําศัพททางกายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายมนุษยเชิงระบบ ไดแก
ระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ
รวมทั้งการปฏิบัติการทางกายวิภาคที่สอดคลองกับเนื้อหา
BI 1012

ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิตในเซลล ความสัมพันธระหวางสสาร
พลังงาน การดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้นฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การ
ถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และกระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
BI 1041

ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาเรียนรวม : BI 1012 ชีววิทยา
ปฏิบัติทดลองเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และทักษะในการใชกลองจุลทรรศน เพื่อกระตุน
ใหมีนิสัยเปนผูชางสังเกตซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
EG 5033

การฟง- การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening - Speaking for Professional Purposes)
วิชาบังคับกอน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การ
นําเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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EG 5043

การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading - Writing for Professional Purpose)
วิชาบังคับกอน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา วารสารและบทความทางวิชาการ
ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการนําเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชคําศัพทสํานวนและหัวขอที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว
MA 1073

คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบจํานวนจริง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเสนตรง การแก
ระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร แหลงที่มาของขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการ
ทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม
ตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปนของคาจากตัวอยางสุม
MI 2463

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2–1/3-0)
(Basic Microbiology and Parasitology)
วิชาบังคับกอน : BI 1012 ชีววิทยา และ BI 1041 ปฏิบัติการชีวิทยา
การจําแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม พันธุศาสตร การ
ควบคุมและปองกันโรค ภูมิคุมกันของมนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค และเทคนิคปฎิบัติทางจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตน
PB 2163

วิทยาการระบาดและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Epidemiology and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในดานการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา การกระจายโรค การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค การจัดการในการปองกัน
และควบคุมโรค ความรูเบื้องตนของโรคติดตอ โรคไรเชื้อ และอุบัติเหตุ โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมและ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล
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PB 2352

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Health Education and Health Behavior)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดทฤษฎีทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ที่มุงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยใชหลักการสื่อสารสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา การประเมินผล การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพทั่วไปใหแกบุคคล ครอบครัว ผูมารับบริการ และผู
ใหบริการในโรงพยาบาล
PB 2363

ระบบสุขภาพและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Health System and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบสุขภาพ องคประกอบระบบสุขภาพ การใชหลักการบริหารสาธารณสุข ประกอบดวย
การวางแผนงานและนโยบายดานสุขภาพ การจัดองคกร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม
ในการจั ด การระบบสุขภาพ หลั กประกัน สุ ขภาพ การจั ด การการบริ การสุขภาพ และการประเมิน ผลการ
ดําเนินงานดานสุขภาพ
PB 2372

การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Environmental Health Management for Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยและสิ่ งแวดลอม โดยศึกษาถึงปญหาและแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลที่สงผลตอสุขภาพอนามัย ไดแก การจัดการน้ําสะอาด การบําบัดน้ําเสีย การ
จัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตวแทะ
สัตวและแมลงนําโรค รวมถึงการอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล
PB 2382

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety for Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและขอบเขตการทํางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการปองกันอุบั ติเ หตุ
อันตรายการจัดสํานักงานเพื่อความปลอดภัย การสุขาภิบาลและความเปนระเบียบในโรงพยาบาล อันตราย
จากสภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางานและแนวทางในการแกไขปองกัน โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของดานความปลอดภัย
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PH 2203

ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Physics and Hospital Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เพื่อศึกษาการเคลื่อนยายวัตถุ การใชประโยชนและอนุรักษพลังงานในรูปแบบตางๆ อุณหภูมิ
และความรอนภายในตัวอาคาร ความเขมเสียงและการสั่นสะเทือน ระบบสองสวาง หลักการทํางาน วิธีใช และ
การแกไขปญหาเบื้องตนของอุปกรณไฟฟา รังสี การปองกันและการกําจัดวัตถุอันตราย ความเขาใจเบื้องตน
เกีย่ วกับระบบของไหล
PS 2002

สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Physiology for Health Science)
วิชาบังคับกอน : BI 1012 ชีววิทยา
ศึกษาหนาที่และกลไกการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย การทํางานของเซลลและ
เนื้อเยื่อ การควบคุมสมดุลของระบบในรางกายในสภาวะปกติ
ST 2013

การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Statistical Analysis for Health Care)
วิชาบังคับกอน : MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูล
จําแนกประเภท การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา สถิติการเกิด-ตาย (Vital
Statistics) และตารางชีพ (Life Table)
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
42 หนวยกิต
HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
3(3/3-0-0)
(Hospital management 1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการความเปนมาของโรงพยาบาล ความหมาย หนาที่ ประเภทของโรงพยาบาล การ
จัดตั้งโรงพยาบาล การวางแผนการกอสรางโรงพยาบาล การจัดองคกรในโรงพยาบาล การจัดอัตรากําลังใน
โรงพยาบาลแตละประเภท แนวคิด หลักการ การบริหารหนวยงานตางๆ ดานการรักษาพยาบาล งานบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยนอก-ผูปวยใน งานบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเวชกรรมสังคม งานบริหารการ
พยาบาล งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบําบัด งานสังคมสงเคราะห
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HM 2472

ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Medical Terminology for Hospital Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไป ความหมาย ที่มาเกี่ยวกับศัพททางการแพทย ศัพททางการแพทยของระบบตางๆ
ของรางกาย โครงสรางของคําศัพท การจําแนกสวนประกอบของคํา การอานออกเสียง ศัพททางการแพทย
ที่ใชในการพูดและเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค การบันทึกทางการแพทยในโรงพยาบาล การรักษาทาง
การแพทยและการพยาบาล ชื่อโรคตางๆที่ใชในการปฏิบัติงานดานการแพทยและสาธารณสุข คํายอมาตรฐาน
ทางการแพทย คํายอดานหองปฏิบัติการทางการแพทย แผนกและสาขาเฉพาะทางในโรงพยาบาล สนทนา
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในโรงพยาบาล
HM 2682

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Public Health and Hospital Management Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การสาธารณสุข พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพดานการแพทย สาธารณสุขในโรงพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพตางๆในโรงพยาบาล
HM 3253

การจัดการโรงพยาบาล 2
3(3/3-0-0)
(Hospital Management 2)
วิชาบังคับกอน : HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
แนวคิดการบริหารงานด านสนั บสนุน บริ การรักษาพยาบาล การจัดการสํานักงาน งานสาร
บรรณ งานโภชนาการ งานรับผูปวยในและงานประกันทางการแพทยในไทยและตางประเทศ ระบบบริหาร
เวชระเบียน การบริหารงานจายของปราศจากเชื้อกลาง งานจัดการอาคารสถานที่ งานซักฟอกผา เปนตน
รวมทั้งการบริหารจัดการโดยใชหนวยงานภายนอก (Outsource)
HM 3263

กฎหมายสําหรับการจัดการโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Management Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการโรงพยาบาล พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
และกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรงพยาบาล สิ ท ธิ ผู ป ว ย พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รั กษาพยาบาล กฎหมายประกันภั ย กฎหมายที่เ กี่ย วของกับคอมพิว เตอร กฎหมายด านความปลอดภัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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HM 3483

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ
3(2/2-1/2-0)
(Information Technology for Hospital and Health Care Service)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโรงพยาบาลและระบบ
สุขภาพแบบอัจฉริยะ ระบบการจัดการฐานขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร และการประมวลผลคอมพิวเตอรเพื่อ
งานบริหารจัดการโรงพยาบาลและระบบสุขภาพ
HM 3492

การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Strategic Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงในบริบทโรงพยาบาล การวางแผนและดําเนินโครงการเชิงกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ เทคนิคและ
เครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันของ
โรงพยาบาล
HM 3502

หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Principle of Hospital Quality Improvement)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเปนมา แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพ หลักการ
บริหารคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ การใชมิติจิตตปญญา (Spirituality) การพัฒนาสูความยั่งยืนดวย
SHA บทบาทผูนําในการพัฒนาคุณภาพ การใชเครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล วงจรการเรียนรูเดมมิ่ง (PDCA)
การใชแผนผังแสดงกระบวนการทํางาน ผังแสดงเหตุ และผล การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ไดแก การจัดการความรู (KM) การควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหาร
ความเสี่ยง (RM) การพัฒนาคุณภาพโดยรวมอยางตอเนื่อง (TQM และ CQI) การกําจัดความสูญเปลาดวย
ระบบ Lean และการฝกปฏิบัติประยุกตใชกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการดําเนินงานคุณภาพ
HM 3512

การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Financial Management in Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการการเงินสําหรับโรงพยาบาล องคประกอบของงบการเงิน
การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะหงบทางการเงิน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทํา
งบประมาณ การบริหารตนทุนและการควบคุมรายจายในโรงพยาบาล การวิเคราะหจุดคุมทุน มูลคาของเงิน
ตามเวลา การตัดสินใจจายลงทุน
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HM 3522

การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Commodity Administration)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในโรงพยาบาล การประมาณความตองการ หลักการ
และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส การแจกจายพัสดุ การใชระบบโลจิสติกส
การจัดการพัสดุคงคลัง การบํารุงรักษา การจําหนาย การบริหารสัญญา รวมทั้งระเบียบปฏิบัติวาดวยการพัสดุ
HM 3532

การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและขอมูลสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Hospital and Health Information System Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตน มาตรฐาน และโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและสุขภาพ ระบบ
สารสนเทศงานดานการใหบริการและรักษาพยาบาลระบบสารสนเทศงานดานบริการ การเชื่อมโยงขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร การดูแลผูปวย การพัฒนาคุณภาพและเพื่อเบิกจายชดเชยคารักษาพยาบาลกับ
กองทุนสุขภาพคลังขอมูลสุขภาพ โครงสรางมาตรฐานขอมูลสุขภาพ (43 แฟม) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
และขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับการจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ
HM 3543

การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Human Resource Management for Hospital)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล ความสัมพันธระหวางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยกับโรงพยาบาล การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหและกําหนดอัตรากําลั งด าน
สุขภาพ การสรรหา การคัดเลือก การกําหนดคาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน วินัย แรงงานสัมพันธ
กฎหมายแรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการสรางองคการแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรสุขภาพ
และโรงพยาบาล
HM 3552

การตลาดโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรู ทั่ ว ไปทางการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ ใ นโรงพยาบาล ความสํ า คั ญ ของการ
ดําเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธของโรงพยาบาล สภาพแวดลอมทางการตลาด ขอมูลทางการตลาด
พฤติกรรมผูบริโภค การวางตําแหนงทางการตลาด ระบบการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา สวนผสม
ทางการตลาด งานประชาสัมพันธ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในงานการตลาดโรงพยาบาล
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HM 4176

สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาหในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพที่เกีย่ วของ
ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง
HM 4333

การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
(Research in Hospital Management)
วิชาบังคับกอน : ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย สวนประกอบของโครงรางการวิจัย การกําหนดหัวขอเรื่องและ
การกําหนดวัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอยาง
การกําหนดขนาดตั ว อย าง การสร างเครื่ องมือที่ใช ในการวิ จั ย การเก็บ รวบรวมขอมูล การใช ส ถิติ ในการ
วิเคราะหขอมูลและแปลผล การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในงานวิจัย และ
นํามาใชในการวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
HM 4562

การพัฒนาภาวะผูนําและจริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Leadership Development and Ethics in Hospital Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู นํ า หลั กการพั ฒนาภาวะผู นํ า การพั ฒนาภาวะผู นํ าในวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย สําหรับโรงพยาบาล แนวคิดพื้นฐานของจริยธรรม หลักการสรางจริยธรรมองคกร บรรยากาศ
จริ ย ธรรมในองค ก รจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผู บริ ห าร ตลอดจนการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Governance) และจริยธรรมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการโรงพยาบาล และภาพรวมจริยธรรมทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม มาตรฐานและการประเมินจริยธรรมในโรงพยาบาล
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2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
15 หนวยกิต
HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality Improvement Tools)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ ไดแก 3C-PDSA การใช Hospital profile วิเคราะหองคกร
การจัดทํา Service Profile การทํางานเป นทีม การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน การวิเคราะห แปล
ความหมายกราฟและแผนภูมิ การวัดเปรียบเทียบโดยใช Benchmarking การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
(R2R) การเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Transcultuaral) เครื่องมือวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหา
(RCA) เครื่องมือวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) และการฝกปฏิบัติประยุกตใชเครื่องมือในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
HM 4583

ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality System)
วิชาบังคับกอน : HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แนวคิด ระบบคุณภาพ การรั บ รองระบบคุณภาพ ได แก ระบบบริ ห ารคุณภาพ ISO เกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ (MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) รวมถึงการรับ รองคุณภาพสถานพยาบาลขั้น กาวหน า (Advanced HA) การรับ รอง
คุณภาพระดับสากล (JCI) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ (HPH) การรับรองคุณภาพระดับอําเภอ การรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด การรับรอง
ดานสุขภาพระดับโลก (Global Health Accreditation– GHA) การรับรองมาตรฐานความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อจาก DNV GL (Det Norske Veritasand Germanische)
HM 4593

ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality Improvement Skill)
วิชาบังคับกอน :ไมมี
ทักษะของบุ คลากรด านการพัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาล ได แก การผสานพลั งร วม ( Inner

Power) ทั ก ษะการเป น ผู ป ระสานงานคุ ณ ภาพ ( Facilitator) การคิ ด เชิ ง ระบบ การสร า งนวั ต กรรม
(Innovation) และคิดอยางสรางสรรค การระดมสมอง ความเขาใจมิติคุณภาพ การสอนงาน (Coaching)
การใหเกียรติผูอื่น (Respect) การมีมนุษยสัมพันธ ทักษะการกระตุนการมีสวนรวม การบริหารจัดการงาน
และการทํางานรวมกับผูอื่น (Work management and Collaboration) และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวของ
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HM 4603

ความปลอดภัยของผูปวย
3(3/3-0-0)
(Patient Safety)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญของความปลอดภัยของผูปวย เปาหมายความปลอดภัยผูปวยและ
บุคลากร (2P Safety) ตัวชี้วัดความปลอดภัยผูปวย วัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย ปจจัยดานมนุษย
ระบบงาน ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมกับความปลอดภัยของผูปวย การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย การปรับปรุงคุณภาพและเครื่องมือที่ใชวัดการปรับปรุงความปลอดภัยของ
ผู ป ว ย การมีส ว นร ว มของผู ป ว ยและผู ดู แ ล ความสํ าคัญของการป องกั น และควบคุม การติ ด เชื้ อต อ ความ
ปลอดภัยของผูปวย และการปรับปรุงความปลอดภัยในการใชยา
HM 4613

การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Risk Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด ความหมาย คําศัพทที่เกี่ยวของกับระบบบริหารความเสี่ยง ความมุงมั่นของผูบริหารใน
การบริหารความเสี่ยง การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทําและวิเคราะหบัญชีความเสี่ยง การนํา
ระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติโดยใชกระบวนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงทางคลินิก
ความเสี่ยงดานการสนับสนุนบริการและดานสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากการคนหา การวิเคราะห การประเมิน
การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลระบบ และการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง
ระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชเครื่องมือตางๆ ไดแก Trigger tool, Clinical tracer
การสรางความรวมมือ ความตระหนัก และปจจัยสูความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยง และการเยี่ยมสํารวจ
ความเสี่ยง
2.3.2 กลุมวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
15 หนวยกิต
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
3(3/3-0-0)
(Medical Record Management System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวางแผนและออกแบบระบบ มาตรฐานงานเวชระเบียนและกฎหมายที่เ กี่ยวของ งาน
บริการเวชระเบียน องคประกอบของเวชระเบียน นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวยใน
ดานการบันทึก การแกไข การรับคําสั่ง การใชรหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเขาถึง และการทําลาย การรักษา
ความปลอดภัยและความลับของขอมูล การประเมินทบทวนเวชระเบียน เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเวชระเบียน
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HM 4633 การใหรหัสโรค
3(3/3-0-0)
(International statistical classification of diseases and related health problems)
วิชาบังคับกอน : HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสโรค การจําแนกโรคตามระบบของรางกาย วิธีการใชคูมือ
การใหรหัสโรค แนวทางมาตรฐานการใหรหัสโรคแตละกลุมโรค วิธีการใหรหัสโรค หลักการเขียนใบมรณบัตร
มาตรฐานการใหรหัสสาเหตุการตาย การฝกปฏิบัติการใหรหัสโรค
HM 4643

การใหรหัสหัตถการและผาตัด
3(3/3-0-0)
(International classification of diseases, clinical modification)
วิชาบังคับกอน : HM 2472 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
แนวคิด หลักการ โครงสรางของรหัสหัตถการและผาตัด การจําแนกรหัสหัตถการและผ าตัด
ตามกลุมโรคระบบรางกาย วิธีการใชคูมือการใหรหัสหัตถการและผาตัด extension code ฝกปฏิบัติการให
รหัสหัตถการและผาตัด
HM 4652

การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
2(2/2-0-0)
(Coding Audit)
วิชาบังคับกอน : HM 4633 การใหรหัสโรค และ HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
การตรวจสอบคุณภาพรหั สโรคและหัต ถการ Medical Record Audit Form การใช Audit
Form การประเมิ น การสรุ ป การวิ นิ จ ฉั ย โรคและหั ต ถการของแพทย Summary Assessment (SA) การ
ประเมิน การให ร หั ส การวิ นิ จ ฉัย โรคและหั ต ถการของผู ใ ห ร หั ส Code Assessment (CA) การสรุ ป ผลการ
ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบหลั กฐานในเวชระเบี ย นแต ละกลุมโรค ขั้น ตอนกระบวนการตรวจสอบ
ณ หนวยบริการขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบรวมศูนย การฝกปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและ
หัตถการ
HM 4662

การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ
2(2/2-0-0)
(Diagnosis Related Groups; DRGs)
วิชาบังคับกอน : HM 4633 การใหรหัสโรค และ HM 4643 การใหรหัสหัตถการและผาตัด
แนวคิดการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ โครงสรางของกลุมวินิจฉัยโรครวม วิธีใช
คูมือการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ ขอมูลที่ใชในการหา DRGs ICD-9-CM Procedure with
Extension code การตรวจสอบขอมูลและการจัดการเมื่อมีความผิดพลาดของขอมูล ขั้นตอนในการหา DRGs
คําย อและความหมาย Appendices และ DRGs Definition for Pre MDC and MCD 1-25, 28 ตลอดจน
การประยุกตใชโปรแกรมจัดกลุมและคํานวณคาน้ําหนักสัมพัทธ ฝกปฏิบัติการการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและ
น้ําหนักสัมพัทธ การอานคา การแปลผล การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน การจัดทํารายงานและการ
นําไปใชประโยชน
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HM 4672

สถิติสําหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Statistics for medical coder and public health)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนํา ความรูพื้นฐานทางสถิติสําหรับเวชสถิติ หลักการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การอนุมานคาเฉลี่ ย การวิเคราะหสหสัมพันธ และสมการ
ถดถอยเชิงเสน การอนุมานคาสัดสวน การวิเคราะหความเสี่ยงและสถิติในงานวินิจฉัยโรค การพยากรณขอมูล
ผูปวย การคํานวณขนาดตัวอยาง การบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
และการจัดทํารายงานสถิติ
3.2

ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

1. ดร.นิลาวรรณ
งามขํา *

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3170100134xxx

2. กมลทิพย
1730200031xxx
รัตนสุวรรณาชัย *

3. ดร.อมรรัตน
ลือนาม *

5360400003xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.คริสเตียน (2557)
- บธ.ม.
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2548)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.หอการคาไทย (2554)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)
- ส.ด.
ม.ขอนแกน (2560)
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2546)
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7.0
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9.0
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ชื่อ นามสกุล
4. ตวงพร
กตัญุตานนท *

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3100701050xxx

5. อโนทัย
4110400005xxx
ผลิตนนทเกียรติ *

6. ดร.ดรุณวรรณ
สมใจ

7. ดวงหทัย
แสงสวาง

8. วิภาวรรณ
เพ็งพานิช

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวย
- วท.ม .(สาธารณสุขศาสตร)
ศาสตราจารย ม.มหิดล (2533)
- ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2547)
- สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2542)
- พย.บ. เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
วพ.สภากาชาดไทย (2528)
- วท.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553)
- วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2531)
- พยาบาลและผดุงครรภ
วพ.โรงพยาบาลโรคทรวงอก (2527)
- รป.ด. (การจัดการภาครัฐและ
ผูชวย
ศาสตราจารย ภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(2552)
- วท.ม.(การบริหารโรงพยาบาล)
ม.มหิดล (2542)
- พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย (2537)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ม.บูรพา (2555)
- วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2550)
- วท.ม.(สุขศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร (2555)
- วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
เกา
ใหม
8.4
7.0

6.0

6.0

8.9

5.0

9.0

5.0

7.5

6.0

* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยพิเศษ
ไมมี
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ไดจัดการเรียนการสอนที่เรียกวา
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) โดยมุงเนนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ งานที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ จ ะตรงกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา เน น การเรี ย นรู โ ดยใช
ประสบการณจ ากการทํางานจริ งเป นหลัก (Work- based Learning) หรื อโครงงานพิเ ศษ (Project) ซึ่งมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้จะทําใหนักศึกษามีความ
สมบู ร ณพร อมมีคุณภาพ ความสามารถและสมรรถนะตรงตามความต องการขององคกรผู ใช บั ณฑิต เพื่อ
ตอบสนองความตองการกําลังคนที่มีความรูทางดานการจัดการโรงพยาบาล และเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงานสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการโรงพยาบาลในหนวยงานสนับสนุนดานการบริหาร การบริการ
ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
2. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานใหกับผูบริหาร แพทย พยาบาลไดอยางเหมาะสม
3. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและบริการแกผูรับบริการในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพได
อยางเหมาะสม
4.2 ชวงเวลา
- รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เรียนชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จัดเต็มเวลา 16 สัปดาห ในชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2 (ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
เปนการทําวิจัยที่ประกอบในรายวิชา HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การจัดทําโครงการวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล หรือที่เกี่ยวของ ดําเนินการวิจัย และนําเสนอได
อยางเหมาะสม
5.2 มาตรฐานการเรียนรู
นักศึกษาสามารถประยุกตเอาปญหาหรือเรื่องนาสนใจในดานการจัดการโรงพยาบาลหรือ หรือที่
เกี่ยวของ เปนหัวขอวิจัย สามารถดําเนินการวิจัยไปตามกระบวนการวิจัย ไดผลการวิจัยและนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต (อยูในวิชา HM 4333 การวิจัยดานการจัดการโรงพยาบาล)
(เปนภาคทฤษฎี 2 หนวยกิต ภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิต)
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5.5 การเตรียมการ
1. การสอนภาคทฤษฎีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยแกนักศึกษา
2. เตรียมเอกสารคูมือการทําวิจัยการประเมินผล และเกณฑการประเมินผล
3. เตรียมอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
4. แบงกลุมนักศึกษา พรอมมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
5. ดําเนินการวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
6. นําเสนอผลการวิจัยตอคณาจารยสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และจัดทํารายงานการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. จากโครงรางการวิจัยและการนําเสนอ
2. จากการนําเสนอผลการวิจัย
3. จากเลมรายงานการวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(2) มีความรอบรูในศาสตรทางการจัดการ
โรงพยาบาล
(3) มีความสามารถในการปฏิบตั ิหนาที่ในสวนงาน
การบริหารจัดการโรงพยาบาล และระบบริ
การ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม
(4) มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูและประสบการณทาง
วิชาชีพ
อยางเปนระบบ แกปญหาอยางสรางสรรคใน
การปฏิบัติงาน
(5) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีม
กับสหวิชาชีพ
(6) สามารถใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพและสังคม ในวิชาเรียน และกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณธรรมดาน
ตางๆ เชน ปฐมนิเทศ พิธีไหวครู ตลอดจนยกยองผูที่ประพฤติปฏิบัติอยู
ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเปนตนแบบที่ผูอื่นควรเอาอยาง
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดานการจัดการโรงพยาบาล
การมอบหมายงานในวิชาที่ตองอาศัยความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มาประกอบการดําเนินงาน ฝกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน

การฝกสหกิจศึกษา และการศึกษาดูงาน

การฝกปฏิบัติการทํางานเปนทีม การทํารายงานในวิชาเรียน การทํา
กิจกรรมกลุม โดยมีการแบงหนาที่การทํางาน และประสาน งานอยาง
เปนระบบ รวมทั้งมีวิชาสอนเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําในการบริหาร
โรงพยาบาล
การสอนสอดแทรกการใชภาษาอังกฤษ การมอบหมายงานที่ตองศึกษา
คนควาดวยตนเอง และจัดโครงการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

ดานบริหารจัดการ
(7) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

สงเสริมการสืบคน ทํารายงานวิชาการอยางตอเนื่อง

2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLOs)
เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล แลว
จะมีความสามารถ ดังนี้
1) บัณฑิตสามารถใชความรูดานการจัดการโรงพยาบาลปฏิบัติงานในฝายสนับสนุนบริการและฝาย
บริหารของโรงพยาบาล
2) บัณฑิตประยุกตใชความรูดานการพัฒนาคุณภาพหรือดานรหัสโรคในการปฏิบัติงานฝายสนับสนุน
บริการ
3) บัณฑิตสามารถสื่อสารและประสานงานในการปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพทุกระดับทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล
4) บัณฑิตแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะและรับใชสังคม
3. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ และความรับผิดชอบ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดีตอ
สังคม
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
4) เห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5) มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญ
 ญา และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุม นักศึกษาตองฝกใหเห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
มีความซื่อสัตยไมกระทําการทุจริตในเรื่องใด ๆ เชน การคัดลอกผลงานของผูอื่น นอกจากนี้อาจารยผูสอนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช น การยกย อ งนั ก ศึ ก ษาที่ทํ า ดี ทํ า ประโยชน แก ส ว นรวม เสี ย สละรวมถึ ง การสอดแทรกภู มิ ป ญ ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในรายวิชาตาง ๆ
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 6 ประการ และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชน
การกระทําทุจริตในการสอบการลอกผลงาน การชวยเหลืออาจารย เพื่อน การดําเนินชีวิตอยาง
ประหยัด เปนตน
- ประเมินจากการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยเชนการแตงกาย การทิ้งขยะใหถูกตอง เปนตน
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ประเมินจากการทํางานกลุม
ดานที่ 2 ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
1) อธิบายความรู หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
2.) สามารถนําความรูปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่รับผิดชอบ
3) บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
4) รูและเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปใชแกปญหา/ตอยอดองคความรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตใชในทางปฏิบัติในสภาพการณจริง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย แบบฝกหัด
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่จัดทําและนําเสนอ
(4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ใฝเรียนใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
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3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองครวม
4) สามารถวิเคราะห สังเคราะหตีความและประเมินคาเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
5) สามารถใชทักษะและความเขาใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานประจํา
และหาแนวทางใหมในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การฝกสหกิจศึกษา
(2) การศึกษาดูงาน
(3) การศึกษาวิจัย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเมินจาก
รายงานและการนํ า เสนอในชั้ น เรี ย น ประเมิ น จากรายงานวิ จั ย การทดสอบโดยใช แ บบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ เปนตน
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
3) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
5) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมในรายวิชาตางๆ
- การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานที่ 5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการใชงาน
2) มีวิ จ ารณญาณในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและรูเทาทัน
3) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกรูปแบบการนําเสนอได
ถูกตองเหมาะสม
4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชภาษา
สื่อสาร ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานในการเรียนรู รวมถึงรายงาน
และการนําเสนอ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชา ที่จําเปนตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะการสื่อสาร
ดานที่ 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรูทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการโรงพยาบาลในหนวยงานสนับสนุนดานการบริการ และ
บริหาร ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
2) สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานใหกับผูบริหาร แพทย พยาบาลไดอยางเหมาะสม
3) สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและบริการแกผูรับบริการในโรงพยาบาลและสถานบริการ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมในการฝกสหกิจศึกษา
- การนิเทศงาน
- การฝกปฏิบัติสรางเสริมทักษะในหองเรียน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- ประเมินจากรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การประเมินการฝกปฏิบัติในหองเรียน
- การสอบวัดความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1 GE 1172
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบ 2(1/1-1/2-0)

องครวม
2 GE 1082
โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)

3

GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

2(2/2-0-0)



4

GE 1102

ไทยกับสภาวการณโลก

2(2/2-0-0)



5

GE 1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-0-0)



6

GE1142

จีนศึกษา

7

GE 1043

8

2.ความรู

2

3

4

5

1

2





























3

3.ทักษะทางปญญา

4

1



2(2/2-0-0)





ภาษาไทยกับการสื่อสาร

3(3/3-0-0)





GE 1053

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(2/2-1/2-0)





9

GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(2/2-1/2-0)



10

GE 1122

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

2(2/2-0-0)

3

4

5

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

1

2

3

4


































2

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ






5

2

3

4


















































































































































1.2 วิชาเลือก
11

GE 2182

สุนทรียภาพแหงชีวิต

2(2/2-0-0)

12

GE 2192

วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาไทย

2(2/2-0-0)

13

GE 2292

การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน

2(2/2-0-0)
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4



2.ความรู

5

1

2







14

GE 2242

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

2(2/2-0-0)

15

GE 2202

กฎหมายกับสังคม

2(2/2-0-0)













16

GE2212

ภาวะผูนํากับการจัดการ

2(2/2-0-0)













17

GE 2162

ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา

2(2/2-0-0)









18

GE 2142

อาเซียนศึกษา

2(2/2-0-0)

19

GE 2152

ผูประกอบการยุคใหม

2(2/2-0-0)

20

CS 1001

1(0-1/2-0)

21

GE 2122

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
22 AN 2003
สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร










2(2/2-0-0)



23

BI 1012

ชีววิทยา

3(2/2-1/3-0) 
2(2/2-0-0)


24

BI 1041

ปฏิบัติการชีววิทยา

1(0-1/3-0)

25

EG 5033

3(3/3-0-0)

26

EG 5043

27

MA 1073

การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
คณิตศาสตรและสถิติ

28

MI 2463

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

29

PB 2163

วิทยาการระบาดและการจัดการ

3(2/2-1/3-0) 
3(3/3-0-0)


3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)







3

3.ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5



4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

2

1

























2



3

4



























































5








































4






3
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2.ความรู

5

1

2

3

3.ทักษะทางปญญา

4

1

2

30

PB 2352

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

2(2/2-0-0)









31

PB2363

ระบบสุขภาพและการจัดการ

3(3/3-0-0)









32

PB 2372

2(2/2-0-0)







33

PB 2382





34

PH 1203

การจัดการสิ่ง แวดลอมสําหรับ
โรงพยาบาล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สําหรับโรงพยาบาล
ฟสิกสกับการจัดการในโรงพยาบาล

35

PS 2002

2(2/2-0-0)

36

ST 2013

สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
การวิเคราะหสถิติเพือ่ การบริบาล
สุขภาพ

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)























5

1

1

1



2

3









4

5



2

3

4





















4

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ







3

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ










































2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
37

HM 2243

การจัดการโรงพยาบาล 1

3(3/3-0-0)

38

HM 2472

2(2/2-0-0)

39

HM 2682

40

HM 3253

ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
ในโรงพยาบาล
กฎหมายเกีย่ วกับการสาธารณสุข
และโรงพยาบาล
การจัดการโรงพยาบาล 2

41

HM 3263

กฎหมายสําหรับการจัดการ
โรงพยาบาล

3(3/3-0-0)

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
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2

3

มคอ. 2

ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
42

HM 3483

43

HM 3492

44

HM 3502

45

2

3

4

2.ความรู

5

1

2

3





















3.ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

2

3

1

2

3

















2

3

4

5

3(2/2-1/2-0)

HM 3512

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
โรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ
การจัดการเชิงกลยุทธของ
โรงพยาบาล
หลักการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
การจัดการการเงินในโรงพยาบาล

2(2/2-0-0)





















46

HM 3522

การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล

2(2/2-0-0)





















47

HM 3532

2(2/2-0-0)















48

HM 3543

49

HM 3552

การจัดการระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลและขอมูลสุขภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
โรงพยาบาล
การตลาดโรงพยาบาล

50

HM 4176

51

PB 4333

52

HM 4562

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

3(3/3-0-0)















































4























2(2/2-0-0)





















สหกิจศึกษา

6(0-0-6/40)























การวิจยั ดานการจัดการ
โรงพยาบาล
การพัฒนาภาวะผูนําและจริยธรรม
ในการจัดการโรงพยาบาล

3(2/2-1/2-0)





























2(2/2-0-0)
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มคอ. 2

ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3.1 กลุมวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
53 HM 5573 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
54 HM 4583 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล

3(3/3-0-0)

55

HM 4593

3(3/3-0-0)

56

HM 4603

ทักษะการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
ความปลอดภัยของผูปว ย

57

HM 4613

การบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

2

3

4

2.ความรู

5

1

2

3

3.ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

















































































































2

2.3.2 กลุมวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
58

HM 4623

ระบบบริหารเวชระเบียน

3(3/3-0-0)



59

HM 4633

การใหรหัสโรค (ICD-10)

3(3/3-0-0)





















60

HM 4643

การใหรหัสหัตถการและการผาตัด

3(3/3-0-0)



















61

HM 4652

2(2/2-0-0)

















62

HM 4662















63

HM 4672

การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและ
หัตถการ
การจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมและ
น้ําหนักสัมพัทธ
สถิติสําหรับนักเวชสถิติและ
สาธารณสุข















2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
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3

ตารางแสดงความสัมพันธของผลการเรียนรูของหลักสูตร (PLO)
และมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ TQF 2552 .ศ. 5 ดาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

.5ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4























































































































































































































































PLO

PLO 1. บัณฑิตสามารถใชความรูดานการจัดการ
โรงพยาบาลปฏิบัติงานในฝายสนับสนุนบริการและ
ฝายบริหารของโรงพยาบาล
Sub PLO 1.1 บัณฑิตสามารถประยุกตใชความรูด าน
การจัดการโรงพยาบาลในการทํางานฝายสนับสนุน
บริการและฝายบริหารของโรงพยาบาล
Sub PLO 1.2 บัณฑิตสามารถวิเคราะหกระบวนการ
ทํางาน เพื่อพัฒนางานฝายสนับสนุนบริการและฝาย
บริหารของโรงพยาบาลบริการโรงพยาบาล
PLO 2. บัณฑิตประยุกตใชความรูดานการพัฒนา
คุณภาพหรือดานรหัสโรคในการปฏิบัติงานฝาย
สนับสนุนบริการ
PLO 3. บัณฑิตสามารถสือ่ สารและประสานงานใน
การปฏิบัติ งานกับสหวิชาชีพทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล
Sub PLO 3.1 สามารถสื่อสารโดยใชความรูดานการ
จัดการโรงพยาบาลกับสหวิชาชีพ

.1คุณธรรม จริยธรรม





.2ความรู

.4ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3ทักษะทางปญญา





6ทักษะการ.
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
1

2

3

มคอ. 2
PLO

.1คุณธรรม จริยธรรม
1

Sub PLO .32 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร
Sub PLO .33 สามารถประสานงานในการปฏิบัติงาน
กับสหวิชาชีพทุกระดับ
PLO 4. บัณฑิตแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแหงมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสาธารณะและรับใชสังคม
Sub PLO 4.1 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 6 ประการ
แหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขยัน)
(อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู
Sub PLO 4.2 มีพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(พอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคมุ กัน)
Sub PLO 4.3 มีจิตสาธารณะและรับใชสังคม
Sub PLO .44 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคการ
และสังคม
Sub PLO .45 มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2

3

4










.2ความรู
2

3











5



1

3

4

5

.5ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4





























.4ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3ทักษะทางปญญา
4

1

2

3













4

5

1

2









1

2

3



















6ทักษะการ.
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
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มคอ. 2

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLO) เมื่อสิ้นปการศึกษา
ชั้นป
1

ผลการเรียนรูของหลักสูตร PLO เมื่อสิ้นปการศึกษา
1.1 มีความรูดานการศึกษาทั่วไป
1.2 มีความรูและทักษะดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1.3 มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
1.4 มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูดานการจัดการโรงพยาบาล
1.5 ปฏิบัติตามคุณธรรม(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) ประการแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6
1.6 มีพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และมี)ภูมิคุมกัน(
1.7 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคการและสังคม

2

2.1 มีความรูดานการศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ
2.3 มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูดานการจัดการโรงพยาบาล
2.4 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ สาธารณสุข/
2.5 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการโรงพยาบาล ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2.6 ปฏิบัติตามคุณธรรม 6 ประการแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู)
2.7 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคการและสังคม

3

3.1 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3.2 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีดานการจัดการโรงพยาบาลและนําไปประยุกตใช ไดเรียนรูการจัดการโรงพยาบาลในการศึกษาดูงานในหนวยงานจริง
3.3 มีความรูความใจในหลักการทฤษฎีเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลหรือการใหรหัสโรค รวมทั้งมีทักษะฝกปฏิบัติ
3.4 ปฏิบัติตามคุณธรรม (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) ประการแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6
3.5 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคการและสังคม
3.6 มีจิตสาธารณะและรับใชสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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มคอ. 2
ชั้นป
4

ผลการเรียนรูของหลักสูตร PLO เมื่อสิ้นปการศึกษา
4.1 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีดานการจัดการโรงพยาบาลและนําไปประยุกตใช
4.2 มีทักษะฝกปฏิบัติในการใชเครื่องมือหรือหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพหรือการใหรหัสโรคมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.3 นําความรูดานการจัดการโรงพยาบาลไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของโรงพยาบาลสถานประกอบการที่เกี่ยวของ และสามารถวิเคราะหสถานการณเพ/ื่อพัฒนางานใน
หนวยของโรงพยาบาลสถานประกอบการที่เกี่ยวของ/
4.4 บัณฑิตแสดงออกซึ่งความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะและรับใชสังคม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใช เ กณฑการประเมิ น ตามระเบี ย บของระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย หั ว เฉีย วเฉลิ ม พระเกีย รติ ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะกําลังศึกษา
มีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และมีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวในแตละรายวิชา โดยดําเนินการผานระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อ
นํามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้
(1) ภาวะมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความสามารถในการทํางานและความรูเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูใชบัณฑิต โดยการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการทํางานทั่วไป
ของบัณฑิตความสามารถในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของบัณฑิตและขอเสนอแนะตางๆ
(3) ความเห็นจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละรุน
(4) ความเห็ นจากคณาจารย ในสาขาวิ ชาการบริ หารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุ ขศาสตร และ
สิ่งแวดลอม
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร (กรณี ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา)
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ
(ก) จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูลของคณะ
(ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2) ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) แตมเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส HM ไมต่ํากวา 2.00
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู แกอาจารย ใหม ให มีความรู และเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณและองคความรู
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(3) สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(4) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดานตางๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส งเสริ มการทําวิจั ยสรางองคความรู ใหมเ ปน หลักและเพื่อพัฒ นาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็นดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
หลั กสู ต รมีอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร/ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร ที่มีจํ านวนและคุณสมบั ติ ต ามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับดูแลการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรรวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษาและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการสํารวจติดตามคุณภาพบั ณฑิต ของหลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ โ ดยพิ จ ารณาจากผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารศึ ก ษาข อ มู ล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตความพึงพอใจจากผูใชหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพิจ ารณา
พัฒนา และ/หรือปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
3. นักศึกษา
หลักสูตรมีการกําหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาการควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา และมี
กระบวนการหรือการแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)
4. อาจารย
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย ครอบคลุมระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
มีระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย รวมทั้ง อาจารยประจําหลักสูตร มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีประสบการณ และมีการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา รวมทั้ง มีการประเมินผูเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะวิชา มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมี
การกํากับและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสรุปขอมูลผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรมีระบบการดําเนินงานเพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพ
และความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูโดยการมี
สวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรโดยหลักสูตรมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
หลั ก สู ต ร มี ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ใ นกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 12 ตัวบงชี้ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที ่ส อดคลอ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปท่ีแลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับคําแนะนําดานหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนและบทบาทหนาที่ความเปนอาจารย
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

ปที่ 5

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป

9

10

10

11

12

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

7

8

8

9

10






เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมใน
แตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใชหลากหลายวิธีรวมกัน ขึ้นอยูกับเอกลักษณของรายวิชา พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอน
จะตองประเมินผูเรียนวามีความรู ความเขาใจ หรือทักษะในเรื่องที่ศึกษาไม โดยประเมินจากการสอบยอย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน ซึ่งสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียน
เขาใจไดจะตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการสอน
การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่เรียน หากพบวามีปญหาจะตองมีการดําเนินการรวบรวมขอมูล/วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไว
ใชการประเมินการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ตองทําการประเมิน
การสอนของอาจารยในแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนําเสนอผลการประเมินการ
สอนตอผูบริหารพิจารณา และรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอนรวมทั้ง การประเมินโดยตัว
อาจารยเองหรือเพื่อนรวมงาน และหัวหนางานซึ่งผลการประเมินเหลานี้จะใชในการพัฒนาและปรับปรุงกล
ยุทธของอาจารยในการจัดการเรียนการสอนตอไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการโดยใชผลสะทอนกลับหรือผลการประเมินจากทั้ง
นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปสุดทาย ซึ่งมีความเขาใจในหลักสูตรมากที่สุด รวมทั้งผลการประเมินจาก
ตัวบัณฑิตเอง และผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตร หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
มาใชพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมดวย
โดยกระบวนการที่จะใชในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร มีดังนี้
1. กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป หรือเมื่อครบรอบการผลิตบัณฑิต ใน
แตละหลักสูตร
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตร
3. ดําเนินการศึกษา/วิเคราะหขอมูล จากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ไดแก นักศึกษา
อาจารยผูสอน ผูบริหาร บัณฑิต ผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดประเด็นการประเมินใหครอบคลุมในเรื่อง
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร ดําเนินการเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจํา
หลักสูตร จะนําผลการประเมินดังกลาว มาใชพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรในปตอไป
4. ทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาและขอบกพรองในการบริหารหลักสูตร
ในภาพรวมและในแตละรายวิชา โดยในกรณีที่พบปญหาของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง จะทําการเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมทันทีที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะดําเนินการทุกๆ 5 ป ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะทําการสอบถาม
ความคิดเห็นจากอาจารยผูสอน นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรขอมูลที่ไดจะนํามาใชพิจารณากําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารหลักสูตร และหัวหนา
สาขาวิชา รวมวิพากษและใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร ใหครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ มีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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