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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ในโลกปจจุบันสถานบริการสุขภาพเกือบทุกแหง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการเพิ่มมากขึ้น จากนโยบายการบริการสุขภาพระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน และมี
การปรับเปลี่ยนรู ป แบบบริ ก ารจากเชิงรับมาเปนเชิงรุก มีการนําระบบการดําเนินงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่สูงโดยคํานึงถึงคุณภาพ ตนทุน
และการเขาถึงบริการเปนหลัก รวมทั้งประเทศไทยเองมีนโยบายเกี่ยวกับการบริการสุ ข ภาพที่ตองการมุงเนนความเปนศูนยกลางการบริการ
สุขภาพในเอเชีย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหบุคลากรทางสุขภาพทุกแหงตองรับผิดชอบงานในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับความคาดหวังของสังคมตอการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยมีเปาหมายที่จะใหบุคลากรทางสุขภาพมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพเพื่อใหสอดรับกับแนวคิดและมุมมองในการบริการสุขภาพระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความตองการในการดําเนินการหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในหลายประเทศทั่ว
โลก โดยผลจากการสัมภาษณระดับลึกในผูบริหารของสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสถาบันคูสัญญา
ความรวมมือที่เ ปดดําเนินการสอนในหลักสูตรนี้ และหลักสูตรที่คลายคลึงกัน และจากมุมมองของที่ปรึกษาดานการศึกษาประจํา
องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบวาการจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพกําลังเปน
สาขาที่อยูในความสนใจของสังคมในปจจุบันเปนอยางมาก จุดมุงหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาการจัดการบริการสุขภาพ มุงเนนการสรางบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับสุขภาพ ใหมีสมรรถนะในการบริหารจัดการงานดาน
บริการสุขภาพไดในระดับสากล มีความพรอมในองคความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการบริหารจัดการอยางลึกซึ้ง มีโลกทัศนและ
มุมมองที่เ ขาถึงบริบทของโลกในยุคทุนนิยมโลกาภิวัติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง จริยธรรมและกฏหมาย
ระหวางประเทศ รวมทั้งเขาถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ซึ่งเปนโลกที่มีการเคลื่อนยายของประชากรและการ
กระจายของขอ มูล ขา วสารที่เ กิด ขึ้น อยา งรวดเร็ว โดยมุง หวัง ใหบุค ลากรที่ทํา งานเกี่ย วขอ งกับ สุข ภาพสามารถเปน ผูนํา การ
เปลี่ยนแปลงทางดานการจัดการบริการสุข ภาพ อัน จะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคของตน และสงผลถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมโลกตอไป

จากเหตุผลดังกลาวขางตนหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพ จึงเปนสาขาที่อยูในความสนใจของสังคมโลกเปนอยางมาก
และมักดําเนินการในเชิงธุรกิจ อยางไรก็ตามการบริการทางสุขภาพไมสามารถดําเนินการในรูปแบบของธุรกิจโดยเฉพาะในรูปแบบ
ธุรกิจที่มุงแสวงหาผลกําไร สําหรับประเทศไทยพบวาการดําเนินการสอนในหลักสูตรการจัดการบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ
ยังไมมีสถาบันใดเปดดําเนินการ หากมีก็เปนเพียงระดับประเทศซึ่งพบวามีนอยมาก คณะพยาบาลศาสตรและคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับสุขภาพใหมีการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการบริการสุขภาพในระดับสากล จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรนี้ขึ้นในลักษณะโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวาง
สถาบัน รวมกับ The George Washington University, the University of Alabama at Birmingham และ the World Health
Organization (WHO) ดวยความเชื่อมั่นวาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพ จะเปนประโยชนอ ยา งยิ่ง
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทางสุ ข ภาพให มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัดการบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
คํา นึง ถึง ระบบสุข ภาพ นโยบาย กฎหมาย และจริย ธรรมทางการบริห ารจัด การบริก ารสุ ข ภาพทั้ง ในระดับ ชาติ ระดับ ภูมิ ภ าค
และระดับ สากล กลุมเปาหมายของหลักสูตรจึงเปนผูบริหารระดับสูง ผูบริหารที่ทํางานเกี่ยวของกับทางสุขภาพ อาจารย และ
ผูปฏิบัติงานที่เตรียมความพรอมในการเปนผูจัดการการบริการสุขภาพทั้งในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก
4.2 วัตถุประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพ จะมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการ
บริการสุขภาพทัดเทียมกับผูสําเร็จการศึกษาสถาบันชั้นนําในตางประเทศ ดังนี้
4.2.1 มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในกระบวนการสรางองคความรูเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพและสรางองคความรู
ใหม โดยสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความคลายคลึงและความแตกตางของนโยบายการบริการสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล พรอมทั้งนําผลไปใชในการบริหารจัดการบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม
4.2.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและตัดสินใจประเด็นจริยธรรมที่ซับซอนในบริบท
ของการบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดการบริการสุขภาพไดอยางลึกซึ้ง โดยคํานึงถึงความแตกตางของนโยบายการบริการสุขภาพ
กฎหมาย และวัฒนธรรมระหวางประเทศ
4.2.3 มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยคํานึงถึงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนําไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง ตอเนื่องและยั่งยืน
4.2.4 มีทักษะของการเปนผูนําและที่ปรึกษาดานการจัดการบริการสุขภาพใหกับสถาน
บริการสุขภาพและ/หรือหนวยงานบริการสุขภาพไดทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล
4.2.5 มีความสามารถในการออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยทางการจัดการบริการ
สุขภาพไดอยางมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.2.6 มีความสามารถในการสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการบริการสุขภาพเพื่อสรางสรรคและ
พัฒนาองคความรูใหมบนพื้นฐานของการบู รณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิช าที่มีการศึกษาคนควาใน
ระดับสูง
4.2.7 มีความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงผลลัพธและผลกระทบ
จากการนําผลการวิจัยทางการจัดการบริการสุขภาพไปใช เพื่อสรางและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. กรอบแนวคิดหลักสูตร
การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการบริการสุขภาพ เปนการจัดการศึกษาที่
พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการจัดการบริการสุขภาพในระดับสากล ดวยการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ และกลไกการ
ดําเนินงาน และแนวคิดดานการบริหารจัดการในเชิงลึกบนพื้นฐานของการใชความรูเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ นโยบาย
การบริการสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมทางการบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อใหผูเรียนมีโลกทัศนและมุมมองเชิงระบบ สามารถเขาถึงบริบท
ของโลกและความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน นําไปสูการทําวิจัย การขยายผล และนําผลวิจัยทางการจัดการบริการสุขภาพไปใช
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของการจัดการบริการสุขภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน กรอบแนวคิดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการบริการสุขภาพ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาการจัดการบริการสุขภาพ

6. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2554 เปนตนไป

7. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
7.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพหรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
7.2 มีผลการเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หากผูสมัครมีคาเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
คณะกรรมการคัดเลือกของทั้งสองคณะจะพิจารณาเปนรายกรณี
7.3 มีประสบการณการทํางานดานสุขภาพหรือที่เกี่ยวของ
7.4 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอม
ดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผูที่เขาศึกษาตองผานการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย
8.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ ผูสมัครเขาศึกษาจะตองยื่นผลคะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไมต่ํากวา 550 คะแนน โดย Paper based หรือไม
ต่ํากวา 213 คะแนน โดย Computer based หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือมีผลคะแนน IELTS ไมต่ํากวา 6.0 คะแนน โดย
เปนผลสอบภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับถึงวันที่สมัครสอบ
8.2 การทดสอบความถนัด ผูสมัครเขาศึกษาจะตองยื่นผลคะแนนการทดสอบทักษะดานการจัดการระดับปริญญาโท (SMARTII) ซึ่งจัดสอบโดยศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร หรือ ผลคะแนนการทดสอบ GMAT หรือ GRE
ซึ่งเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการหลักสูตร โดยเปนผลสอบภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับถึงวันที่สมัครสอบ
8.3 การสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ
8.4 สําหรับนักศึกษาตางชาติตองมีหลักฐานแสดงการไดรับทุนการศึกษาหรือเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (Financial
statement)
9. ระบบการศึกษา
9.1 เปนหลักสูตรแบบเต็มเวลาในระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา
หนึ่งๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต
ละลักษณะวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ และกําหนดการเปดภาคแตกตางออกไป คือ จะมีลักษณะทํานองเดียวกับภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยกับตางประเทศเปนไปไดอยาง
ราบรื่น กําหนดการเปดภาคจึงเปนดังนี้ คือ
ภาคหนึ่ง :
ปลายสิงหาคม - ตนธันวาคม
ภาคสอง :
กลางมกราคม - ปลายเมษายน
ภาคฤดูรอน :
กลางพฤษภาคม - ปลายมิถุนายน
9.2 เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน การสอบ การทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
9.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอกเปนหลักสูตรตามแผนการศึกษา แบบ 2.1 ประกอบดวยการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
การศึกษารายวิชา 33
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
9.4 การเทียบโอนลักษณะวิชา เทียบไดเฉพาะหนวยกิตรายวิชา ไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ โดยเทียบไดไมเกินรอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด และตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา

9.5 การศึกษาวิชาพื้นฐาน กําหนดใหศึกษาวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมโดยไมนับหนวยกิต และนักศึกษาจะตองสอบผานใหได
คาระดับ P (ผาน) ในรายวิชาที่กําหนดใหเรียนกอนลงทะเบียนศึกษารายวิชาในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบรืการสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะไดรับการยกเวนไม
ตองศึกษารายวิช าพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมทั้ง 5 รายวิชา แต อาจถูกกําหนดใหศึกษาวิช าอื่นก็ได โดยไมนับหนวยกิต และ
นักศึกษาจะตองสอบผานใหไดคาระดับ P (ผาน) ในรายวิชาที่กําหนดใหเรียน
9.6 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบดวยการสอบขอเขียน และ/หรือการสอบปากเปลา นักศึกษามี
สิทธิสอบวัดคุณสมบัติได เมื่อไดศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และลงทะเบียนศึกษารายวิชาบังคับมาแลวไม
นอยกวา 21 หนวยกิต และตองไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
9.7 นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหได P (ผาน) ภายในเวลาไมเกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากไดรับอนุมัติใหเขาศึกษา
ในหลักสูตร
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหได P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
9.8 วิทยานิพนธ
9.8.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา มีหนวยกิตสะสมไมต่ํา
กวา 24 หนวยกิต ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และสอบวัดคุณสมบัติไดระดับ P (ผาน) แลว
9.8.2 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยทําหนาที่แนะนําการเขียน
วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้อาจารยวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติดังนี้
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.8.3 การสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศไดคาระดับ P (ผาน) แลว
9.8.4 การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานคณะกรรมการ
ตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปน
เอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
9.8.5 การทําวิทยานิพนธประกอบดวย การคนควาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเขารวมสัมมนา
วิชาวิจัย และปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการทําวิทยานิพนธและเพื่อการตีพิมพเผยแพร
10. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกตินับแตวันที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
11. การลงทะเบียนเรียน
11.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน
11.2 กรณีจดทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธอยางเดียว นักศึกษาสามารถจดทะเบียนในการทําวิทยานิพนธตอเนื่องทุกภาค
การศึกษา ภาคละไมต่ํากวา 12 หนวยกิต

12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
12.1 การวัดผลการศึกษา
12.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

12.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตแบงเปน 2 ระดับ คือ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมี
คาระดับ
ในกรณีที่นักศึกษาที่ตองศึกษาวิชาพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนระดับปริญญาเอก ถานักศึกษาสอบไดตั้งแต
ระดับ C ใหถือวาสอบไดระดับ P ถาไดต่ํากวาระดับ C ใหถือวาไดระดับ N ในวิชานั้น ๆ
12.1.3 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นับหนวยกิตในหลักสูตร จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษา
ไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B เทานั้น
12.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ ใชระดับ S (ใชได) และ U (ใชไมได)
12.1.5 การสอบวัดคุณสมบัติ ใชระดับ P (ผาน) และ N (ไมผาน)
12.1.6 หนวยกิตที่ไดจากลักษณะวิชาที่วัดผลเปน S และ U ไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม
12.2 การสําเร็จการศึกษา
12.2.1 ไดศึกษาวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
12.2.2 ไดคาระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
12.2.3 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และสงมอบวิทยานิพนธใหเปนที่เรียบรอยแลว
12.2.4 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ปรากฏชื่อนักศึกษาเปนลําดับแรก
โดยผลงานนั้นมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
12.2.5 สอบภาษาตางประเทศไดระดับ P (ผาน) ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ คะแนน TU-GET ไมต่ํากวา 550
คะแนน หรือ คะแนน TOEFL สําหรับขอสอบ Paper-based ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือสําหรับขอสอบ Computer-based ไมต่ํากวา 213
คะแนน หรือสําหรับขอสอบ Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือคะแนน IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6.0
13. งบประมาณ
โครงการพิเศษเลี้ยงตัวเอง คาใชจายนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ประมาณ ปละ 189,317 บาท สําหรับคาใชจายโครงการ
แลกเปลี่ยนในตางประเทศ ลงทะเบียนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต จํานวน 800,000 บาท
14. หลักสูตร
14.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
14.2 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
วิชาบังคับการจัดการบริการสุขภาพ
วิชาบังคับการวิจัย
วิทยานิพนธ

69

หนวยกิต

21
12
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

14.3 รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ใชตัวอักษร
จส. (HC) และตามดวยตัวเลข 3 หลัก นําหนาชื่อวิชา โดยรหัสแตละตัวมีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย 1-9
หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวด
เลขหลักสิบ
1
หมายถึง หมวดวิชาบังคับการจัดการบริการสุขภาพ
2
หมายถึง หมวดวิชาบังคับการวิจัย
8
หมายถึง หมวดวิชาบังคับปฏิบัติการวิจัย
เลขหลักรอย
8
หมายถึง วิชาในหลักสูตรปริญญาเอก
9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ
14.4 รายวิชา
14.4.1 วิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2(2-0-6)

จส. 611
HC 611

นโยบายสุขภาพ
Health Policy

จส. 612
HC 612

ทฤษฎีและหลักจริยศาสตรในการบริการสุขภาพ
Ethical Theories and Principles in Healthcare

3(3-0-9)

จส. 614
HC 614

วิจัยการจัดการบริการสุขภาพ
Research in Healthcare Management

3(3-0-9)

จส. 624
HC 624

ขอมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ
Accounting and Financial Information for Decision Making

3(3-0-9)

จส.636

ชีวสถิติเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูลการจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
Introductory Biostatistics and Data Analysis for
Healthcare Management
14.4.2 วิชาบังคับการจัดการบริการสุขภาพ
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับการจัดการบริการสุขภาพ จํานวน 21 หนวยกิต ดังนี้

HC 636

รหัสวิชา
จส. 811
HC 811

ชื่อวิชา
จริยธรรมทางการบริหารจัดการบริการสุขภาพ
Administrative Ethics in Healthcare

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)

จส.812
HC 812

ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ
Legal Issues Related to Healthcare

จส. 813
HC 813

การจัดการการเงินดานบริการสุขภาพ
Healthcare Financial Management

3(3-0-9)

จส. 814
HC 814

นโยบายการบริการสุขภาพ
Healthcare Policy

3(3-0-9)

จส. 815
HC 815

การจัดการบริการสุขภาพ 1
Healthcare Management I

3(3-0-9)

จส. 816
HC 816

การจัดการบริการสุขภาพ 2
Healthcare Management II

3(3-0-9)

จส. 817
HC 817

เศรษฐศาสตรสุขภาพ
Health Economics

3(3-0-9)

14.4.3 วิชาบังคับการวิจัย
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับการวิจัย จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
จส. 821

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)

HC 821

ชีวสถิติขั้นสูงและการวิเคราะหขอมูลการจัดการบริการสุขภาพ
Advanced Biostatistics and Data Analysis for
Healthcare Management

จส. 822
HC 822

วิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการบริการสุขภาพ
Healthcare Management Quantitative Research

3(3-0-9)

จส. 823
HC 823

วิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการบริการสุขภาพ
Healthcare Management Qualitative Research

3(3-0-9)

จส. 881
HC 881

ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย
Practicum in Writing a Research Paper

3(0-6-6)

14.4.4 วิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต
รหัสวิชา
จส. 900
HC 900

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Doctoral Dissertation

หนวยกิต
36

14.5 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัส
จส. 811
HC 811
จส. 813
HC 813
จส. 821
HC 821

รายวิชา
จริยธรรมทางการบริหารจัดการบริการสุขภาพ
Administrative Ethics in Healthcare
การจัดการการเงินดานบริการสุขภาพ
Healthcare Financial Management
ชีวสถิตขิ ั้นสูงและการวิเคราะหขอมูลการจัดการบริการสุขภาพ
Advanced Biostatistics and Data Analysis for Healthcare
Management
รวม
รวมสะสม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3

9
9

ปการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส
จส. 812
HC 812
จส. 814
HC 814
จส. 815
HC 815
จส. 822
HC 822

รายวิชา
ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ
Legal Issues Related to Healthcare
นโยบายการบริการสุขภาพ
Healthcare Policy
การจัดการบริการสุขภาพ 1
Healthcare Management I
วิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการบริการสุขภาพ
Healthcare Management Quantitative Research
รวม
รวมสะสม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12
21

ปการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัส
จส. 816
HC 816
จส. 817
HC 817
จส. 823
HC 823
จส. 881
HC 881

รายวิชา
การจัดการบริการสุขภาพ 2
Healthcare Management II
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
Health Economics
วิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการบริการสุขภาพ
Healthcare Management Qualitative Research
ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย
Practicum in Writing a Research Paper
รวม
รวมสะสม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12
33

ปการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัส
จส. 900
HC 900

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

รวม
รวมสะสม

12
45

วิทยานิพนธ
Dissertation

ปการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัส
จส. 900
HC 900

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

รวม
รวมสะสม

12
57

วิทยานิพนธ
Dissertation

ปการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัส
จส. 900
HC 900

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

รวม
รวมสะสม

12
69

วิทยานิพนธ
Dissertation

14.6 คําอธิบายรายวิชา
14.6.1 รายวิชาพื้นฐาน (เพื่อปรับพื้นฐานผูเรียน)
จส611 นโยบายสุขภาพ
2(2-0-6)
HC611 Health Policy
มุมมองและหลักการเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
นโยบาย กระบวนการการกําหนดนโยบายสุขภาพ แหลงขอมูลทางดานสุขภาพและนโยบาย เครื่องมือและการวิเคราะหนโยบายทาง
สุขภาพ และผูกําหนดนโยบายรวมทั้งมาตรการควบคุมปญหาสุขภาพระหวางประเทศ
จส612 ทฤษฎีและหลักจริยศาสตรในการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC612 Ethical Theories and Principles in Healthcare
ทฤษฎีและหลักการทางจริยศาสตรเพื่อประยุกตใชในการบริการสุขภาพ จรรณยาบรรณและจริยธรรมในการบริการสุขภาพแก
ผูใชบริการในตางวัฒนธรรม การวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยธรรมที่พบบอยบนแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานของจริยธรรมในการ
บริการสุขภาพ
จส614 วิจัยการจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC614 Research in Healthcare Management
รู ป แบบ ระเบี ย บและกระบวนวิ ธี วิ จั ย เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ ใ นการสื บ เสาะแสวงหาโดยอาศั ย หลั ก การทาง
วิทยาศาสตรในการเพิ่มพูนความรูและทักษะการทําวิจัย ดานการจัดการบริการสุขภาพในระดับปริญญาโท ครอบคลุมถึงการประเมิน
คุณคาของขอคนพบจากงานวิจัยและศักยภาพของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จส624 ขอมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-9)
HC624 Accounting and Financial Information for Decision Making
ความรูความเขาใจงบการเงินขั้นพื้นฐานรวมทั้งการประยุกตใชเทคนิคทางการบัญชีและการจัดการทางการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจ การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกิจการสําหรับผูใหบริการทางสุขภาพ ครอบคลุมถึงการวิเคราะหงบการเงินขั้น
พื้นฐาน วิเคราะหตนทุน และการบริหารจัดการในหนวยงานที่มีการกระจายอํานาจ
3(3-0-9)
จส636 ชีวสถิติเบื้องตนและการวิเคราะหขอมูลการจัดการบริการสุขภาพ
HC636 Introductory Biostatistics and Data Analysis for Healthcare Management
สถิติพื้นฐานทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกที่เหมาะสมในการตอบปญหาหรือคําถามที่เกิดขึ้นในการวิจัย ครอบคลุมถึงการใช
สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการบริการสุขภาพ ฝกหัดการใชคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลจากสถานการณจริงที่ศึกษาในบริบทของ
การบริการสุขภาพ

14.6.2 รายวิชาบังคับการจัดการบริการสุขภาพ
จส811 จริยธรรมทางการบริหารจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC811 Administrative Ethics in Healthcare
พัฒนาการของจริยธรรมการบริหารจัดการบริการสุขภาพในวัฒนธรรมที่แตกตาง กรอบแนวคิดการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหารจัดการบริการสุขภาพ วิธีการศึกษาและวิเคราะหปญหาจริยธรรมทางการจัดการบริการสุขภาพ และประเด็นเฉพาะทาง
จริยธรรมที่พบบอยในการบริหารจัดการดานบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
จส812 ประเด็นกฏหมายที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ
HC 812 Legal Issues Related to Healthcare
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการบริการสุขภาพโดยครอบคลุมถึงพันธะและ
หนี้สิน สัมพันธภาพระหวางผูใชบริการและผูใหบริการทางสุขภาพ ความผิดพลาดดานการรักษา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริการสุขภาพ ครอบคลุมถึงกฎหมายการเดินทาง การสรางความรวมมือกับหุนสวนทางการบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล
จส813 การจัดการการเงินดานบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC813 Healthcare Financial Management
หลักการจัดการทางการเงินและการนําไปใชในการบริการสุขภาพ เพื่อเตรียมผูบริหารดานการจัดการบริการสุขภาพให
สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับมูลคาของกิจการ และสรางความสมดุลในมูลคาในกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ครอบคลุมถึง
การจัดการทางการเงินทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน โครงสรางเงินทุน ทฤษฎี
ตัวแทน การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกํากับดูแลกิจกรรม และการรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
จส814 นโยบายการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC814 Healthcare Policy
โครงสรางและกระบวนการการกําหนดนโยบายการบริการสุขภาพ การวิเคราะหนโยบาย และการวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาภายใตกรอบแนวคิดความรูของการคนพบ การบูรณาการและการประยุกตใช การตรวจสอบปจจัยบริบททางสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนานโยบายการบริการสุขภาพ โดยมุงเนนกลไกทางการเมือง การประยุกตใชหลักจริยธรรมและการวิจัยเกี่ยวกับ
บริการสุขภาพ การวิเคราะหประเด็นนโยบายที่เลือกสรรเพื่อใชในการอธิบายระบบบริการสุขภาพและกลไกการดําเนินงานแกบุคลากร
ทางสุขภาพ องคกรสุขภาพ และตอสาธารณะ
จส815 การจัดการบริการสุขภาพ 1
3(3-0-9)
HC815 Healthcare Management I
สอบไดวิชา: จส.811, 812 และ 814
ทฤษฎีพื้นฐานสําหรับการจัดการบริการสุขภาพในมุมมองภาพกวางทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแตความหลากหลายของบุคลากร
สุขภาพทุกระดับ การจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล งบประมาณและแหลงทุนทาง
สุขภาพ ความหลากหลายของแผนประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพแตละประเทศ การวางแผนและนโยบายการบริการสุขภาพ
ประเทศตาง ๆ ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และบทบาทของภาวะผูนําในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพ รวมทั้งวิเคราะหความคลายคลึงและความแตกตางของการจัดการบริการสุขภาพนานาประเทศเพื่อความเขาใจที่ดีขึ้นใน
ระบบการใหบริการสุขภาพ

จส816 การจัดการบริการสุขภาพ 2
3(3-0-9)
HC816 Healthcare Management II
สอบไดวิชา: จส. 815
ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมและทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่แทจริง เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห ทบทวนกรอบแนวคิดของ
ระบบบริการสุขภาพ และความหลากหลายของกลไกในการใหบริการสุขภาพในปจจุบัน ครอบคลุมถึงกลยุทธการใหบริการสุขภาพ
ขามแดน วิเคราะหและสัง เคราะหปจ จัย ที่มีอิท ธิพ ลตอ องคก รสุข ภาพและการจัด การในระบบบริก ารสุข ภาพโดยรวม การ
อภิปรายและคนหาแนวคิดเลือกสรรในการจัดการบริการสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบการใหบริการสุขภาพ
จส817 เศรษฐศาสตรสุขภาพ
3 (3-0-9)
HC817 Health Economics
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร เ กี่ ย วกั บ การบริ ก ารสุ ข ภาพ และการประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด การบริ ก ารสุ ข ภาพ
ความสัมพันธระหวางระบบบริการสุขภาพกับระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะหความลมเหลวของตลาดดานการบริการสุขภาพ การคลัง
ดานสุขภาพ การประกันสุขภาพ และนโยบายการบริการสุขภาพ
14.6.3 รายวิชาบังคับการวิจัย
จส821 ชีวสถิติขั้นสูงและการวิเคราะหขอมูลการจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC821 Advanced Biostatistics and Data Analysis for Healthcare Management
สถิติขั้นสูงที่เหมาะสมในการตอบปญหาหรือคําถามที่เกิดขึ้นในการวิจัยการจัด การบริการสุขภาพครอบคลุมรูปแบบ/
โครงสรางเชิงเสนตรงแบบผสมผสาน การถดถอยแบบโลจิสติคและการวิเคราะหอัตราคงอยู ฝกหัดการใชคอมพิวเตอรในการจัดการ
ขอมูลจากสถานการณจริงที่ศึกษาในการบริการสุขภาพ
จส822 วิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC822 Healthcare Management Quantitative Research
สอบไดวิชา: จส. 821
หลักการและปญหาการจัดการบริการสุขภาพที่คนพบ โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มุงเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การจัดการบริการสุขภาพ นโยบายการบริการสุขภาพ และจริยธรรมทางการบริหารจัดการบริการสุขภาพ ศึกษาการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรม SPSS, SAS, และ Minitab การเขียนรายงานการวิจัยและการอภิปรายผล รวมทั้งการขยายผลในการทําวิจัย
จส823 วิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการบริการสุขภาพ
3(3-0-9)
HC823 Healthcare Management Qualitative Research
การวิจัยเชิงคุณภาพประเภทตางๆ การวิเคราะหความแตกตางและจุดเนนหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภท ปรัชญาและ
แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการจัดการบริการสุขภาพ นโยบายการบริการสุขภาพ จริยธรรมทางการบริหาร
จัดการบริการสุขภาพภายใตกรอบแนวคิดความรูของการคนพบ การบูรณาการ และการประยุกตใช วิธีวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียน
โครงการและรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทตางๆ ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการดําเนินการสัมมนาเพื่อการวิจัย

จส881 ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย
3 (0-6-6)
HC881 Practicum in Writing a Research Paper
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเขีย นรายงานการวิจ ัย เพื ่อ วิท ยานิพ นธแ ละการเขี ย นเพื ่อ ตีพ ิม พเ ผยแพรใ นระดับ ปริญ ญาเอก
กระบวนการใชก รรมการภายนอกรว มกลั่น กรองงานเขีย น การคัด ลอกบทความ ประเด็น จริย ธรรมและกฎหมายที่เ กี่ย วขอ ง
กับ งานเขี ยนและการตีพิมพ เผยแพร รวมทั้งการเตรียมผูเ รียนใหเ ขา ใจงานเขียนแตล ะประเภท

14.6.4 วิทยานิพนธ
จส900 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
HC900 Doctoral Dissertation
วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก เปนงานเขียนที่แสดงถึงความสามารถในการแสวงหาความรู คนหาวิธีการและกรอบ
แนวคิดของการวิจัยในหัวขอที่เลือกสรรตามปญหาและขอบเขตที่สนใจดวยการบูรณาการและการประยุกตหลักและแนวคิดดานการ
จัดการบริการสุขภาพ นโยบายการบริการสุขภาพ และจริยธรรมทางการบริหารจัดการบริการสุขภาพ การวิจัยดําเนินการภายใตการ
แนะนําและชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจนกระทั่งแลวเสร็จเปนวิจัยฉบับสมบูรณ

15. เงื่อนไขอื่นๆ
รายละเอีย ดอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรใหเ ปนไปตามขอบั งคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2541 พร อ มด ว ยฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

