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

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เปิดดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา
2536 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2556 สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กาหนดเปิดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
 คณะกรรมการวิ ช าการประจ าคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ 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 กุมภาพันธ์ 2561
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชระเบียน
2. บุคลากรในแผนกพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3. บุ ค ลากรในหน่ ว ยสนั บ สนุ น บริ ก ารอื่ น ๆ เช่ น นั ก วิ ช าการพั ส ดุ / เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ซื้ อ
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล/เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาบุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ ก ารตลาดโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

1. ดร.นิลาวรรณ งามขา

3170100134xxx

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

2. กมลทิพย์ รัตนสุวรรณชัย

1730200031xxx

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

3. ดร.อมรรัตน์ ลือนาม

5360400003xxx

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

4. ตวงพร กตัญญุตานนท์

3100701050xxx

5. อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ

4110400005xxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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- วท.ม .(สาธารณสุขศาสตร์)
ม.มหิดล (2533)
- ส.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2547)
- สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2542)
- พย.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
วพ.สภากาชาดไทย (2528)
- วท.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2531)
- พยาบาลและผดุงครรภ์
วพ.โรงพยาบาลโรคทรวงอก (2527)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 18/18 กิ โ ลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน / แหล่งฝึกงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของสถานการณ์ธุรกิจสถานพยาบาล ที่นามาใช้ในการพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งมีการ
ขยายตัวและการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมากขึ้น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้าน
สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้โรงพยาบาลมีความต้องการบุคลากรด้านการบริหารจัดการ สนับสนุน
บริ ก ารโรงพยาบาลเพิ่ ม ขึ้ น โดยบุ ค ลากรดัง กล่ าวต้ องมี ค วามรู้ ความสามารถด้ านการบริ ห ารจั ด การให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น หลักการบริหารโรงพยาบาล ระบบการดาเนินงานในแผนกต่างๆของ
โรงพยาบาล ระบบการประกันสุ ขภาพ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และมีทักษะเฉพาะทางที่มีความ
ต้องการในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น บุคลากรด้านการจัดการโรงพยาบาล
จึ งเป็ น กลไกส าคัญ กลุ่ ม หนึ่ ง ที่จ ะช่ว ยผลั ก ดันระบบบริก ารสุ ขภาพให้ ดาเนินไปสู่ เ ป้าหมายคือการจั ดการ
โรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นามาใช้ในการพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น
มาจากการดูแลตนเองมากขึ้นของคนในสังคม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การจ้างคนทางานที่มาจากวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบโลกาภิวัฒน์ รวมถึง การปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย จึง
จาเป็นต้องจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นผลลัพธ์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
ในหลักสูตร รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ ยวข้องกับพัน ธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่
ยอมรั บ และรองรั บ กับ สถานการณ์การที่ เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้ง การเกิด ขึ้นของพระราชบัญญั ติวิช าชี พ
สาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตร โดยการผลิต
บุคลากรที่สามารถบริหารจัดการโรงพยาบาลและสถานประกอบการด้านสุขภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งงานด้านบริหารและสนับสนุนบริการใน
โรงพยาบาล มีทักษะเฉพาะทางที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาด้านจี นศึกษาและวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ภายในปี 2575 โดยเป็นหลั กสูตรหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของ
อาจารย์ รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอน เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสนั บ สนุ น บริ ก ารและด้ า นบริ ห ารใน
โรงพยาบาล สถานประกอบการ และหน่วยงานสุขภาพ จึงต้องประกอบด้วยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เช่น
ด้ า นการศึ ก ษาทั่ ว ไป ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นสุ ข ภาพและการสาธารณสุ ข ด้ า นการ
บริหารงาน และด้านการจัดการโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะนิติศาสตร์
รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การจัดการโรงพยาบาลเป็น การบริห ารเชิง ประยุก ต์ร่ว มกัน ระหว่า งบริก ารทางการแพทย์กับ การ
บริการที่มีคุณ ภาพ และการบริหารการจัดการที่ดีของโรงพยาบาล บุคลากรที่ทาหน้าที่จัดการโรงพยาบาลทุก
ระดับจาเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการงานในโรงพยาบาล สร้างความ
เข้าใจ ประสานงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดดุลยภาพด้านคุณภาพและก่อประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ องค์การ และต่อสังคมโดยรวม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนบริการและฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เฉพาะทางเพื่อการปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาล
3. เพื่ อให้ บั ณฑิ ตสามารถสื่ อสารและประสานงานกั บสหวิ ชาชีพได้ ทุ กระดั บทั้ งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
4. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับคุณธรรม 6 ประการ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

5

มคอ. 2

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร - พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โรงพยาบาล ให้มีมาตรฐานไม่ต่า แห่งชาติ พ.ศ.2552
กว่าที่ สกอ. กาหนด
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง - ส ารวจความต้ อ งการของผู้ ใ ช้
กับ ความต้ องการของแหล่ ง งาน บัณฑิตและบัณฑิต
และการเปลี่ ย นแปลงของระบบ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
สุขภาพ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น - สนั บ สนุ น เทคนิ ค การเรี ย นการ
การสอน โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ให้
สาคัญ
หลากหลาย
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรท าวิ จั ย และ
และบริการวิชาการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์ ก ร
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการสารวจภาวการณ์
มีงานทาของบัณฑิต
- จานวนรายวิชา/กิจกรรม ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ปริมาณงานวิจัย/ บริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2522 หมวดที่ 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลั กสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิ ดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่เป็นคนวิกลจริต
5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
6) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2) สอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

2561

2562

2563

2564

2565

70

70

70

70

70

63

63

63

63

60

60

60

60

60

253

253

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

70

133

193

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
หมายเหตุ :

60
คาดว่าปีแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ผ่าน 10 %
ปีที่ 2- 3 คาดว่าจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไม่ผ่าน 5 %

2.6 งบประมาณตามแผน

1.6.2

งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)

รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา + ค่าลงทะเบียน
จานวนนักศึกษา (คน)
รวมรายรับ (บาท)

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

70

133

193

253

253

4,046,000

8,903,300

14,303,300

17,603,300

17,603,300
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2.6.2

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร

1,752,200

1,968,000

2,184,000

2,400,000

2,616,000

2. อาจารย์ประจาร่วมสอน

268,000

520,833

612,917

657,750

657,750

3. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ (ห้องเรียน)

720,000

1,620,000

2,430,000

2,947,500

2,947,500

ก. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง *

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

ข. งบลงทุน
1. ค่าหนังสือ/ตารา/วารสาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2. ค่าครุภณ
ั ฑ์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. วัสดุ / อุปกรณ์ทางการศึกษา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

รวม ข
รวม (ก)+(ข)

4,706,950

7,486,038

9,947,222

12,068,655

12,284,655

จานวนนักศึกษา **

70

133

193

253

253

67,242

56,286

51,540

47,702

48,556

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาทต่อปี)

หมายเหตุ * หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นค่าเฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนและ การบริหาร
ประกอบด้วยเงินเดือนหนังสือค่าสาธารณูปโภคเอกสารประกอบการสอน เจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาด/รักษาความปลอดภัยค่าใช้จ่ายดาเนินงานความร่วมมือต่างๆ
**หมายถึง จานวนนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง

2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 6 การศึกษาข้ามสถาบัน การย้ายสาขาวิชา การย้ายรอบ
และการโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
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รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ประกอบด้วยอักษร 2 ตัว
ตามด้วยเลข 4 หลัก
1) รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร
ความหมาย
AN
รายวิชาในหมวดกายวิภาคศาสตร์
BI
รายวิชาในหมวดชีววิทยา
CI
รายวิชาในหมวดคอมพิวเตอร์
EG
รายวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
GE
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MA
รายวิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร์
MI
รายวิชาในหมวดวิชาจุลชีววิทยา
PB
รายวิชาในหมวดวิชาสาธารณสุขศาสตร์
PS
รายวิชาในหมวดวิชาสรีรวิทยา
ST
รายวิชาในหมวดวิชาสถิติ
HM
รายวิชาในหมวดวิชาการจัดการโรงพยาบาล
2) รหัสตัวเลขของรายวิชา ประกอบด้วยเลข 4 หลักดังนี้
เลขหลักพัน
หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขหลักร้อยและหลักสิบ หมายถึง ลาดับวิชา
เลขหลักหน่วย
หมายถึง จานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
3) รหัสจานวนหน่วยกิต A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)
A
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
C1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง
C2 หมายถึง จานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองต่อสัปดาห์
D1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
D2 หมายถึง จานวนชั่วโมงฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์
หมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตในวงเล็บรวมกันต้องเท่ากับจานวนหน่วยกิตทั้งหมด B1+C1+D1 = A
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าหน่วยกิต 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาและกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
กลุ่มมนุษยศาสตร์
GE 1172 การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
GE 1082 โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

30 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
6 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)
9 หน่วยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
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วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2(2/2-0-0)
GE 2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผู้นากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2162 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2/2-0-0)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
1(0-1/2-0)
กลุ่มวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
AN 2003 สาระสาคัญกายวิภาคศาสตร์
3(2/2-1/3-0)
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
EG 5033 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
EG 5043 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
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 การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
PB 2382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
PH 2203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
PS 2002 สรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2/2-0-0)
ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
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HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
HM 2472 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
HM 3263 กฎหมายสาหรับการจัดการโรงพยาบาล
HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ
HM 3492 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 3512 การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
HM 3522 การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
HM 3532 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพ
HM 3543 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล
HM 3552 การตลาดโรงพยาบาล
HM 4176 สหกิจศึกษา
HM 4333 การวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล
HM 4562 การพัฒนาภาวะผู้นาและจริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3.1 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4583 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4593 ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4603 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
HM 4613 การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
2.3.2.กลุ่มวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
HM 4633 การให้รหัสโรค
HM 4643 การให้รหัสหัตถการและผ่าตัด
HM 4652 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
HM 4662 การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์
HM 4672 สถิติสาหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข

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 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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 หน่วยกิต
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
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ได้ตามความสนใจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

13

มคอ. 2

3.1.4 แผนการศึกษา
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3
3
0
0
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
2
2
0
GE 1082 โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
2
2
0
0
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2
2
0
0
GE 1142 จีนศึกษา
2
2
0
0
GE 1172 การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2
1
2
0
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
3
3
0
0
รวม
17
15
4
0
รวม 17 หน่วยกิต จานวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

หน่วยกิต

BI 1012 ชีววิทยา
2
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปใน
1
ชีวิตประจาวัน
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
2
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2
PH 2203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล
3
GE ……. เลือกจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
2
GE ……. เลือกจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
2
รวม
15
รวม 15 หน่วยกิต 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
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
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ชั้นปีที่ 2 ภาค 1
AN 2003
GE 1063
GE 1102
MI 2463
PB 2352
PB 2363
ST 2013
GE ……

หน่วยกิต

สาระสาคัญกายวิภาคศาสตร์
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
ไทยกับสภาวการณ์โลก
2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2
ระบบสุขภาพและการจัดการ
3
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3
เลือกจากวิชาศึกษาทั่วไป
2
รวม
21
รวม 21 หน่วยกิต จานวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
2
3
0
2
2
0
2
0
0
2
3
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
18
8
0

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0

HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
3
HM 2472 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2
HM 2682 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
2
PB 2163 วิทยาการระบาดและการจัดการ
3
PB 2372 การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล
2
PB 2382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับ
2
โรงพยาบาล
PS 2002 สรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
2
…………. เลือกเสรี
3
3
รวม
19
19
รวม 19 หน่วยกิต จานวน 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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0
0
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ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
3
0
0
2
2
0

EG 5033 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
3
HM 3483 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงาน
3
บริการสุขภาพ
HM 3263 กฎหมายสาหรับการจัดการโรงพยาบาล
3
3
HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2
2
HM 3543 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล
3
3
กลุ่มที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
........... เลือกเสรี
3
3
กลุ่มที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
3
3
รวม
20
19
รวม 20 หน่วยกิต จานวน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

หน่วยกิต

0
0
0

0

0

0
2

0
0

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
2
0
0
2
0
0
2
0
0

HM 3512 การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
2
HM 3522 การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
2
HM 3532 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
2
และข้อมูลสุขภาพ
HM 3492 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
2
2
HM 3552 การตลาดโรงพยาบาล
2
2
กลุ่มที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3
3
HM 4583 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3
3
กลุ่มที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4633 การให้รหัสโรค
3
3
HM 4643 การให้รหัสหัตถการและผ่าตัด
3
3
รวม
16
16
รวม 16 หน่วยกิต จานวน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ชั้นปีที่ 4 ภาค 1

หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
2
2
0
2
0
0

EG 5043 การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3
HM 4333 การวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล
3
HM 4562 การพัฒนาภาวะผู้นาและจริยธรรมในการจัดการ
2
โรงพยาบาล
กลุ่มที่ 1 เลือกวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
HM 4593 ทักษะการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
3
3
HM 4603 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
3
3
HM 4613 การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3
3
กลุ่มที่ 2 เลือกวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
HM 4652 การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
2
2
HM 4662 การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์
2
2
HM 4672 สถิติสาหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
2
2
……………. เลือกเสรี
3
3
รวม
17
16
รวม 17 หน่วยกิต จานวน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ชั้นปีที่ 4 ภาค 2
HM 4176 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

6
รวม
6
รวม 6 หน่วยกิต จานวน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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0
0
0
0
2

0
0
0
0
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ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
0
0
40
0
0
40
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 23 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2(1/1-1/2-0)
(Holistic Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดูแลสุขภาพแบบองค์ร วม องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม การดูแลสุ ขภาพและการ
ดาเนินชีวิตแบบองค์รวม โครงสร้างและหน้าที่การทางานของร่างกายมนุษย์ ชีวิตกับการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพการนาความรู้
และทักษะการออกกาลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม การฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
GE 1082

โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของโลกทัศน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ โลกทัศน์กับการดาเนิน
ชีวิตที่ดีงามเพื่อเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญา
และศาสนา โลกทัศน์ที่มีต่อการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศาสตร์เกี่ยวกับความเข้าใจตนเอง การตระหนักในคุณค่าของตน ความเข้าใจผู้อื่น การสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดารงชีวิต เสริมสร้างการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการกับปัญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปรับตัวของไทยด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
และเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดการค้าเสรี ไทยกับเขตการค้าเสรี
สาคัญ แนวโน้มของภูมิภาคเอเชียและสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาของ
ประชาคมโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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GE 1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ น มา และความหมายของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชฯ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดาริ
การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142

จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ การปกครอง ชนชาติ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีแห่งจีน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 หน่วยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและโปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้นข้อมูล การ
แสวงหาความรู้ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตและสังคม ด้านการฟังพูด การอ่านและการเขียน การฟัง
และการอ่า นจับ ใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่าน
สิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาหาความรู้ และการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

19

มคอ. 2

GE 1053

ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3/3-0-0)
(English for Communication I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการฟัง
และการพูดในชีวิตประจาวัน
GE 1063

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3/3-0-0)
(English for Communication II)
วิชาบังคับก่อน : GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การใช้ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
โดยเน้นการฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม
ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น ศิลปะ
กับศีลธรรม คุณค่าแห่งความงามของชีวิต
GE 2192

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Culture and wisdom)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย บทบาทหน้าที่ การ
เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทย ความหลากหลายและลัก ษณะร่ว มทางวัฒ นธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒ นธรรมในปัจจุบัน การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์
พัฒ นา และสร้า งสรรค์วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทยกับ การแก้ไ ขปัญ หาสัง คมอย่า งสร้า งสรรค์ใ นยุค
โลกาภิวัตน์
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GE 2292

การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและคุณค่าของการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์กับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิด
เชิงระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลและการวิเคราะห์การใช้เหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจาวัน
GE 2242

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและการดาเนินชีวิตของบุคคลต่าง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่ อสร้างความสัมพันธ์ ความสาคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง การเลือกใช้สื่อและเตรียมสารให้เหมาะกับผู้รับสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีแ ละแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง บทบาทของกฎหมายกับ
สังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
GE 2212

ภาวะผู้นากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของผู้ นาและภาวะความเป็นผู้นา การพัฒ นาและบูรณาการกระบวนการทางการ
จัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น
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GE 2162

ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของทั ก ษะการเรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการเรี ย น
เตรีย มพร้อมที่จ ะเรีย นด้ว ยการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การตั้ งเป้าหมายในการเรียน
การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา การสร้างสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคาบรรยาย การอ่าน
การเตรียมตัวสอบ การทาข้อสอบ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
GE 2142

อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของอาเซียน ความเป็นมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความ
ร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152

ผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดในการจั ดการธุร กิจ ความส าคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรู้ทางธุร กิจ ที่ส ามารถ
นาไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรม
ตารางการคานวณ โปรแกรมเพื่อการนาเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสาหรับการ
พัฒนาเว็บเพจ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งาน
กลุ่มวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัทอักษรพินอิน โดยเน้นการฟัง พูดคาศัพท์ รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ประจาวัน และ
วิชาชีพพื้นฐาน ความรู้ด้านไวยากรณ์เบื้องต้น
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2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
AN 2003 สาระสาคัญกายวิภาคศาสตร์
3(2/2-1/3-0)
(Essential Human Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : BI 1012 ชีววิทยา
ความรู้พื้นฐานและคาศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ของโครงสร้างร่างกายมนุษย์เชิงระบบ ได้แก่
ระบบเนื้อเยื่อ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลื อด
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ และการพัฒนาของมนุ ษย์ในครรภ์
รวมทั้งการปฏิบัติการทางกายวิภาคที่สอดคล้องกับเนื้อหา
BI 1012

ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรวมเข้าด้วยกันและการจัดระเบียบในการดารงชีวิตในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างสสาร
พลังงาน การดารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้นฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การ
ถ่ายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ์ และกระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
BI 1041

ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาเรียนร่วม : BI 1012 ชีววิทยา
ปฏิบัติทดลองเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ และทักษะในการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อกระตุ้น
ให้มีนิสัยเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
EG 5033

การฟัง- การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Listening - Speaking for Professional Purposes)
วิชาบังคับก่อน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่าง ๆ ทักษะการสนทนา การ
นาเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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EG 5043

การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
(English Reading - Writing for Professional Purpose)
วิชาบังคับก่อน : GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความจากตารา วารสารและบทความทางวิ ชาการ
ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการนาเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้คาศัพท์สานวนและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกล่าว
MA 1073

คณิตศาสตร์และสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจานวนจริง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเส้นตรง การแก้
ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎของเครเมอร์ แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด วิธีการ
ทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าจากตัวอย่างสุ่ม
MI 2463

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
3(2/2–1/3-0)
(Basic Microbiology and Parasitology)
วิชาบังคับก่อน : BI 1012 ชีววิทยา และ BI 1041 ปฏิบัติการชีวิทยา
การจาแนกชนิดของจุลินทรีย์และปรสิต การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม พันธุศาสตร์ การ
ควบคุมและป้องกันโรค ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ต่อการรุกรานของสิ่งที่ทาให้เกิดโรค และเทคนิคปฎิบัติทางจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
PB 2163

วิทยาการระบาดและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Epidemiology and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในด้านการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา การกระจายโรค การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค การจัดการในการป้องกั น
และควบคุมโรค ความรู้เบื้องต้นของโรคติดต่อ โรคไร้เชื้อ และอุบัติเหตุ โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

24

มคอ. 2

PB 2352

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Health Education and Health Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ที่มุ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยใช้หลักการสื่อสารสุขภาพ การวางแผนงานสุขศึกษา การประเมินผล การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไปให้แก่บุค คล ครอบครัว ผู้มารับบริการ และผู้
ให้บริการในโรงพยาบาล
PB 2363

ระบบสุขภาพและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Health System and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสุขภาพ องค์ประกอบระบบสุขภาพ การใช้หลักการบริหารสาธารณสุข ประกอบด้วย
การวางแผนงานและนโยบายด้านสุขภาพ การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม
ในการจั ดการระบบสุ ขภาพ หลั กประกัน สุขภาพ การจัดการการบริการสุ ขภาพ และการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านสุขภาพ
PB 2372

การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Environmental Health Management for Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ การจัดการน้าสะอาด การบาบัดน้าเสีย การ
จัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์แทะ
สัตว์และแมลงนาโรค รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาล
PB 2382

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Occupational Health and Safety for Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและขอบเขตการทางานอาชีวอนามั ยและความปลอดภัย หลักการป้องกันอุบัติเหตุ
อันตรายการจัดสานักงานเพื่อความปลอดภัย การสุขาภิบาลและความเป็นระเบียบในโรงพยาบาล อันตราย
จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทางานและแนวทางในการแก้ไขป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
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PH 2203

ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Physics and Hospital Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เพื่อศึกษาการเคลื่อนย้ายวัตถุ การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อุณหภูมิ
และความร้อนภายในตัวอาคาร ความเข้มเสียงและการสั่นสะเทือน ระบบส่องสว่าง หลักการทางาน วิธีใช้ และ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้า รังสี การป้องกันและการกาจัดวัตถุอันตราย ความเข้าใจเบื้องต้น
เกีย่ วกับระบบของไหล
PS 2002

สรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Physiology for Health Science)
วิชาบังคับก่อน : BI 1012 ชีววิทยา
ศึกษาหน้าที่และกลไกการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การทางานของเซลล์และ
เนื้อเยื่อ การควบคุมสมดุลของระบบในร่างกายในสภาวะปกติ
ST 2013

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Statistical Analysis for Health Care)
วิชาบังคับก่อน : MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูล
จาแนกประเภท การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติการเกิด -ตาย (Vital
Statistics) และตารางชีพ (Life Table)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
3(3/3-0-0)
(Hospital management 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการความเป็นมาของโรงพยาบาล ความหมาย หน้าที่ ประเภทของโรงพยาบาล การ
จัดตั้งโรงพยาบาล การวางแผนการก่อสร้างโรงพยาบาล การจัดองค์กรในโรงพยาบาล การจัดอัตรากาลังใน
โรงพยาบาลแต่ละประเภท แนวคิด หลักการ การบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้านการรักษาพยาบาล งานบริการ
รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเวชกรรมสังคม งานบริหารการ
พยาบาล งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบาบัด งานสังคมสงเคราะห์
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HM 2472

ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Medical Terminology for Hospital Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไป ความหมาย ที่มาเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์ทางการแพทย์ของระบบต่างๆ
ของร่างกาย โครงสร้างของคาศัพท์ การจาแนกส่วนประกอบของคา การอ่านออกเสียง ศัพท์ทางการแพทย์
ที่ใช้ในการพูดและเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค การบันทึกทางการแพทย์ในโรงพยาบาล การรักษาทาง
การแพทย์และการพยาบาล ชื่อโรคต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข คาย่อมาตรฐาน
ทางการแพทย์ คาย่อด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แผนกและสาขาเฉพาะทางในโรงพยาบาล สนทนา
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในโรงพยาบาล
HM 2682

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Public Health and Hospital Management Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณสุข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพด้านการแพทย์ สาธารณสุขในโรงพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆในโรงพยาบาล
HM 3253

การจัดการโรงพยาบาล 2
3(3/3-0-0)
(Hospital Management 2)
วิชาบังคับก่อน : HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
แนวคิดการบริห ารงานด้านสนับสนุนบริการรักษาพยาบาล การจัดการสานักงาน งานสาร
บรรณ งานโภชนาการ งานรับผู้ป่วยในและงานประกันทางการแพทย์ในไทยและต่างประเทศ ระบบบริหาร
เวชระเบียน การบริหารงานจ่ายของปราศจากเชื้อกลาง งานจัดการอาคารสถานที่ งานซักฟอกผ้า เป็นต้น
รวมทั้งการบริหารจัดการโดยใช้หน่วยงานภายนอก (Outsource)
HM 3263

กฎหมายสาหรับการจัดการโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Management Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงพยาบาล พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
และกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงพยาบาล สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล กฎหมายประกัน ภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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HM 3483

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ
3(2/2-1/2-0)
(Information Technology for Hospital and Health Care Service)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโรงพยาบาลและระบบ
สุขภาพแบบอัจฉริยะ ระบบการจัดการฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อ
งานบริหารจัดการโรงพยาบาลและระบบสุขภาพ
HM 3492

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงในบริบทโรงพยาบาล การวางแผนและดาเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ การดาเนินกลยุทธ์ เทคนิค
และเครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
ของโรงพยาบาล
HM 3502

หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Principle of Hospital Quality Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็น มา แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพ หลักการ
บริหารคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ การใช้มิติจิตตปัญญา (Spirituality) การพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วย
SHA บทบาทผู้นาในการพัฒนาคุณภาพ การใช้เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล วงจรการเรียนรู้เดมมิ่ง (PDCA)
การใช้แผนผั งแสดงกระบวนการทางาน ผั งแสดงเหตุและผล การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การจัดการความรู้ (KM) การควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหาร
ความเสี่ยง (RM) การพัฒนาคุณภาพโดยรวมอย่างต่อเนื่อ ง (TQM และ CQI) การกาจัดความสูญเปล่าด้วย
ระบบ Lean และการฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการดาเนินงานคุณภาพ
HM 3512

การจัดการการเงินในโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Financial Management in Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการการเงินสาหรับโรงพยาบาล องค์ประกอบของงบการเงิน
การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์งบทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทา
งบประมาณ การบริหารต้นทุนและการควบคุมรายจ่ายในโรงพยาบาล การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน มูลค่าของเงิน
ตามเวลา การตัดสินใจจ่ายลงทุน
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HM 3522

การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Commodity Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในโรงพยาบาล การประมาณความต้องการ หลักการ
และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การแจกจ่ายพัสดุ การใช้ระบบโลจิสติกส์
การจัดการพัสดุคงคลัง การบารุงรักษา การจาหน่าย การบริหารสัญญา รวมทั้งระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการพัสดุ
HM 3532

การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Hospital and Health Information System Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เบื้องต้น มาตรฐาน และโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและสุ ขภาพ ระบบ
สารสนเทศงานด้านการให้บริการและรักษาพยาบาลระบบสารสนเทศงานด้านบริการ การเชื่อมโยงข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร การดูแลผู้ป่วย การพัฒนาคุณภาพและเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลกับ
กองทุนสุขภาพคลังข้อมูลสุขภาพ โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ
HM 3543

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Human Resource Management for Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ กับโรงพยาบาล การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และกาหนดอัตรากาลังด้าน
สุขภาพ การสรรหา การคัดเลือก การกาหนดค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทางาน วินัย แรงงานสัมพันธ์
กฎหมายแรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสุขภาพ
และโรงพยาบาล
HM 3552

การตลาดโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ทั่ ว ไปทางการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นโรงพยาบาล ความส าคั ญ ของการ
ดาเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล สภาพแวดล้อมทางการตลาด ข้อมูลทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค การวางตาแหน่งทางการตลาด ระบบการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วนผสม
ทางการตลาด งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในงานการตลาดโรงพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

29

มคอ. 2

HM 4176

สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : สถานะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
การปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
HM 4333

การวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล
3(2/2-1/2-0)
(Research in Hospital Management)
วิชาบังคับก่อน : ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย การกาหนดหัวข้อเรื่องและ
การกาหนดวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัว อย่ าง การสร้ างเครื่ องมือที่ใ ช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ส ถิ ติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล การเขียนรายงานการวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในงานวิจัย และ
นามาใช้ในการวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล
HM 4562

การพัฒนาภาวะผู้นาและจริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Leadership Development and Ethics in Hospital Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู้ น า หลั กการพั ฒ นาภาวะผู้ น า การพั ฒนาภาวะผู้ น าในวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย สาหรับโรงพยาบาล แนวคิด พื้นฐานของจริยธรรม หลักการสร้างจริยธรรมองค์กร บรรยากาศ
จริ ย ธรรมในองค์ ก รจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของผู้ บริ หาร ตลอดจนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Governance) และจริยธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการโรงพยาบาล และภาพรวมจริยธรรมทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและการประเมินจริยธรรมในโรงพยาบาล
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
15 หน่วยกิต
HM 4573 เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality Improvement Tools)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ 3C-PDSA การใช้ Hospital profile วิเคราะห์องค์กร
การจัดทา Service Profile การทางานเป็นทีม การวัดและประเมินผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์แปล
ความหมายกราฟและแผนภูมิ การวัดเปรียบเทียบโดยใช้ Benchmarking การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย

(R2R) การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (Transcultuaral) เครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
(RCA) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ( FMEA) และการฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
HM 4583

ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality System)
วิชาบังคับก่อน : HM 3502 หลักการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แนวคิดระบบคุ ณภาพ การรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลคริจ (MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) รวมถึงการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ( Advanced HA) การรับรอง
คุณภาพระดับสากล (JCI) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ (HPH) การรับรองคุณภาพระดับอาเภอ การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด การรับรอง
ด้านสุขภาพระดับโลก (Global Health Accreditation– GHA) การรับรองมาตรฐานความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อจาก DNV GL (Det Norske Veritasand Germanische)
HM 4593

ทักษะการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Quality Improvement Skill)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทักษะของบุ คลากรด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้แก่ การผสานพลั งร่ว ม ( Inner
Power) ทั ก ษะการเป็ น ผู้ ป ระสานงานคุ ณ ภาพ ( Facilitator) การคิ ด เชิ ง ระบบ การสร้ า งนวั ต กรรม
(Innovation) และคิดอย่างสร้างสรรค์ การระดมสมอง ความเข้าใจมิติคุณภาพ การสอนงาน ( Coaching)
การให้เกียรติผู้อื่น (Respect) การมีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการกระตุ้นการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการงาน
และการทางานร่วมกับผู้อื่น (Work management and Collaboration) และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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HM 4603

ความปลอดภัยของผู้ป่วย
3(3/3-0-0)
(Patient Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วย เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยและ
บุคลากร (2P Safety) ตัวชี้วัดความปลอดภัยผู้ป่วย วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย ปัจจัยด้านมนุษย์
ระบบงาน ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมกับความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย การปรับปรุงคุณภาพและเครื่องมือที่ใช้วัดการปรับปรุงความปลอดภัยของ
ผู้ ป่ ว ย การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป่ ว ยและผู้ ดู แล ความส าคัญ ของการป้อ งกั นและควบคุม การติ ดเชื้อ ต่อ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย และการปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้ยา
HM 4613

การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความเสี่ยง ความมุ่งมั่นของผู้บริหารใน
การบริหารความเสี่ยง การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทาและวิเคราะห์บัญชีความเสี่ยง การนา
ระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติโดยใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงทางคลินิก
ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนบริการและด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการค้นหา การวิเคราะห์ การประเมิน
การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลระบบ และการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง
ระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Trigger tool, Clinical tracer
การสร้างความร่วมมือ ความตระหนัก และปัจจัยสู่ความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยง และการเยี่ยมสารวจ
ความเสี่ยง
2.3.2 กลุ่มวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
15 หน่วยกิต
HM 4623 ระบบบริหารเวชระเบียน
3(3/3-0-0)
(Medical Record Management System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนและออกแบบระบบ มาตรฐานงานเวชระเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งาน
บริการเวชระเบียน องค์ประกอบของเวชระเบียน นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ด้านการบันทึก การแก้ไข การรับคาสั่ง การใช้รหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ การเข้าถึง และการทาลาย การรักษา
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล การประเมินทบทวนเวชระเบียน เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเวชระเบียน
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HM 4633 การให้รหัสโรค
3(3/3-0-0)
(International statistical classification of diseases and related health problems)
วิชาบังคับก่อน : HM 2472 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
แนวคิด หลักการ โครงสร้างของรหัสโรค การจาแนกโรคตามระบบของร่างกาย วิธีการใช้คู่มือ
การให้รหัสโรค แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคแต่ละกลุ่มโรค วิธีการให้รหัสโรค หลักการเขียนใบมรณบัตร
มาตรฐานการให้รหัสสาเหตุการตาย การฝึกปฏิบัติการให้รหัสโรค
HM 4643

การให้รหัสหัตถการและผ่าตัด
3(3/3-0-0)
(International classification of diseases, clinical modification)
วิชาบังคับก่อน : HM 2472 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
แนวคิด หลักการ โครงสร้างของรหัสหัตถการและผ่าตัด การจาแนกรหัสหัตถการและผ่าตัด
ตามกลุ่มโรคระบบร่างกาย วิธีการใช้คู่มือการให้รหัสหัตถการและผ่าตัด extension code ฝึกปฏิบัติการให้
รหัสหัตถการและผ่าตัด
HM 4652

การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ
2(2/2-0-0)
(Coding Audit)
วิชาบังคับก่อน : HM 4633 การให้รหัสโรค และ HM 4643 การให้รหัสหัตถการและผ่าตัด
การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและหัตถการ Medical Record Audit Form การใช้ Audit
Form การประเมินการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์ Summary Assessment (SA) การ
ประเมินการให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส Code Assessment (CA) การสรุปผลการ
ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบหลั กฐานในเวชระเบียนแต่ล ะกลุ่ มโรค ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ
ณ หนวยบริการขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบรวมศูนย์ การฝึกปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและ
หัตถการ
HM 4662

การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์
2(2/2-0-0)
(Diagnosis Related Groups; DRGs)
วิชาบังคับก่อน : HM 4633 การให้รหัสโรค และ HM 4643 การให้รหัสหัตถการและผ่าตัด
แนวคิดการจัดกลุ่ มวินิจ ฉัยโรคร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์ โครงสร างของกลุ่ มวินิจฉัยโรคร่ว ม
วิธีใช้คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์ ข้อมูลที่ใช้ในการหา DRGs ICD-9-CM Procedure
with Extension code การตรวจสอบข้อมูลและการจัดการเมื่อมีความผิดพลาดของข้อมูล ขั้นตอนในการหา
DRGs คาย่อและความหมาย Appendices และ DRGs Definition for Pre MDC and MCD 1-25, 28
ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดกลุ่มและคานวณค่าน้าหนักสัมพัทธ์ ฝึกปฏิบัติการการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์ การอ่านค่า การแปลผล การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน การจัดทารายงาน
และการนาไปใช้ประโยชน์
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HM 4672

สถิติสาหรับนักเวชสถิติและสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Statistics for medical coder and public health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนา ความรู้พื้นฐานทางสถิติสาหรับเวชสถิติ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐ านทางสถิติ การอนุมานค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ส หสัมพันธ์และสมการ
ถดถอยเชิงเส้น การอนุมานค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและสถิติในงานวินิจฉัยโรค การพยากรณ์ข้อมูล
ผู้ป่วย การคานวณขนาดตัวอย่าง การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
และการจัดทารายงานสถิติ
3.2

ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

1. ดร.นิลาวรรณ
งามขา *

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
3170100134xxx

2. กมลทิพย์
1730200031xxx
รัตนสุวรรณาชัย *

3. ดร.อมรรัตน์
ลือนาม *

5360400003xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.คริสเตียน (2557)
- บธ.ม.
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2548)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2540)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.หอการค้าไทย (2554)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)
- ส.ด.
ม.ขอนแก่น (2560)
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
- วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2546)
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(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
เก่า
ใหม่
7.5
9.0

8.0

7.0

8.9

9.0
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ชื่อ นามสกุล
4. ตวงพร
กตัญญุตานนท์ *

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
3100701050xxx

5. อโนทัย
4110400005xxx
ผลิตนนท์เกียรติ *

6. ดร.ดรุณวรรณ
สมใจ

7. ดวงหทัย
แสงสว่าง

8. วิภาวรรณ
เพ็งพานิช

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
- วท.ม .(สาธารณสุขศาสตร์)
ศาสตราจารย์ 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)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2531)
- พยาบาลและผดุงครรภ์
วพ.โรงพยาบาลโรคทรวงอก (2527)
- รป.ด. (การจัดการภาครัฐและ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2552)
- วท.ม.(การบริหารโรงพยาบาล)
ม.มหิดล (2542)
- พย.บ. วพ.สภากาชาดไทย (2537)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ม.บูรพา (2555)
- วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2550)
- วท.ม.(สุขศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์ (2555)
- วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2551)

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
เก่า
ใหม่
8.4
7.0

6.0

6.0

8.9

5.0

9.0

5.0

7.5

6.0

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ได้จัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) โดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ งานที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ จ ะตรงกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา เน้ น การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็นหลัก (Work- based Learning) หรือโครงงานพิเศษ (Project) ซึ่งมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้จะทาให้นักศึกษามีความ
สมบู ร ณ์พร้ อมมีคุณภาพ ความสามารถและสมรรถนะตรงตามความต้ องการขององค์กรผู้ ใช้บัณฑิต เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนที่มีความรู้ทางด้านการจัดการโรงพยาบาล และเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการโรงพยาบาลในหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหาร การบริการ
ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและบริการแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
- รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เรียนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จัดเต็มเวลา 16 สัปดาห์ ในชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2 (ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
เป็นการทาวิจัยที่ประกอบในรายวิชา HM 4333 การวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การจัดทาโครงการวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล หรือที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการวิจัย และนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถประยุกต์เอาปัญหาหรือเรื่องน่าสนใจในด้านการจัดการโรงพยาบาลหรือ หรือที่
เกี่ยวข้อง เป็นหัวข้อวิจัย สามารถดาเนินการวิจัยไปตามกระบวนการวิ จัย ได้ผลการวิจัยและนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (อยู่ในวิชา HM 4333 การวิจัยด้านการจัดการโรงพยาบาล)
(เป็นภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต)
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5.5 การเตรียมการ
1. การสอนภาคทฤษฎีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยแก่นักศึกษา
2. เตรียมเอกสารคู่มือการทาวิจัยการประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผล
3. เตรียมอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา พร้อมมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
5. ดาเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นาเสนอผลการวิจัยต่อคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล และจัดทารายงานการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. จากโครงร่างการวิจัยและการนาเสนอ
2. จากการนาเสนอผลการวิจัย
3. จากเล่มรายงานการวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการจัดการ
โรงพยาบาล
(3) มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ในส่วนงาน
การบริหารจัดการโรงพยาบาล และระบบริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นา สื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทางานเป็นทีม
กับสหวิชาชีพ
(6) สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ด้านบริหารจัดการ
(7) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม ในวิชาเรียน และกิจกรรมที่สอดคล้องกั บคุณธรรมด้าน
ต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู ตลอดจนยกย่องผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบที่ผู้อื่นควรเอาอย่าง
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านการจัดการโรงพยาบาล
การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการดาเนินงาน ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน
การฝึกสหกิจศึกษา และการศึกษาดูงาน

การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท างานเป็ น ที ม การท ารายงานในวิ ชาเรี ย น การท า
กิจกรรมกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่การทางาน และประสาน งานอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้ ง มี วิ ช าสอนเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาภาวะผู้ น าในการบริ ห าร
โรงพยาบาล
การสอนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษ การมอบหมายงานที่ต้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมการสืบค้น ทารายงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLOs)
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล แล้ว
จะมีความสามารถ ดังนี้
1) บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านการจัดการโรงพยาบาลปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนบริการและฝ่าย
บริหารของโรงพยาบาล
2) บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพหรือด้านรหัสโรคในการปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน
บริการ
3) บัณฑิตสามารถสื่อสารและประสานงานในการปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพทุกระดับทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล
4) บัณฑิตแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะและรับใช้สังคม
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดาเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ และความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
4) เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทางานกลุ่ม นักศึกษาต้องฝึกให้เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความซื่อสัตย์ไม่กระทาการทุจริตในเรื่องใด ๆ เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่ น การยกย่ องนั กศึ ก ษาที่ท าดี ท าประโยชน์ แก่ ส่ ว นรวม เสี ยสละรวมถึ งการสอดแทรกภู มิ ปัญ ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในรายวิชาต่าง ๆ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 6 ประการ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น
การกระทาทุจริตในการสอบการลอกผลงาน การช่วยเหลืออาจารย์ เพื่อน การดาเนินชีวิตอย่าง
ประหยัด เป็นต้น
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- ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่ มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยเช่นการแต่งกาย การทิ้งขยะให้ถูกต้อง เป็นต้น
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ประเมินจากการทางานกลุ่ม
ด้านที่ 2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) อธิบายความรู้ หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
2.) สามารถนาความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบ
3) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
4) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพการณ์จริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่จัดทาและนาเสนอ
(4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองค์รวม
4) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ตีความและประเมินค่าเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
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5) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานประจา
และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การฝึกสหกิจศึกษา
(2) การศึกษาดูงาน
(3) การศึกษาวิจัย
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเมินจาก
รายงานและการน าเสนอในชั้ น เรี ย น ประเมิ น จากรายงานวิ จั ย การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
5) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่มในรายวิชาต่างๆ
- การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านที่ 5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
2) มีวิจ ารณญาณในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการรวบรวมข้อ มูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน
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3) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกรูปแบบการนาเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม
4) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้ภาษา
สื่อสาร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ รวมถึงรายงาน
และการนาเสนอ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ที่จาเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะการสื่อสาร
ด้านที่ 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการโรงพยาบาลในหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริการ และ
บริหาร ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนและบริการแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลและสถานบริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา
- การนิเทศงาน
- การฝึกปฏิบัติสร้างเสริมทักษะในห้องเรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- ประเมินจากรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การประเมินการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
- การสอบวัดความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1 GE 1172
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบ 2(1/1-1/2-0)
องค์รวม
2 GE 1082
โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
2(2/2-0-0)

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

































3

GE 1092

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

2(2/2-0-0)



4

GE 1102

ไทยกับสภาวการณ์โลก

2(2/2-0-0)



5

GE 1112

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-0-0)



6

GE1142

จีนศึกษา

7

GE 1043

8

3

3.ทักษะทางปัญญา

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

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้

2(2/2-0-0)

3

4

5

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

1

2

3

4


































2

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ






5

2

3

4


















































































































































1.2 วิชาเลือก
11

GE 2182

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

2(2/2-0-0)

12

GE 2192

วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย

2(2/2-0-0)

13

GE 2292

การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน

2(2/2-0-0)
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2

3

มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4



2.ความรู้

5

1

2







14

GE 2242

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2(2/2-0-0)

15

GE 2202

กฎหมายกับสังคม

2(2/2-0-0)













16

GE2212

ภาวะผู้นากับการจัดการ

2(2/2-0-0)













17

GE 2162

ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

2(2/2-0-0)









18

GE 2142

อาเซียนศึกษา

2(2/2-0-0)

19

GE 2152

ผู้ประกอบการยุคใหม่

2(2/2-0-0)

20

CS 1001

1(0-1/2-0)

21

GE 2122

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
22 AN 2003
สาระสาคัญกายวิภาคศาสตร์










2(2/2-0-0)



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







3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5



4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

2

1

























2



3

4



























































5






































23

BI 1012

ชีววิทยา

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

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
คณิตศาสตร์และสถิติ

3(3/3-0-0)







28

MI 2463

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

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







29

PB 2163

วิทยาการระบาดและการจัดการ

3(3/3-0-0)







3(3/3-0-0)

4






3
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2

3

มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2.ความรู้

5

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

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 แวดล้อมสาหรับ
โรงพยาบาล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาหรับโรงพยาบาล
ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล

35

PS 2002

2(2/2-0-0)

36

ST 2013

สรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
การวิเคราะห์สถิติเพือ่ 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.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ










































2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
37

HM 2243

การจัดการโรงพยาบาล 1

3(3/3-0-0)

38

HM 2472

2(2/2-0-0)

39

HM 2682

40

HM 3253

ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสาร
ในโรงพยาบาล
กฎหมายเกีย่ วกับการสาธารณสุข
และโรงพยาบาล
การจัดการโรงพยาบาล 2

41

HM 3263

กฎหมายสาหรับการจัดการ
โรงพยาบาล

3(3/3-0-0)

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

























หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561












































































44

2

3

มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
42

HM 3483

43

HM 3492

44

HM 3502

45

2

3

4

2.ความรู้

5

1

2

3





















3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
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
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
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
โรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
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 ด้านการจัดการ
โรงพยาบาล
การพัฒนาภาวะผู้นาและจริยธรรม
ในการจัดการโรงพยาบาล

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





























2(2/2-0-0)
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มคอ. 2

ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
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
ความปลอดภัยของผู้ปว่ 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.ความรู้

5

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

















































































































2

2.3.2 กลุ่มวิชาเวชระเบียนและเวชสถิติ
58

HM 4623

ระบบบริหารเวชระเบียน

3(3/3-0-0)



59

HM 4633

การให้รหัสโรค (ICD-10)

3(3/3-0-0)





















60

HM 4643

การให้รหัสหัตถการและการผ่าตัด

3(3/3-0-0)



















61

HM 4652

2(2/2-0-0)

















62

HM 4662















63

HM 4672

การตรวจสอบคุณภาพรหัสโรคและ
หัตถการ
การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและ
น้าหนักสัมพัทธ์
สถิติสาหรับนักเวชสถิติและ
สาธารณสุข















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

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ FQT 2552 .ศ. 5 ด้าน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

.5ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4























































































































































































































































PLO

PLO 1. บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านการจัดการ
โรงพยาบาลปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนบริการและ
ฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
Sub PLO 1.1 บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรูด้ ้าน
การจัดการโรงพยาบาลในการทางานฝ่ายสนับสนุน
บริการและฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
Sub PLO 1.2 บัณฑิตสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ทางาน เพื่อพัฒนางานฝ่ายสนับสนุนบริการและฝ่าย
บริหารของโรงพยาบาลบริการโรงพยาบาล
PLO 2. บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพัฒนา
คุณภาพหรือด้านรหัสโรคในการปฏิบัติงานฝ่าย
สนับสนุนบริการ
PLO 3. บัณฑิตสามารถสื่อสารและประสานงานใน
การปฏิบัติ งานกับสหวิชาชีพทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล
Sub PLO 3.1 สามารถสื่อสารโดยใช้ความรู้ด้านการ
จัดการโรงพยาบาลกับสหวิชาชีพ

.1คุณธรรม จริยธรรม





.2ความรู้

.4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3ทักษะทางปัญญา





6ทักษะการ.
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
1

2

3

มคอ. 2
PLO

.1คุณธรรม จริยธรรม
1

Sub PLO 3.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร
Sub PLO 3.3 สามารถประสานงานในการปฏิบัติงาน
กับสหวิชาชีพทุกระดับ
PLO 4. บัณฑิตแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสาธารณะและรับใช้สังคม
Sub PLO 4.1 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 6 ประการ
แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขยัน )
(ตย์ กตัญญูอดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสั
Sub PLO 4.2 มีพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(พอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคมุ้ กัน)
Sub PLO 4.3 มีจิตสาธารณะและรับใช้สังคม
Sub PLO 4.4 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์การ
และสังคม
Sub PLO 4.5 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

2

3

4










.2ความรู้
2

3











5



1

3

4

5

.5ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4





























.4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3













4

5

1

2









1

2

3



















6ทักษะการ.
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
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มคอ. 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
1

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร OLP เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1.1 มีความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป
1.2 มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1.3 มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
1.4 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการโรงพยาบาล
1.5 ปฏิบัตติ ามคุณธรรม(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) พระเกียรติประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 6
1.6 มีพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และมี)ภูมิคุ้มกัน(
1.7 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม

2

2.1 มีความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2.3 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการโรงพยาบาล
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ สาธารณสุข/
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงพยาบาล ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
2.6 ปฏิบัตติ ามคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)
2.7 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม

3

3.1 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการจัดการโรงพยาบาลและนาไปประยุกต์ใช้ ได้เรียนรู้การจัดการโรงพยาบาลในการศึกษาดูงานในหน่วยงานจริง
3.3 มีความรู้ความใจในหลักการทฤษฎีเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลหรือการให้รหัสโรค รวมทั้งมีทักษะฝึกปฏิบัติ
3.4 ปฏิบัติตามคุณธรรม (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) ยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประการแห่งมหาวิท 6
3.5 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม
3.6 มีจิตสาธารณะและรับใช้สังคม
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มคอ. 2
ชั้นปี
4

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร OLP เมื่อสิ้นปีการศึกษา
4.1 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการจัดการโรงพยาบาลและนาไปประยุกต์ใช้
4.2 มีทักษะฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือหรือหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพหรือการให้รหัสโรคมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.3 นาความรู้ด้านการจัดการโรงพยาบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของโรงพยาบาลวิเคราะห์สถานการณ์เพสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสามารถ/ื่อพัฒนางานใน
หน่วยของโรงพยาบาลสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง/
4.4 บัณฑิตแสดงออกซึ่งความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 6 ประการแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบตั ิตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะและรับใช้สังคม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ เกณฑ์ การประเมิ น ตามระเบี ยบของระเบีย บมหาวิท ยาลั ย หั ว เฉี ยวเฉลิ ม พระเกีย รติ ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะกาลังศึกษา
มีระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และมีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้ในแต่ละรายวิชา โดยดาเนินการผ่านระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษาเพื่อ
นามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้
(1) ภาวะมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทา ความสามารถในการทางานและความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่ งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทางานทั่วไป
ของบัณฑิตความสามารถในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของบัณฑิตและข้อเสนอแนะต่างๆ
(3) ความเห็นจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น
(4) ความเห็ น จากคณาจารย์ ในสาขาวิช าการบริ หารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุ ขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร (กรณี ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา)
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ
(ก) จานวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลของคณะ
(ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(ค) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(ง) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม

มคอ. 2

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 หมวด 10 การสาเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
(1) เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) แต้มเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส HM ไม่ต่ากว่า 2.00
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับ สนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(3) สนับสนุนให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริ มการทาวิจัย สร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลั กและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็นดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีอ าจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร/ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร ที่มีจานวนและคุณสมบั ติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กากับดูแลการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรรวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษาและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการสารวจติดตามคุณภาพบัณฑิตของหลั กสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โ ดยพิ จ ารณาจากผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ของหลั กสู ต ร รวมทั้ ง มีก ารศึ กษาข้ อ มู ล
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิ ตความพึงพอใจจากผู้ใช้หลักสู ตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
พัฒนา และ/หรือปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
3. นักศึกษา
หลักสูตรมีการกาหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาการควบคุม การดูแล การให้คาปรึก ษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และมี
กระบวนการหรือการแสดงผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
4. อาจารย์
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ครอบคลุมระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ รวมทั้ง อาจารย์ประจาหลักสูตร มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีประสบการณ์ และมีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้ง มีการประเมินผู้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะวิชา มีการกากับให้มีการประเมิ นตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมี
การกากับและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบการดาเนินงานเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพ
และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยหลักสูตรมีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง มีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
หลั ก สู ต ร มี ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ นกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที ่ส อดคล้อ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับคาแนะนาด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนและบทบาทหน้าที่ความเป็นอาจารย์
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

9

10

10

11

12

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

7

8

8

9

10






เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุง กลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใช้หลากหลายวิธีร่วมกัน ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของรายวิชา พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
จะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะในเรื่องที่ศึกษาไม่ โดยประเมินจากการสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน ซึ่งสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียน
เข้าใจได้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน
การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่เรียน หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการดาเนินการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้
ใช้การประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องทาการประเมิน
การสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนาเสนอผลการประเมินการ
สอนต่อผู้บริหารพิจารณา และร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอนรวมทั้ง การประเมินโดยตัว
อาจารย์เองหรือเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานซึ่งผลการประเมินเหล่านี้จะใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกล
ยุทธ์ของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดาเนินการโดยใช้ผ ลสะท้อนกลับหรือผลการประเมินจากทั้ง
นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งมีความเข้าใจในหลักสูตรมากที่สุด รวมทั้งผลการประเมินจาก
ตัวบัณฑิตเอง และผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
มาใช้พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมด้วย
โดยกระบวนการที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร มีดังนี้
1. กาหนดแผนการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี หรือเมื่อครบรอบการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินหลักสูตร
3. ดาเนินการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกาหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมในเรื่อง
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ดาเนินการเป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจา
หลักสูตร จะนาผลการประเมินดังกล่าว มาใช้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป
4. ทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตร จะทาให้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการบริหารหลักสูตร
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยในกรณีที่พบปัญหาของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง จะทาการเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมทันทีที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะดาเนินการทุกๆ 5 ปี ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะทาการสอบถาม
ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรข้อมูลที่ได้จะนามาใช้พิจารณากาหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ที่ป ระกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ บริหารหลั กสูตร และหัวหน้า
สาขาวิชา ร่วมวิพากษ์และให้คาแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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