มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
และการเรียน e-learning

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และได้รับคาแนะนาอย่างมีระบบจากคณาจารย์ ด้วยการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเมื่อแรกเข้า จากเอกสารแผนกิจกรรมการศึกษา แนวการศึกษา ประมวลสาระชุ ดวิชา รวมทั้งการ
เข้าร่ วมสัมมนาเสริ มประจาชุ ดวิชา ซึ่ งนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ้ และความคิดเห็น
ระหว่างนักศึ กษาและอาจารย์สัมมนาเสริ ม และนักศึกษายังสามารถศึก ษาค้นคว้าเพิ่มเติ มได้จากเอกสาร
ประกอบการเรี ยนชุ ดวิชาและแหล่ งวิทยาการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ อาทิ สานักบรรณสารสนเทศ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ และมุม มสธ. ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่ งนักศึกษาสามารถไปขอรับบริ การได้
นอกจากนี้ได้เพิ่มการจัดการเรี ยนแบบ E-learning ร่ วมด้วย
แผนกิ จกรรมการศึ ก ษาชุ ดวิช าการจัดการเชิ ง กลยุท ธ์ ใ นการพัฒนาสุ ข ภาพนี้ จัดท าขึ้ นเพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับทราบปฏิทินการศึกษา โครงสร้างเนื้ อหาชุ ดวิชา วิธีการศึกษา กิจกรรมที่กาหนดให้ทา การ
ส่ งกิจกรรม การเข้ารับการสัมมนาเสริ ม ตารางการศึกษาประจาภาค และการประเมินผลการศึกษา เพื่อที่
นักศึกษาจะได้ใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาของตนเองในชุ ดวิชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดสัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้
คณะกรรมการกลุ่ มผลิ ตและบริ หารชุ ดวิชาการจัดการเชิ งกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพหวัง เป็ น
อย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาแผนกิ จกรรมการศึกษาอย่างละเอียดสามารถปฏิ บตั ิ
กิจกรรมตามที่กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน และขออวยพรให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุ ด
วิชาทุกประการ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หาร
ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
มีนาคม 2562

สารบัญ
คานา
ปฏิทินการศึกษา
รายละเอียดชุดวิชา
1. วัตถุประสงค์
2. คาอธิบายชุดวิชา
3. รายชื่อหน่วยการสอน
สื่ อการศึกษาประจาชุดวิชา
1. ประมวลสาระชุดวิชา
2. แนวการศึกษา
3. หนังสื อหรื อเอกสารที่ควรหาอ่านเพิ่มเติม
วิธีการศึกษา
1. การเตรี ยมตัวของนักศึกษา
2. การดาเนินการศึกษา
3. กิจกรรมที่กาหนดให้ทา
4. การส่ งงาน
5. การเตรี ยมเสนอผลงาน
6.การเรี ยนแบบ e-learning
7. การสัมมนาเสริ ม
8. การประเมินผลการศึกษา การทบทวน
ตารางการศึกษาประจาภาค
ตารางการศึกษาประจาสัปดาห์
แบบฟอร์มปกรายงานและรู ปแบบการนาเสนอรายงาน
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ภาคผนวก
ก.ข้อมูลสถานการณ์จาลองสาหรับทางานชิ้นที่ 1
ข.หัวข้อมอบหมายสาหรับงานชิ้นที่ 2
ค. บทความสาหรับงานชิ้นที่ 3
จ. การติดต่ออาจารย์ประจาชุ ดวิชาและเจ้าหน้าที่

หน้ า
2
4
5
5
5
7
7
7
7
8
9
10
10
11
13
15
16
19
20
21
26
38
39
41

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ

เปิ ดภาคการศึกษา
15 มีนาคม 2562
การเรี ยนแบบ e-learning
30 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562
ส่ งรายงานชิ้นที่ 1 ทาง e-learning (ทาเดี่ยว) ภายใน
20 เมษายน 2562
ส่ งรายงานชิ้นที่ 2 ทาง e-learning (ทากลุ่ม)
20 พฤษภาคม 2562
ส่ งรายงานชิ้นที่ 3 ภายใน(ทาเดี่ยว) ภายใน
22 มิถุนายน 2562
สัมมนาเสริ ม
22-23 มิถุนายน 2562
วันสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
กรกฎาคม 2562
(กรุ ณาตรวจจากตารางสอบไล่ระดับปริ ญญาโทของ มสธ.)
แจ้งผลสอบไล่ประมาณ
กันยายน 2562

รายละเอียดชุดวิชา
53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
1. วัตถุประสงค์ ของชุ ดวิชา
1.1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
1.2. เพื่อให้มีทกั ษะในการวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพได้
1.3. เพื่อให้ประยุกต์การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุ ขภาพได้
2. คาอธิบายชุ ดวิชา
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพ ผูน้ าเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบในการจัดการเชิงกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ การกาหนดและเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิและการจัด
โครงสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพ ปั จจัยที่มีผลต่อการนากลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพไปปฏิบตั ิ การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ เครื่ องมือที่
ใช้ในการประเมินกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์เฉพาะเรื่ อง และแนวโน้มการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาสุ ขภาพดาเนิ นการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
3. รายชื่อหน่ วยการสอน
ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ ประกอบด้วยหน่วยการสอน 15หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบสุ ขภาพ
หน่วยที่ 2
อนาคตศึกษาด้านสาธารณสุ ขในการจัดการเชิงกลยุทธ์
หน่วยที่ 3
การจัดการเชิงกลยุทธ์กบั การบริ หารงานสาธารณสุ ข
หน่วยที่ 4
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ
หน่วยที่ 5
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
หน่วยที่ 6
หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ
หน่วยที่ 7
เครื่ องมือในการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบสุ ขภาพ
หน่วยที่ 8
ความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์และการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
หน่วยที่ 9
การนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
หน่วยที่ 10
กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบสุ ขภาพ

หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วย 14
หน่วยที่ 15

การกาหนดตัวชี้วดั เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
การควบคุมกากับและประเมินผลเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
แผนที่กลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพในระดับหมู่บา้ น
แนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพในอนาคต

สื่ อการศึกษาประจาชุ ดวิชา
สื่ อการศึกษาที่ใช้ในชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ มีดงั นี้

1. ประมวลสาระชุดวิชา
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ มีเนื้อหาสาระครอบคลุม 15 หน่วย
ซึ่ งจัดแบ่งเนื้ อหาสาระออกเป็ น 2 เล่ม คือ
เล่มที่ 1
หน่วยที่ 1-7
เล่มที่ 2
หน่วยที่ 8-15

2. แนวการศึกษา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษา และแผนการสอนประจาหน่วย
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรี ยน
ส่ วนที่ 3 แผนการสอนประจาตอน สาระสังเขปและกิจกรรมแต่ละเรื่ อง
ส่ วนที่ 4 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคาตอบแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรี ยน

3. หนังสื อหรือเอกสารทีค่ วรหาอ่านเพิม่ เติม
3.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งในและต่างประเทศ
3.2 แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วิธีการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาในชุ ดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพสัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์
ของชุดวิชา นักศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้

1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
นักศึกษาควรเตรี ยมตัวและวางแผนการศึกษาในชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
ดังนี้
1.1 ประมวลกิจกรรมทีต่ ้ องทา
1.1.1 ระยะเวลาในการศึกษาชุ ดวิชา นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561
ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562 รวม 17 สัปดาห์ ทั้งนี้ นักศึกษาควรเตรี ยมตัวในการทบทวนเนื้ อหา
สาระของชุดวิชาก่อนสอบไล่ 2 สัปดาห์ คือในช่วงสัปดาห์ที่ 16 ถึงสัปดาห์ที่ 17

1.1.2 การศึกษาเนือ้ หาสาระชุ ดวิชา นักศึกษาต้องศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนว
การศึกษา ทั้ง 15 หน่วย ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษา ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ
และทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ทาในแผนกิจกรรมการศึกษา โดยนักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประมวลสาระ
ชุดวิชาและแนวการศึกษาและทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแนวการศึกษา ประมาณ 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ และทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ทาในแผนกิจกรรมการศึกษา ประมาณ
2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
1.1.3 การเรียนแบบ e-learning นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้ทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อ
เข้าเรี ยนทาง E-learning ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562 ทากิจกรรมตามที่กาหนด โดยมีการ
ส่ งรายงาน 2 ชิ้น และนาเสนองานกลุ่มในวันสัมมนาเสริ ม
1.1.4 การสั มมนาเสริม นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้ทุกคนต้องเข้ารับการสัมมนาเสริ ม 1
ครั้ง เป็ นเวลา 2 วัน ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562โดยส่ งรายงานชิ้นที่ 3 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2562
1.2 จัดทาตารางการศึกษา นักศึกษาควรจัดทาตารางเรี ยนของตนเองที่สอดคล้องกับตารางกาหนด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561
1.3 จัดทาตารางเรียน เพื่อให้นกั ศึกษามีความต่อเนื่องในการศึกษาชุดวิชา จึงควรที่จะจัดทาตาราง
เรี ยนประจาสัปดาห์ของตนเองไว้ดว้ ย

2. การดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ นักศึกษาควรดาเนินกิจกรรมตามที่
ได้วางแผนไว้ตามข้อ 1 โดย
2.1 ศึกษาด้วยตนเอง
1) ศึ กษาแผนกิ จกรรมการศึ กษาอย่างละเอี ยดและปฏิ บตั ิ กิจกรรมตามที่ กาหนดไว้ใ น
แผนกิจกรรมการศึกษา
2) ศึ ก ษาแนวการศึ ก ษาชุ ด วิ ช าและปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมตามขั้น ตอนที่ ก าหนดไว้ใ นแนว
การศึกษา
3) ศึ ก ษาประมวลสาระชุ ดวิชาทั้ง 15 หน่ วยโดยเริ่ ม ศึ ก ษาตั้งแต่ แผนการสอนประจา
หน่ วย แผนการสอนประจาตอน เนื้ อหาสาระในแต่ละเรื่ อง และทากิ จกรรมตามที่
กาหนดไว้ให้ครบในแนวการศึกษา
4) ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากเอกสารประกอบการเรี ยนในแต่ละหน่วยที่เสนอแนะไว้ใน
แนวการศึกษา
2.2 ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ทา
1) ศึกษากิจกรรมที่กาหนดให้ทาในแผนกิจกรรมการศึกษา

2) ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ทาและพิมพ์เป็ นรายงานลงบนกระดาษ A4 หรื อตามที่
อาจารย์สัมมนาเสริ มมอบหมาย
3) ส่ งรายงานชิ้นที่ 1-3 ภายในวันที่กาหนด ทั้งนี้ในการนาเสนอให้ทาสรุ ป แจกสมาชิก
ที่เข้าร่ วมสัมมนาเสริ ม
2.3 เข้าร่ วมการสัมมนาเสริ มชุดวิชา ตามเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้
นักศึกษาทราบโดยตรงและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าได้ทาง www.stou.ac.th คลิกไปที่สานักบัณฑิตศึกษา
เลือกหัวข้อสัมมนาเสริ ม
2.4 เข้าสอบประจาภาค 2/2561 ณ สนามสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะมี จดหมายแจ้งโดยตรงให้นักศึกษาทราบ หากมิได้รับแจ้งควรติ ดต่อให้สอบถามจาก
สานักทะเบียนและวัดผลก่อนวันที่จะเข้าสอบไล่ หรื อตรวจสอบข้อมูลจาก www.stou.ac.th

3. กิจกรรมทีก่ าหนดให้ ทา
กิจกรรมที่กาหนดให้ทาในชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ มี 3 ชิ้น คือ
งานชิ้นที่ 1 การวิเคราะห์ วจิ ารณ์บทความ (งานเดี่ยว)
1) สรุ ปประเด็นที่ได้จากบทความตามที่กาหนด 1 เรื่ อง
2) วิเคราะห์ วิจารณ์บทความและให้ความคิดเห็นต่อบทความ การนาไปประยุกต์ใช้
งานชิ้นที่ 2 การฝึ กปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์ จากข้ อมูลสถานการณ์ จาลอง การจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี
(พ.ศ.2562-2566) (งานกลุ่ม)
1)
ให้นกั ศึกษาศึกษาเนื้ อหาสาระในประมวลสาระชุ ดวิชา และเอกสารประกอบที่แนะนาให้
ศึกษาจากแหล่งต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการ
ดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
2)
นักศึกษาในกลุ่มร่ วมกันจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ตามสถานการณ์จาลอง
ในภาคผนวก ก โดยให้ส่งข้อมูลอาจารย์ประจากลุ่มว่ามีการแบ่งงานกันอย่างไร และให้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านระบบ e-learning และส่ งรายงานที่สมบูรณ์ ให้อาจารย์ประจากลุ่มผ่านระบบ e-learning ส่ งเข้า
ระบบ e-learning ภายใน 20 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อรื่อง…………………………………..............................................................................
1. บทนา ให้นาเสนอหลักการที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ที่จดั ทา
2. ส่ วนเนือ้ หาหลัก (ให้ อธิบายวิธีการ/ขั้นตอนและผลการดาเนินการทีก่ ลุ่มจัดทามา)
ก) การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข) การทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์/การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

ค) การกาหนดกลยุทธ์ เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ
ง) แนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
3. เอกสารอ้างอิง อ้างอิงแบบ APA 6th ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
งานชิ้ นที่ 3 เขียนบทความเกี่ยวกับ การจั ดการเชิ งกลยุ ทธ์ ตามหัวข้ อที่ได้ รับ มอบหมาย (งานเดี่ยว) ให้
นักศึกษาเขียนบทความพร้อมวิเคราะห์ในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องมีแหล่งอ้างอิงในเนื้ อหาและ
ท้ายบทความ (แบบ APA 6th ) ไม่น้อยกว่า 5 รายการ จัดทารายงานตามแบบฟอร์ มที่ กาหนดให้ ส่ งวัน
สัมมนาเสริ ม
ในการเขียนบทความควรมีการอ้างอิงแนวคิด/หลักทฤษฎีตามเอกสารการสอนประมวลสาระของ
ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ หรื อเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ หากมีหลายเทคนิค/
วิธีควรมีการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละวิธีวา่ แตกต่างกันอย่างไร มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร และมีส่วน
สรุ ป/เสนอแนะโดยให้เสนอแนะทั้งในเชิงการพัฒนากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
และการนามาประยุกต์ใช้

4. การส่ งรายงาน
ให้นกั ศึกษานารายงานส่ ง ดังนี้
4.1 e-learning ส่ งรายงานชิ้นที่ ชิ้นที่ 1 และ 2 โดยให้ส่งเป็ น file (Ms-word) งานชิ้นที่ 1 ส่ ง
เข้าระบบภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มและอาจารย์ประจากลุ่มให้ขอ้ เสนอแนะและทา
รู ปเล่มให้อาจารย์ในวันสัมมนาเสริ มพร้อมเตรี ยมนาเสนอ งานชิ้นที่ 2 ส่ งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มและอาจารย์ประจากลุ่มให้ขอ้ เสนอแนะ
4.2 สั มมนาเสริม รายงานชิ้นที่ 3 ส่ งรู ปเล่มให้อาจารย์ในวันสัมมนาเสริ ม เตรี ยมนาเสนอ และ
สรุ ปเนื้ อหาให้เพื่อนในวันสัมมนาเสริ ม

5. การเตรียมเสนอผลงานในวันสั มมนาเสริม
นักศึกษาต้องเตรี ยมนาเสนอผลการการจัดทาแผนกลยุทธ์จากข้อมูลสถานการณ์จาลอง งานชิ้นที่ 1
และ การวิเคราะห์กรณี ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์จากประสบการณ์จริ ง งานชิ้นที่ 2 ในการสัมมนาเสริ ม
ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องเตรี ยมดังนี้
5.1 เตรี ยมสาเนาสรุ ปรายงานเพื่อแจกสมาชิกในกลุ่ม
5.2เตรี ยมสื่ อประกอบการนาเสนอและประเด็นที่นามาเสนอด้วยวาจาในเวลาไม่เกิน 15 นาที
5.3 ฝึ กซ้อมการนาเสนอผลงานประกอบการใช้สื่อจนเกิดความมัน่ ใจ
5.5 เตรี ยมตอบข้อซักถามจากสมาชิกและอาจารย์ที่เข้าร่ วมการสัมมนาเสริ ม

6. การเรียนแบบ e-Learning
การเรี ยนแบบ e-Learning เป็ นกิ จกรรมที่บงั คับให้นกั ศึกษาทุกคนต้องมาร่ วมกิ จกรรมทุกคน เพื่อ
เสนอผลงานอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่ งรายงานที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา
6.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษา
6.1.1 สามารถแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาสุ ขภาพ ในระหว่างกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ประจากลุ่มสัมมนาเสริ ม
6.1.2 เพิม่ พูนความรู ้และทักษะเฉพาะเรื่ องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
6.2 วิธีดาเนินการ นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
6.2.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง log in เข้ า สู่ การเรี ย นแบบ e-Learning โดย นศ. เข้า สู่ ร ะบบได้ ที่
http://www.stou.ac.th/main/ เลือกที่ สื่ อการเรี ยน มสธ. ระบบจะนาท่านเข้าสู่ เว็บของระบบ e-learning
ดังภาพ 1
พิมพ์ http://www.stou.ac.th/main/

Click เข้าสู่ e-learning

ภาพที่ 1 การเข้าสู่ หน้าจอ

หน้า จอจะเปลี่ ย นเป็ น ภาพที่ 2 ให้ นศ. ท าการ Login ภาพที่ 2 เพื่ อเข้า สู่ ระบบ Moodle ให้
นักศึกษา เข้ าสู่ ระบบ (Login) ด้วยการป้ อนชื่อบัญชีผใู้ ช้ (Login Name) และรหัสผ่าน (Passwords) และ
เข้าสู่ ชุดวิชา 53708 ภาพที่ 3

ภาพที่ 2 Login เข้ าสู่ ระบบ

ภาพที่ 3 เลือกชุดวิชา 53708

6.2.2 ให้ นักศึกษาอ่ านประกาศข่ าวจากอาจารย์ ทุกครั้ ง ให้นกั ศึกษาศึกษาคาอธิ บายชุ ดวิชา
วัตถุ ประสงค์ รายชื่ อหน่ วย การมอบหมายงาน แต่ละกลุ่ ม การสัมมนาและสถานที่ สัมมนา และแผน
กิจกรรม เพื่อวางแผนการเรี ยน

ภาพที่ 3 ประกาศข่าวจาก
อาจารย์

6.2.3 การทารายงานในระบบ e- learning มี 2 ชิ้น
6.2.4 การสื่ อสารด้วยกระดานสนทนา ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษา
6.2.5 ให้นกั ศึกษาประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อชุดวิชา
6.3 การประเมินผลการเรียนแบบ e-learning
การประเมิ นผลการเรี ย นแบบ e-learning ร้ อยละ 20 ของคะแนนการศึ ก ษาชุ ดวิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ โดยพิจารณาจากการทากิจกรรมและรายงานดังนี้
 งานชิ้นที่ 1 งานเดี่ยว 10 คะแนน คะแนนรายงานและการให้ขอ้ เสนอแนะผ่าน
ระบบ e-learning
 งานชิ้นที่ 2 งานกลุ่ม 10 คะแนน คะแนนรายงานและการให้ขอ้ เสนอแนะผ่าน
ระบบ e-learning
คะแนนรวมจากการการเรียนแบบ E-learning 20 คะแนน

7. การสั มมนาเสริม
การสัมมนาเสริ มเป็ นกิ จกรรมที่บงั คับให้นกั ศึกษาทุกคนต้องมาร่ วมการสัมมนาเพื่อเสนอผลงาน
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่ งรายงานที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา
7.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษา
7.1.1 สามารถแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาสุ ขภาพ ในระหว่างกลุ่มนักศึกษา
7.1.2 เพิ่ ม พูนความรู ้ และทัก ษะเฉพาะเรื่ องเกี่ ย วกับ การจัดการเชิ ง กลยุท ธ์ ใ นการพัฒ นา
สุ ขภาพ

7.2 วิธีดาเนินการ นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
7.2.1 ศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับการสัมมนาเสริ มในแผนการศึ กษาที่ มหาวิทยาลัยแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สัมมนาเสริ ม
7.2.2 ศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุ ดวิชา และอ่านเอกสารประกอบการเรี ยนใน
แต่ละหน่วย
7.2.3 ทางานตามที่ได้รับมอบหมายในแผนกิจกรรมการศึกษา
7.2.4 เข้ารับการสัมมนาเสริ มตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.2.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมในการสัมมนาเสริ มตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.2.6 ส่ งรายงานตามที่ได้รับมอบหมายให้อาจารย์สัมมนาเสริ ม
7.2.7 ประเมินผลการเข้ารับการสัมมนาเสริ มตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
7.3 สั มมนาเสริม ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
7.3.1 กิจกรรมทีท่ าในการสั มมนาเสริม:
1) นาเสนอผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา (งานเดี่ยว)
2) นาเสนอแผนกลยุทธ์ (งานกลุ่ม)
3) ร่ วมอภิปราย เกี่ยวกับงานที่เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มนาเสนอ
4) แลกเปลี่ยนและซักถามปั ญหาในการศึกษาชุดวิชากับอาจารย์สัมมนาเสริ ม
7.3.2 โปรแกรมการสั มมนาเสริม:
วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562
9.00 - 12.00 น. - นักศึกษานาเสนองานชิ้นที่ 3 และอภิปรายเกี่ยวกับงานที่นาเสนอ
ร่ วมกับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์สัมมนาเสริ ม
12.00 – 13.00 น. - พัก
13.00 - 16.00 น. - นักศึกษานาเสนองานชิ้นที่ 3 และอภิปรายเกี่ยวกับงานที่นาเสนอ
ร่ วมกับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์สัมมนาเสริ ม (ต่อ)
วันอาทิ ตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562
9.00 - 12.00 น.
- นัก ศึ ก ษาน าเสนองานชิ้ น ที่ 3 และอภิ ป รายเกี่ ย วกับ งานที่
นาเสนอร่ วมกับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์สัมมนาเสริ ม (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. - พัก
13.00 - 14.30 น. - นัก ศึ ก ษาน าเสนอแผนกลยุ ท ธ์ (งานกลุ่ ม ) และอภิ ป ราย
เกี่ ย วกับ งานที่ น าเสนอร่ ว มกับ เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาและอาจารย์
สัมมนาเสริ ม
14.30 - 16.00 น. - อาจารย์สรุ ปและให้ขอ้ เสนอแนะ
- ซักถามปั ญหาทัว่ ไป

7.4 การประเมินผลการสั มมนาเสริม:
การประเมินผลการสัมมนาเสริ มคิดเป็ น 20 คะแนน ของการศึกษาชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในการพัฒนาสุ ขภาพ โดยพิจารณาจากการทากิจกรรมและรายงานดังนี้
7.4.1 รายงานที่ส่ง 1 ฉบับ รวม 10 คะแนน โดยพิจารณาจากความครอบคลุมและความ
ถูกต้องของเนื้ อหาสาระ การนาหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม การแสดงความคิดเห็นเชิ งเหตุเชิ ง
ผล ความชัดเจนและความเหมาะสมของการนาเสนอเนื้ อหาสาระและการเขี ยนรายงาน และการอ้างอิง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
7.4.2 การนาเสนอผลงาน รวม 5 คะแนน
7.4.3 การร่ วมอภิปรายในวันสัมมนาเสริ ม รวม 5 คะแนน

8. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ ประเมินจากผลงานและการเข้า
ร่ วมสัมมนา และการเรี ยนผ่านระบบ e learning รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 40 และประเมินจากการสอบประจาภาค
2/2561 ร้ อยละ 60 โดยในการประเมิ นผลจากการสอบไล่ ซ่ ึ งใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ลักษณะข้อสอบเป็ น
ข้อสอบแบบอัตนัยที่อาจเป็ นการตอบสั้นๆ และการตอบแบบยาว ในแต่ละข้ออาจมีคาถามย่อย ทั้งนี้ในการ
เขียนคาตอบขอให้นกั ศึกษาขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้งในการตอบแต่ละข้อ

9. การทบทวนการเรียนรู้ และการเตรียมตัวสอบ
ขอให้นกั ศึกษาเข้าสู่ ระบบ e-learning ในส่ วนท้าย (สัปดาห์ ที่ 16-21) จะมีแนวทางให้สาหรับการ
ทบทวนเนื้อหาชุดวิชาและการเตรี ยมตัวก่อนสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ตอ้ งส่ งคาตอบให้อาจารย์ประจากลุ่ม

10. สรุปการส่ งงานและการประเมิน
งานชิ้นที่
รู ปแบบการเรี ยน
1
e- learning (งานเดี่ยว)
2
e- learning (งานกลุ่ม)
3
สัมมนาเสริ ม (งานเดี่ยว/กลุ่ม)

กาหนดส่ ง
20 เมษายน 2562
20 พฤษภาคม 2562
22 มิถุนายน 2562

ตารางการศึกษาประจาภาค
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (15 มีนาคม 2562 - 20 กรกฎาคม 2562)
วันที่
15 -21 มีนาคม
2562

22-28 มีนาคม
2562

29 มีนาคม - 4
เมษายน 2562

5-11 เมษายน
2562

หน่ วยที่/ชื่อหน่ วย
1. แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เพื่อการพัฒนา
ระบบสุ ขภาพ

กิจกรรมการศึกษา
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 1
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.อนาคตศึกษาด้าน 1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2
สาธารณสุ ขในการ 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 2
จัดการเชิงกลยุทธ์
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2
6. ศึกษาเพิม่ เติมด้วยตนเอง.
3.การจัดการเชิงกล 1.ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3
ยุทธ์กบั การ
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 3
บริ หารงาน
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3
สาธารณสุ ข
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. กระบวนการ
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4
วางแผนกลยุทธ์ดา้ น 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 4
สุ ขภาพ
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

วันที่
12-18 เมษายน
2562

กิจกรรมการศึกษา
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 5
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษา หน่วยที่ 5
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
19-25 เมษายน 6. หลักการและ
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6
2562
เทคนิคการวิเคราะห์ 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 6
เชิงกลยุทธ์ดา้ น
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษา หน่วยที่ 6
สุ ขภาพ
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษา หน่วยที่ 6
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 6
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
26 เมษายน – 2 7. เครื่ องมือในการ 1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7
พฤษภาคม 2562 จัดการเชิงกลยุทธ์
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 7
เพื่อการพัฒนาระบบ 3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7
สุ ขภาพ
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
3- 9 พฤษภาคม 8. ความเสี่ ยงเชิงกล 1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8
2562
ยุทธ์และการเลือก 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 8
กลยุทธ์ที่เหมาะสม 3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
เข้ าร่ วมการสั มมนาเสริม
12-13 พฤษภาคม สัมมนาเสริ ม
2562

วันที่

หน่ วยที่/ชื่อหน่ วย
5. ข้อมูลและ
สารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์

หน่ วยที่/ชื่อหน่ วย

กิจกรรมการศึกษา

18-23 พฤษภาคม 9. การนากลยุทธ์
2562
ไปสู่ การปฏิบตั ิ

24-30 พฤษภาคม
2562

31 พฤษภาคม -6
มิถุนายน
2562

7-13 มิถุนายน
2562

14 -20 มิถุนายน
2562

วันที่

1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 9
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

10. กลยุทธ์การจัดการ 1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10
ความรู ้ในการพัฒนา 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 10
ระบบสุ ขภาพ
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
11. การกาหนด
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11
ตัวชี้วดั เชิงกลยุทธ์ใน 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 11
การพัฒนาสุ ขภาพ
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
12. การควบคุมกากับ 1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12
และประเมินผลเชิงกล 2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 12
ยุทธ์
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12
5.ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
13. การพัฒนา
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13
คุณภาพการบริ หาร
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 13
จัดการภาครัฐ
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

หน่ วยที่/ชื่อหน่ วย

กิจกรรมการศึกษา

21-27 มิถุนายน
2562

14. แผนที่กลยุทธ์ใน
การพัฒนาสุ ขภาพใน
ระดับหมู่บา้ น

1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 14
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

28 มิถุนายน- 4
กรกฎาคม 2562

15. แนวโน้มการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนาสุ ขภาพ
ในอนาคต

1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15
2. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 15
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15
4. ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15
6. ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
ทบทวน เนือ้ หาสาระในหน่ วยที่ 1-15

5-20 กรกฎาคม การเตรี ยมความ
2562
พร้อมก่อนสอบไล่
กรกฎาคม 2562 การสอบไล่ ภาค
การศึกษาที่ 2/2557

1. เข้ าสอบไล่ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้ อย 30 นาที

ตารางการศึกษาประจาสั ปดาห์
ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

แบบฟอร์ มปกรายงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ชุ ดวิชาการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
งานชิ้นที่….

ชื่องาน……………………………………………….

ภาคการศึกษาที่ ………………
ชื่อนักศึกษา………………………………………………..
รหัสประจาตัว……………………..
ชื่ออาจารย์กลุ่มสัมมนาเสริ ม………………………………………………..

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริ ม……………………………………..

ข้ อมูลการสั มมนาเสริมประจาชุ ดวิชา
รายชื่ อนักศึกษา อาจารย์ และ ศูนย์ สัมมนาเสริม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ประจาภาคการศึกษา ภาคปลาย ปี การศึกษา 2561
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบชุ ดวิชา
ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์ / อีเมล

1. รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

โทร. 0-2504-8075, 081-694-3443
E-mail: pwrang_p@yahoo.com

2. รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

โทร. 0-2504-8073
E-mail: ratiosom@hotmail.com

3. รศ.ดร.อารยา ประเสริ ฐชัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

โทร. 0-2504-8077
E-mail: arayapra@yahoo.com

ภาคผนวก ก.
งานชิ้นที่ 1 วิจารณ์ บทความ
1 Understanding online health information: Evaluation, tools, and strategies
2. Sustainability strategies for regional health information organization startups
3. eHealth strategies and platforms – The issue of health equity in Sweden
4. The 2014 primary health care reform in Poland: Short-term fixes instead of a long-term Strategy
5. Business Planning: Can the Health Service Move from Strategy into Action?
6. Beyond leadership: Political strategies for coordination in health policies
7. Has the English strategy to reduce health inequalities failed
8. Priority of strategic plans in BSC model by using of Group Decision Making Model.
9. Strategies for community-based medication management services in value-based health plans
10. How strategy map works for Ontario’s health system
11. The Occupational Safety and Health Scorecard – a business case example for strategic management
12. Implementing strategic change in a health care system: The importance of leadership and change
readiness

ภาคผนวก ข
ข้ อมูลสถานการณ์ จาลอง (สาหรับทางานชิ้นที่ 2 )
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอท่าโฉลงต้องการทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ได้รวบรวม
ข้อมูลประกอบการทาแผนมา รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์องค์กร
1.ให้นกั ศึกษาจัดทาทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) อาเภอท่าโฉลง ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสุ ขภาพ ฉบับที่ 12 และนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข 20 ปี
2. ข้อมูลที่นามาให้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสุ ขภาพอาเภอท่ าโฉลง
สภาพทัว่ ไปและอาณาเขต
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตาบล 1 แห่ง และ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบล 6 แห่ง
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
ตาบล
ท่าดี
ท่าดอน
นาดา
หนองแดง
เขาดิน
แม่แจ่ม
รวม

เทศบาลตาบล

อบต.

1
1

1
1
1
1
1
1
6

จานวนชุมชน/หมู่บา้ นตามเขต
การปกครอง(มหาดไทย)
ชุมชน
4
4

หมู่บา้ น
8
5
5
4
5
6
33

ประชากร
ประชากร อาเภอท่าโฉลง จังหวัดสามสี ในปี งบประมาณ 2561 มีจานวน ทั้งสิ้ น 23,508 คน (ข้อมูล
จาก สานักบริ หารการปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอท่าโฉลง ณ 1 กรกฎาคม 2560) เพศชาย จานวน
12,191 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.86 และเพศหญิง จานวน 11,317 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.14 อัตราส่ วนเพศชาย
ต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 0.93 ความหนาแน่นของประชากรในภาพรวมทั้งอาเภอ เท่ากับ 7.13 คนต่อตาราง
กิโลเมตร (อาเภอท่าโฉลงมีพ้นื ที่ท้ งั หมด 3,296 ตารางกิโลเมตร) มีจานวนหลังคาเรื อนรวมทั้งสิ้ น 8,225
หลังคาเรื อน

จานวนประชากรและหลังคาเรื อน จาแนกตามเพศและรายตาบล อาเภอท่าโฉลง
ตาบล

ชาย

หญิง

รวม ร้อยละ

ท่าดี
ท่าดอน
นาดา
หนองแดง
เขาดิน
แม่แจ่ม

2,509
2,431
2,202
1,285
2,003
1,761

2,309
2,298
1,970
1,187
1,874
1,659

4,838
4,729
4,172
2,472
3,877
3,420

20.58
20.12
17.75
10.51
16.49
14.55

รวม

12,191

11,317

23,508

100.00

อัตราส่ วน
หลังคาเรื อน
ชาย:หญิง
1:0.93
1,772
1:0.94
1,786
1:0.89
1,334
1:0.92
764
1:0.94
1,226
1:0.94
1,343
1:0.93

8,225

ทีม่ า : ข้อมูลจานวนตาบล เทศบาล ชุมชน/หมู่บา้ น หลังคาเรื อน และประชากร จากสานักบริ หารการ
ปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอท่าโฉลง ณ กรกฎาคม 2560
ในพื้นที่อาเภอท่าโฉลง มีการแบ่งเครื อข่ายการให้บริ การออกเป็ น 2 เครื อข่ายบริ การ (CUP) ได้แก่
เครื อข่ายบริ การ (CUP)โรงพยาบาลท่าดี และเครื อข่ายบริ การ (CUP)โรงพยาบาลศุกร์
เสาร์
ข้อมูลประชากร ในเขตของ CUP ร.พ.ศุกร์ เสาร์
เครื อข่าย
ร.พ.ศุกร์ เสาร์

พื้นที่รับผิดชอบ
ต.ท่าดี

(10 หมู่บา้ น)
ต.นาดา
รวมทั้ง CUP ร.พ. ศุกร์เสาร์ ( 1 รพช. + 1 สอ.)

จานวน

จานวนประชากร (คน)

หลังคาเรื อน
1,188

ชาย
1,624

หญิง
1,464

รวม
3,088

1,334
2,522

2,202
3,826

1,970
3,434

4,172
7,260

ข้อมูลประชากร ในเขตของ CUP ร.พ.ท่าดี
เครื อข่าย

พื้นที่รับผิดชอบ

จานวน
หลังคาเรื อน

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม

ร.พ.ท่าดี

ท่าดี

584

885

865

1,750

( 23 หมู่บา้ น)

ท่าดอน

1,786

2,431

2,298

4,729

นาดา

764

1,285

1,187

2,472

หนองแดง

1,226

2,003

1,874

3,877

เขาดิน

1,343

1,761

1,659

3,420

รวมทั้ง CUP ร.พ.ท่าดี ( 1 รพช. + 7 สอ.)
5,703
8,365
7,883
โครงสร้ างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ จานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุและเพศ
ช่วงอายุ (ปี )
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+ ปี
รวม

เพศชาย
809
993
957
927
976
911
1007
1312
1164
855
781
646
284
208
159
118
84
12,191

จานวนประชากร (คน)
เพศหญิง
887
1184
883
768
726
1242
1036
969
937
736
598
521
226
184
177
139
104
11,317

รวม
1696
2177
1840
1695
1702
2153
2043
2281
2101
1591
1379
1167
510
392
336
257
188
23,508

16,248

ร้อยละ
7.21
9.26
7.83
7.21
7.24
9.16
8.69
9.70
8.94
6.77
5.87
4.96
2.17
1.67
1.43
1.09
0.80
100.00

ข้ อมูลทรัพยากรสาธารณสุ ข
 สถานบริการสาธารณสุ ขของรัฐ
อาเภอท่าโฉลง มีสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐบาลและเอกชน ดังตารางที่ 6 และ 7
จานวนสถานบริ การสาธารณสุ ขทั้งของรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่

ประเภทสถานบริ การสาธารณสุ ข
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล/สถานีอนามัย
 สถานพยาบาลเขื่อนลาน้ า

จานวน (แห่ง)
2
8
1

จานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข จาแนกรายตาบล
ตาบล
ท่าดี
ท่าดอน
นาดา
หนองแดง
เขาดิน
แม่แจ่ม
รวม

โรงพยาบาล
ประเภท/แห่ง
จานวน
เตียง จริ ง
รพช. 1 แห่ง
10
รพช. 1 แห่ง
30
2
10 / 30

จานวนเตียง
ตามกรอบ
10
30
10 / 30

สถานี
อนามัย
(รพ.สต.)
1
2
1
1
2
1
8

สถานพยาบาล
เขื่อนลาน้ า
(แห่ง)
1
1

 ข้ อมูลกาลังคนด้ านสาธารณสุ ข
จานวนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขของอาเภอท่าโฉลง จาแนกตามสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ(สหวิชาชีพ) เปรี ยบเทียบจานวนตาม GIS และที่ปฏิบตั ิงานอยูจ่ ริ ง
ข้อมูลกาลังคนด้านสาธารณสุ ขตาม GIS ณ มกราคม 2560
ประเภทบุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุ ข

จานวนตาม GIS
4 คน
4 คน
4 คน
24 คน

จานวนที่มีอยูจ่ ริ ง
4 คน
2 คน
2 คน
34 คน
11 คน

ส่ วนขาด
2 คน
2 คน
-

สถานะสุ ขภาพ
ตารางที่ 10 ข้อมูลสถิติชีพประชากร อาเภอท่าโฉลง ปี พ.ศ. 2554-2561
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

การเกิดมีชีพ
จานวน
อัตรา
211
9.87
204
9.09
182
8.56
157
6.61
214
9.32
222
9.35
207
8.72
218
9.27

การตาย
จานวน
อัตรา
71
3.32
59
2.63
53
2.49
41
1.73
124
5.40
126
5.31
114
4.80
124
5.40

หมายเหตุ ปี งบประมาณ 2561
 อัตราทารกตาย (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)
 อัตรามารดาตาย (ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน)

การเพิ่มตามธรรมชาติ
จานวน
อัตรา
140
0.66
145
0.64
129
0.61
116
0.48
90
0.53
96
0.48
93
0.39
94
0.40
0.46 ต่อพัน
0

สาเหตุการป่ วย
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผูป้ ่ วยนอก (ระบบรายงาน รง.504) ในปี งบประมาณ 2561 ที่ผา่ นมา พบว่า
กลุ่มโรคที่เป็ นสาเหตุการเจ็บป่ วยที่สาคัญของประชาชน คือ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบย่อย
อาหาร โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคติดเชื้ อและปรสิ ต โรคผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง โรคระบบ
กล้ามเนื้อรวมโครงร่ าง อาการและอาการแสดงสิ่ งผิดปกติ โรคเกี่ยวกับต่อไร้ท่อ โรคระบบประสาท และ
โรคระบบอวัยวะสื บพันธุ์ ตามลาดับ ดังตาราง
สาเหตุการป่ วยของผูป้ ่ วยนอก 10 ลาดับแรก ปี 2561 (อัตราต่อ 1,000 ประชากร)
ลาดับ

สาเหตุการป่ วย

1 โรคระบบทางเดินหายใจ
2 โรคระบบย่อยอาหาร
3 โรคระบบไหลเวียนโลหิต
4 โรคติดเชื้ อและปรสิ ต
5 โรคผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผิวหนัง
6 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่ าง
7 อาการและอาการแสดงสิ่ งผิดปกติ
8 โรคเกี่ยวกับต่อไร้ท่อ
9 โรคระบบประสาท
10 โรคระบบอวัยวะสื บพันธุ์
ที่มา : รายงานผูป้ ่ วยนอก รง.504

อัตราป่ วยต่อ 1,000 ประชากร
714.22
539.37
384.55
242.03
158.52
87.32
57.43
39.67
29.84
23.68

สาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยใน กลุ่มสาเหตุการเจ็บป่ วยที่สาคัญ 10 ลาดับแรกในปี 2561 ได้แก่ กลุ่มโรคติด
เชื้อระบบทางเดินอาหารและลาไส้ โรคมาลาเรี ย โรคติดชื้อระบบทางเดินหายใจส่ วนบน โรคปอดบวม
จากเชื้อแบคทีเรี ย โรคติดเชื้ อไวรัสโดยไม่ทราบสาเหตุ โรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อไวรัส ภาวะอาหารไม่ยอ่ ย
โรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ อาการเจ็บหน้าอก และความดันโลหิ ตสู ง ดังตาราง

สาเหตุการป่ วยของผูป้ ่ วยใน 10 ลาดับแรก ปี งบประมาณ 2561 (อัตราต่อ 100,000)
ลา
ดับ

โรค

1 โรคติดเชื้ อระบบทางเดินอาหารและลาไส้
2 มาลาเรี ย
3 ติดชื้อระบบทางเดินหายใจส่ วนบน
4 ปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรี ย
5 ติดเชื้ อไวรัสโดยไม่ทราบสาเหตุ
6 ไข้หวัดใหญ่จากเชื้อไวรัส
7 อาหารไม่ยอ่ ย
8 ปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ
9 อาการเจ็บหน้าอก
10 ความดันโลหิตสู ง
แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้ ม

ปี งบประมาณ 2561
จานวน
อัตรา/แสน
ประชากร
192
816.74
173
735.92
125
531.73
80
340.31
69
293.52
60
255.23
56
238.22
40
170.16
21
89.33
19
80.82

สาเหตุการตายด้วยมะเร็ งที่สาคัญ อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปรี ยบเทียบปี 2559-2561
(อัตราต่อ 100,000 ปชก.)
ลา
ดับ
1
2
3
4

สาเหตุการตาย
CA
CA
CA
CA

Lung
Stomach
Cervic
liver

พ.ศ. 2559
จานวน อัตรา
1
4.25
1
4.25
1
4.25
0
0

พ.ศ. 2560
จานวน อัตรา
1
4.21
1
4.21
1
4.21
0
0

พ.ศ. 2561
จานวน อัตรา
1
4.25
1
4.25
1
4.25
1
4.18

ตั้งแต่ปี 252559-2561 พบว่า มีการเสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งมาโดยตลอดทั้ง 3 ปี โดยโรคมะเร็ งที่เป็ น
สาเหตุการเสี ยชีวติ ของประชากรในอาเภอศรี สวัสดิ์ มี 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ โรคมะเร็ งปอด (CA Lung )
โรคมะเร็ งในกระเพาะอาหาร (CA Stomach )โรคมะเร็ งปากมดลูก(CA Cervic) และมะเร็ งตับ (CA liver)
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จานวนและอัตราป่ วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค (Diseases)
โรคอุจจาระร่ วง
ไข้มาลาเรี ย
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดบวม
ไข้หวัดใหญ่
สุ กใส
อาหารเป็ นพิษ
ตาแดง
วัณโรค
งูสวัด

จานวน
591
141
130
70
49
28
25
16
10
8

การป่ วย
อัตราต่อแสน
2514.04
599.80
553.00
297.77
208.44
119.11
106.35
68.06
42.54
34.03

การตาย
จานวน
อัตราต่อแสน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

วิสัยทัศน์ (Vission)
“ประชาชนในพื้นที่อาเภอท่าโฉลง มีสุขภาพดีแบบพอเพียง ภายในปี 2560”
พันธกิจ (Mission) ของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอท่าโฉลง
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นสุ ขภาพระดับอาเภอแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วน
- ประสานความร่ วมมือด้านสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- กากับ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสถานีอนามัยทุกแห่งอย่าง
มีคุณภาพ
- คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพอย่างมีมาตรฐานให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่ อง
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ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและและปั จจัยภายนอกด้ านสุ ขภาพ ปี 2561 ของอาเภอท่าโฉลง
ในการวิเคราะห์หน่วยงานสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ โขบุรีโดยใช้หลักการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ผา่ นกระบวนการ SWOT Analysisโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis)
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
1 การแบ่งโครงสร้างการบริ หารงานชัดเจนทาให้
การควบคุมกากับและติดตามงานมีประสิ ทธิ ภาพ
2 ทิศทางการบริ หารองค์กรสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
3 แผนยุทธศาสตร์ระดับอาเภอที่มีความเชื่อมโยง
ทั้งเครื อข่าย
4 มีแผนงาน / โครงการที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปั ญหาปั ญหาสุ ขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่
5 แผนยุทธศาสตร์ เกิดจากการบูรณาการของภาคี
เครื อข่าย
6 มีการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
ระดับจังหวัด
7 สถานบริ การในเครื อข่ายมีการใช้โปรแกรม Hos
XP
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
8 มีแผนการจัดทาแผนความต้องการพัสดุชดั เจน
9 รพ.สต.มีการพัฒนางานตามมาตรฐาน PCA ทา
ให้ การบริ การมีคุณภาพ
10 ทีมงานมีสมรรถนะ ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อน
งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
11 ทีมมีการบูรณาการงานร่ วมกับเครื อข่ายทาให้
การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness)
1 รายงานการติ ด ตามก ากับ และประเมิ น ผลไม่ เ ป็ น
ปัจจุบนั
2 ไม่ มี ศู น ย์ข ้อ มู ล สารสนเทศด้า นสุ ข ภาพในระดับ
อาเภอ
3 แผนความก้ า วหน้ า และแผนพัฒ นาบุ ค ลากรไม่
ชัดเจน
4 อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน
5 แผนงานปกติ บ างงานไม่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น ด้า น
งบประมาณทาให้การดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามแผนที่
กาหนด
6 หน่ วยงานส่ วนใหญ่ขาดแคลนบุ คคลากรที่มีค วามรู ้
ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
7 ข้อมูลรายงานจากระดับอาเภอ/ตาบลบางส่ วนไม่มี
การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทาให้
ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ
8 การเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้ าระวังโรคกับองค์กร
ท้องถิ่นยังทาได้ไม่ดี
9 ทีมเฝ้ าระวังและสอบสวนโรคส่ วนใหญ่ยงั ปฏิบตั ิงาน
ไม่ได้ตามมาตรฐาน
10 เครื อข่ายด้านสุ ขภาพในชุ มชนยังไม่ครอบคลุมและ
มีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
11สื่ อให้ความรู ้ไม่เพียงพอและที่มีอยูก่ ็มีรูปลักษณ์ไม่
สวยงาม/ไม่เหมาะสมกับพื้นที่
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จุดแข็ง (Strength)
12 ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญต่อนโยบายในการ
พัฒนาองค์กร ทาให้เกิดการทางานแบบมีส่วนร่ วม
และเป็ นระบบ
13 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะในงานที่
รับผิดชอบ
14 บุคคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
15 องค์กรมีการจัดทาค่านิยมและถ่ายทอดไปสู่
บุคลากรทุกระดับ
16 ค่านิยมขององค์กรแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม

จุดอ่อน (Weakness)
12 บุคลากรส่ วนใหญ่ใช้เวลาในการเข้าประชุ ม/อบรม
มาก ทาให้การปฏิบตั ิงานเชิงรุ กไม่ดีเท่าที่ควร
13 เจ้า หน้า ที่ บ างส่ ว นไม่ เ ห็ น ความส าคัญ ในการน า
ข้อมูลที่มีอยูใ่ นระบบรายงานไปใช้ประโยชน์
14 บุ ค ลากรส่ วนใหญ่ ย งั ขาดทัก ษะในการจัดการที่ ดี
เพื่อนาความรู ้ที่เหมาะสมไปสู่ ประชาชน
15 ทัศนคติของบุคลากรต่องานสร้างเสริ มสุ ขภาพยังไม่
ค่อยดี

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
โอกาส (Opportunities)
1 นโยบายเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
โรคและภัยสุ ขภาพ ทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี
2 นโยบายการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นทาให้เกิด
การบูรณาการร่ วมกันกับภาคีเครื อข่าย บริ การ
3 นโยบายระบบประกันสุ ขภาพส่ งผลดีต่อการ
เข้าถึงบริ การของประชาชน
4 กฎระเบียบสนับสนุนนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพ (
พรบ.บุหรี่ , สุ รา, นโยบายเมาไม่ขบั ฯลฯ)
5 นโยบายการพัฒนาคุณภาพบริ การ สนับสนุน
ระบบบริ การที่มีคุณภาพ
6 กองทุนสุ ขภาพตาบลได้รับการสนับสนุนจาก
หลายภาคส่ วน
7 มีการกระจายรายได้ของประชาชนจากการ
ส่ งเสริ มสิ นค้าในชุมชน

อุปสรรค (Threats)
1 กฎระเบียบ การบรรจุแต่งตั้งและค่าตอบแทน ไม่
เอื้อต่อการส่ งเสริ ม ขวัญและกาลังใจบุคลากร
2 นโยบายการจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายราย
หัว ในพื้นที่ประชาชนน้อย ทาให้เกิดอุปสรรคต่อ
การบริ หารจัดการงบประมาณ
3 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประชาชนต้องเร่ งรี บหารายได้
ไม่มีเวลาดูแลสุ ขภาพตนเอง
4 นโยบายสาธารณะด้านการควบคุมและป้ องกันโรค
ยังไม่สามารถบรรจุเป็ นแผนประจาของ อปท.
5 วัยแรงงานอพยพไปทางานในภาคอุตสาหกรรม
ทาให้ผสู้ ู งอายุและเด็กขาดคนดูแล
6 สื่ อต่างๆที่เป็ นภัยต่อสุ ขภาพเข้าถึงกลุ่มเด็กและ
วัยรุ่ นได้ง่าย
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โอกาส (Opportunities)
8 ชมรมเครื อข่ายด้านสุ ขภาพในพื้นที่สนับสนุน
ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของประชาชน
9 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และระบบการสื่ อสาร
ที่ทนั สมัยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในชุมชน
10 ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการประสานงาน
อย่างต่อเนื่ อง
11 ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การสื่ อสารเป็ นไป
อย่างทัว่ ถึงทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุ ขภาพมากขึ้น
ประชาชนมีความตื่นตัวในการสร้างสุ ขภาพมาก
ขึ้น
12 ระบบการบริ หารงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่
เน้นการวัด Performance ทาให้เอต่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร
13 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริ การของ สปสช. ทา
ให้หน่วยบริ การต้องพัฒนาคุณภาพให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
14 ระบบคุณภาพมีหลากหลาย เช่น ISO , HA ,
HNQA , HCA, รพ..สต ติดดาว ทาให้เกิดผลดีต่อ
ผูร้ ับบริ การ
15 สื่ อโฆษณามีผลต่อความเชื่อ และพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน

อุปสรรค (Threats)
7 ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความตระหนักใน
ปัญหาสาธารณสุ ขของชุมชน
8 วิถีชุมชน/เศรษฐกิจของประชาชนเป็ นอุปสรรคต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
9 เครื อข่ายสร้างสุ ขภาพภายในจังหวัดยังไม่เข็มแข็ง
10 ประชาชนบางส่ วนยังมีค่านิยมในการดูแลสุ ขภาพ
ที่ไม่ถูกต้อง
11 ประชาชนยังขาดองค์ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
12 สื่ อโฆษณามีผลต่อความเชื่อ และพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน
13 มีเครื อข่าย อสม. ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
14 การประสานงานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรมีความสะดวกรวดเร็ ว
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ภาคผนวก ค
งานชิ้นที่ 3 ประเด็นการเขียนบทความการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของหน่ วยงานด้านสุ ขภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การวิเคราะห์องค์กรหลักการและเทคนิค/เครื่ องมือที่ใช้
การกาหนดการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์
การกาหนดและเลือกกลยุทธ์องค์กร
การกาหนดตัวชี้วดั เชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับหน่วยงานด้านสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายในพื้นที่
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงาน Thailand Health 4.0
แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ข
แนวโน้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพ

(นัก ศึ ก ษาสามารถตั้ง ชื่ อ เรื่ อ งบทความได้เ องและเขี ย นได้อ ย่า งอิ ส ระโดยมี ป ระเด็ น ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย หรื อ อาจเขียนในเชิงวิพากษ์วิจารย์ หรื อยกกรณี ตวั อย่างในหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นตามที่ได้รับมอบหมาย ขึ้นมาวิเคราะห์)
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การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ ชุดวิชา 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุ ขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
1. โปรดตรวจสอบการแจ้งข่าวสารของชุดวิชาใน website สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ผ่านทาง
http://healthsci.stou.ac.th และระบบ e learning หรื อสอบถามที่ 02-504-8020 คุณพิณรัตน์ เตชะ
ปัญญาวงศ์
2. มีข้อคาถามในการเรียนการสอนชุ ดวิชา 53708 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
สามารถสอบถามที่ รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา จันทร์ คง (ประธานชุดวิชาฯ)
โทร. 081-694-3443 หรื อ e-mail: pwarang_p@yahoo.com
3. มีปัญหาการใช้ e-Learning ติดต่ อ ศูนย์ e-Learning โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ)
วิไล วรยศ 02-5047876
ฉัตรกมล ทองประภา 02-5047877
จักรี สวัสดิมงคล 02-5047878
วาณี แม้นพิกุลแก้ว 02-5047417
e-mail : e-learning@stou.ac.th

