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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้ศึกษาหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยได้รับคาแนะนาอย่างมีระบบจากอาจารย์ในการปฐมนิเทศ เอกสารในแผนกิจกรรมการศึกษา แนว
การศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา ปฏิสัมพันธ์ e-learning และการเข้าร่ วมสัมมนาเสริ ม ซึ่งนักศึกษาจะได้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งรับคาปรึ กษาจากอาจารย์ นอกจากนี้
นักศึกษายังสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการเรี ยนชุดวิชาและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ได้แก่ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ และมุม มสธ. ตาม
จังหวัดต่าง ๆ ซึ่ งนักศึกษาสามารถไปขอรับบริ การได้
แผนกิจกรรมการศึกษาในชุ ดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาได้รับทราบถึ งปฏิ ทินการศึกษา โครงสร้ างเนื้ อหาชุ ดวิชา วิธีการศึกษา งานที่กาหนดให้ทา การส่ ง
งาน การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ท าง e-learning การเข้ารั บ การสั ม มนาเสริ ม ตารางการศึ ก ษาประจาภาค และการ
ประเมินผลการศึกษา เพื่อที่นกั ศึกษาจะได้ใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาของตนเองในชุ ดวิชา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดสัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หารชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่า นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน และประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริ หาร
ชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
มีนาคม 2561
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ชุดวิชา การจัดการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เปิ ดภาคการศึกษา
ทารายงานชิ้นที่ 2
ส่ งรายงานชิ้นที่ 1 ทาง e-learning
ปฏิสัมพันธ์ e-learning (รายงานชิ้นที่ 1)
ปรับปรุ งรายงานชิ้นที่ 1
นาส่ งรายงานชิ้นที่ 1 ที่สมบูรณ์ ภายใน
ทารายงานชิ้นที่ 2
นาส่ งรายงานชิ้นที่ 2 ภายใน
สัมมนาเสริ ม
วันสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
แจ้งผลสอบไล่

15 มีนาคม 2562
10-30 เมษายน 2562
1-15 พฤษภาคม 2562
5-20 พฤษภาคม 2562
21-31 พฤษภาคม 2562
15 มิถุนายน 2562
15-16 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562
15-16 มิถุนายน 2562
ตามกาหนดการที่มหาวิทยาลัยแจ้ง
สิ งหาคม 2562
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รายละเอียดชุดวิชา
58710 การจัดการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1. วัตถุประสงค์ ของชุ ดวิชา เพื่อให้นกั ศึกษำสำมำรถ
1.1 เพื่อประยุกต์แนวคิด หลักกำรบริ หำรจัดกำร กำรบริ หำรกำรเปลี่ยนแปลง และกำรบริ หำรจัดกำร
เพื่อพัฒนำสมรรถนะองค์กร มำใช้ในกำรบริ หำรโรงพยำบำลได้
1.2 เพื่อวิเครำะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กำรสร้ำงคุณค่ำ เพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำรโรงพยำบำลนำ
หลักกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์มำใช้ในกำรจัดกำรและกำรให้บริ กำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และ
เป็ นธรรม แก่ผใู ้ ห้และผูร้ ับบริ กำรได้
1.3 เพื่อประยุกต์เครื่ องมือกำรบริ หำรจัดกำรระบบบริ กำรสุ ขภำพและกำรบริ หำรคุณภำพทั้งภำยใน
โรงพยำบำลและชุมชน มำใช้ในกำรจัดบริ กำรของโรงพยำบำลได้
1.4 เพื่อประยุกต์กำรบริ หำรข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรจัดกำรโลจิสติกส์ใน
กำรบริ หำรโรงพยำบำลและกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลได้
1.5 เพื่อสำมำรถบริ หำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ และกำรบริ หำรงำนโภชนำกำรของ
โรงพยำบำลได้
1.6 เพื่อประยุกต์กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรโรงพยำบำลและกำรให้บริ กำรรักษำพยำบำล
2. คาอธิบายชุ ดวิชา
แนวคิดและหลักกำรจัดกำรโรงพยำบำล กำรบริ หำรกำรเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กำร
สร้ำงคุณค่ำและหลักกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ กำรบริ หำรจัดกำรเพื่อพัฒนำสมรรถนะขององค์กำร แนวคิด
กระบวนกำร กำรพัฒนำและกำรใช้เครื่ องมือควบคุมคุณภำพโรงพยำบำล กำรบริ หำรจัดกำรระบบบริ กำร
สุ ขภำพทั้งภำยในโรงพยำบำลและชุมชน กำรบริ หำรข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำร
ระบบโลจิสติกส์ในโรงพยำบำล กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ กำรบริ หำรงำนโภชนำกำร
ของโรงพยำบำล กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม และควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรและกำรให้บริ กำรรักษำพยำบำล
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3. รายชื่อหน่ วยการสอน
ชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี 15 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 หลักกำรจัดกำรโรงพยำบำล
หน่วยที่ 2 ธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี
หน่วยที่ 3 กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
หน่วยที่ 4 สิ ทธิ ผปู ้ ่ วย กฎหมำยและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโรงพยำบำล
หน่วยที่ 5 กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์
หน่วยที่ 6 กำรจัดกำรระบบบริ กำรสุ ขภำพในโรงพยำบำล
หน่วยที่ 7 กำรจัดกำรระบบกำรทำงำนกับชุมชน
หน่วยที่ 8 กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศโรงพยำบำล
หน่วยที่ 9 กำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำล
หน่วยที่ 10 กำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม
หน่วยที่ 11 กำรจัดกำรกำรตรวจทดสอบเพื่อประกอบกำรวินิจฉัย
หน่วยที่ 12 กำรจัดกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์และโภชนำกำรในโรงพยำบำล
หน่วยที่ 13 แนวคิดและกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
หน่วยที่ 14 กำรจัดกำรคุณภำพโรงพยำบำล
หน่วยที่ 15 กำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะกำรแข่งขันของโรงพยำบำล
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สื่ อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่ อการศึกษาที่ใช้ในชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีดงั นี้

1. ประมวลสาระชุดวิชา
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีเนื้อหาสาระครอบคลุม 15 หน่วย
ซึ่ งจัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็ น 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1
หน่วยที่ 1-5
เล่มที่ 2
หน่วยที่ 6-10
เล่มที่ 3
หน่วยที่ 11-15

2. แนวการศึกษา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษา และแผนการสอนประจาหน่วย
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรี ยน
ส่ วนที่ 3 แผนการสอนประจาตอน สาระสังเขปและกิจกรรมแต่ละเรื่ อง ที่ให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิม่ เติมจากแหล่งวิทยาการ เช่น เอกสาร ตารา บทความหรื อสื่ ออื่น ๆ
ส่ วนที่ 4 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคาตอบแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรี ยน
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วิธีการศึกษา
การศึกษาในชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ให้สัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของ
ชุดวิชา นักศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้

1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
นักศึกษาควรเตรี ยมตัวและวางแผนการศึกษาในชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ดังนี้
1) ระยะเวลาในการศึกษาชุ ดวิชา นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่วนั ที่ 15
มีนาคม 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 รวม 18 สัปดาห์ โดยนักศึกษาควรมีเวลาทบทวนเนื้อหาประมวลสาระ
ชุดวิชาก่อนสอบ 2 สัปดาห์ คือในสัปดาห์ที่ 17-18
2) การศึกษาเนือ้ หาสาระชุ ดวิชา นักศึกษาต้องศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา ปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษา ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ และทางานที่กาหนดให้ทาในแผน
กิจกรรมการศึกษา โดยนักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา และทากิจกรรม
ตามที่กาหนดไว้ในแนวการศึกษา ประมาณ 14 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากสื่ อต่าง ๆ และ
ทางานที่กาหนดให้ทาในแผนกิจกรรมการศึกษา ประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีการทารายงานตามที่
มอบหมาย ทั้งนี้ห้ามคัดลอกรายงานของผู้อื่นหรื อให้ ผ้ อู ื่นคัดลอก หากพบจะตัดคะแนนของทัง้ สองฉบับ
ยกเว้ นกรณีผ้ ถู ูกคัดลอกรายงานได้ แจ้ งให้ อาจารย์ ประจากลุ่มทราบว่ าถูกคัดลอกโดยไม่ ยนิ ยอม
3) การเรียนทาง e-learning นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าเรี ยนทาง e-learning และทากิจกรรม
ตามการมอบหมายรายงานชิ้นที่ 1 เพื่อนาเสนอรายงานชิ้นที่ 1 ทาง e-learning ระหว่ างวันที่ 1-15 พฤษภาคม
2562 (ถ้าเกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบจะปิ ด) เพื่อให้นกั ศึกษาในกลุ่มและอาจารย์ที่
ปรึ กษาได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ (5 -20 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้นักศึกษาทุก
คนจะต้ องมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านทาง e-learning โดยเข้าไปอ่านรายงานของเพื่อนนักศึกษาทุกคนในกลุ่ม และ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติมระหว่างนักศึกษาในกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม นักศึกษา
แต่ละคนจะมีเวลาปรับปรุ งรายงานชิ้นที่ 1 ให้เป็ นฉบับสมบูรณ์ของตนเอง โดยนาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์มาใช้ โดยกาหนดส่ งรายงานชิ้นที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ ให้ อาจารย์
ประจากลุ่ม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (วันทีม่ าสัมมนาเสริม)
4) การสั มมนาเสริม นักศึกษาทุกคนต้ องเข้ ารั บการสั มมนาเสริ ม 1 ครั้ง จานวน 2 วัน ในวันที่ 15-16
มิถนุ ายน 2562 โดยจะต้องส่ งรายงานชิ้นที่ 2 ภายในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2562
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2. การดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นักศึกษาควรดาเนินกิจกรรมตามที่
ได้วางแผนไว้ตามข้อ 1 โดย
2.1 ศึกษาด้วยตนเอง
1) ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษา
2) ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชาและปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแนวการศึกษา
3) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาทั้ง 15 หน่วยโดยเริ่ มศึกษาตั้งแต่แผนการสอนประจาหน่วย
แผนการสอนประจาตอน เนื้อหาสาระในแต่ละเรื่ อง และทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ให้ครบในแนวการศึกษา
4) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรี ยนในแต่ละหน่วยที่เสนอแนะไว้ในแนว
การศึกษา
2.2 ทากิจกรรมตามงานที่กาหนดให้ทา
1) ศึกษางานที่กาหนดให้ทาในแผนกิจกรรมการศึกษาในข้อ 3
2) ทางานตามที่กาหนดให้ทาและพิมพ์เป็ นรายงานลงบนกระดาษ A4
3) ส่ งรายงานชิ้นที่ 1 ทาง e-learning ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
4) มีปฏิสัมพันธ์ e-learning กับเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มและอาจารย์ ในระยะเวลาที่กาหนด
5) ปรับปรุ งรายงานชิ้นที่ 1 เป็ นฉบับสมบูรณ์ และส่ งให้อาจารย์ประจากลุ่ม ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2562
6) เข้าร่ วมการสัมมนาเสริ ม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 และส่ งรายงานชิ้นที่ 2 ภายในวันที่ 16
มิถุนายน 2562 พร้อมทาสรุ ปรายงานชิ้นที่ 2 จานวน 1-2 หน้า แจกสมาชิกที่เข้าร่ วมสัมมนาเสริ ม
2.3 เข้าสอบประจาภาค 2/2562 ณ สนามสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

3. งานทีก่ าหนดให้ ทา
งานที่กาหนดให้ทาในชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเป็ นงานส่ วนบุคคล คือ
งานชิ้นที่ 1 การศึกษาบทความหรือรายงานการวิจัยเกีย่ วกับการบริหารโรงพยาบาล
1) นักศึกษาทาการศึกษาบทความ/งานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการโรงพยาบาลทั้งหมดในภาคผนวก
ก. โดยเฉพาะเรื่ องที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาโดยละเอียด เพื่อที่จะทารายงานส่ งทาง e-learning ด้วยการสรุ ป
ประเด็นส าคัญ ที่ ได้เรี ยนรู้ จากบทความ/งานวิจยั ที่ ไ ด้รับมอบหมายให้ศึ ก ษา (ไม่ ต้องแปลความทั้งหมด)
วิพ ากษ์จุดเด่ นและจุ ดอ่ อนของบทความ/งานวิจยั พร้ อมทั้งให้เปรี ยบเที ยบกับ บริ บ ทของโรงพยาบาลใน

9
ประเทศไทย การนาไปประยุกต์ในการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และการประยุกต์ความรู้
ไปใช้ในการทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2) พิมพ์รายงานลงบนกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10-15 หน้า ตามแนวทางที่กาหนดให้
โดยระบุประเด็นและแหล่งที่อา้ งอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์
3) ส่ งรายงานชิ้นที่ 1 ทาง e-learning เพื่อให้เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มและอาจารย์ให้ขอ้ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
4) ปรับปรุ งรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อส่ งให้อาจารย์ประจากลุ่มในวันที่มาสัมมนาเสริ ม
***ทั้งนี้หากพบว่า นักศึกษาลอกรายงานของผูอ้ ื่น หรื อให้ผอู ้ ื่นลอก จะหักคะแนนรายงานทั้งสองฝ่ าย เหลือ
ร้อยละ 50 จากที่ควรจะได้รับ ดังนั้นหากนักศึกษาทราบว่ามีผอู ้ ื่นคัดลอกรายงานของตนโดยมิได้ยนิ ยอม ให้
แจ้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบชุดวิชาให้ทราบโดยเร็ ว ทาง pensirinapa@gmail.com เพื่อไม่ให้ถูกหักคะแนน***
งานชิ้นที่ 2 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวางแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1) ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวางแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่นกั ศึกษา
ทางานอยู่ ในประเด็นทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ศึกษา
2) จัดทารายงานการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวางแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ในประเด็นที่ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษา โดยพิมพ์เป็ นไฟล์ MS Word ความยาวประมาณ 10-15 หน้า กระดาษ
A4 ตามแนวทางที่กาหนดให้ โดยระบุประเด็นและแหล่งที่อา้ งอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ นักศึกษาควร
ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตาราและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
3) นาส่ งรายงานให้อาจารย์สัมมนาเสริ ม 1 ชุด นักศึกษาเก็บสาเนาไว้ 1 ชุด
4) เตรี ยมการนาเสนอผลงานในการสัมมนาเสริ ม

4. การส่ งรายงาน
ให้นกั ศึกษานารายงานชิ้นที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ และรายงานชิ้นที่ 2 ส่ งอาจารย์ประจากลุ่มในวันสัมมนา
เสริ ม

5. การเตรียมเสนอผลงานในการสั มมนาเสริม
นักศึกษาต้องเตรี ยมนาเสนอรายงานชิ้นที่ 2 ในการสัมมนาเสริ มตามเวลาที่กาหนด โดยนักศึกษา
จะต้องเตรี ยมดังนี้ :1) เตรี ยมสาเนาสรุ ปรายงานชิ้นที่ 2 ประมาณ 1-2 หน้า เพื่อแจกสมาชิกในกลุ่ม
2) เตรี ยมประเด็นที่นามาเสนอด้วยวาจา ในเวลาไม่เกิน 15 นาที
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3) เตรี ยมสื่ อประกอบการนาเสนอรายงาน เช่น Powerpoint เป็ นต้น (ทั้งนี้ตอ้ งออกแบบหัวข้อ
ขนาดและสี ตวั อักษรให้เหมาะสม และน่าสนใจ ไม่ให้ใช้ file word จากรายงาน)
4) ฝึ กซ้อมการนาเสนอผลงานประกอบการใช้สื่อจนเกิดความมัน่ ใจ
5) เตรี ยมตอบข้อซักถามจากสมาชิกและอาจารย์ที่เข้าร่ วมการสัมมนาเสริ ม
6) นักศึกษามีเวลานาเสนอผลงานและอภิปรายคนละประมาณ 30 นาที ห้ามนาเสนอผลงาน
โดยวิธีอ่าน

6. การสั มมนาเสริม
การสัมมนาเสริ มเป็ นกิจกรรมที่กาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องมาร่ วมการสัมมนาเพื่อเสนอผลงาน
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่ งรายงานที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา
6.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
1) วิเคราะห์ ส ถานการณ์ และระบุ ปัญ หาหรื อโอกาสการพัฒ นาคุ ณ ภาพของโรงพยาบาลที่
ทางานอยูใ่ นประเด็นที่กาหนด โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนความสาคัญของ
ปั ญหา และปั จจัยสาเหตุขอปั ญหาดังกล่าว
2) วางแผนงานหรื อ โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลในประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคัญ โดย
ประยุกต์ความรู้ ทฤษฎี หลักการ งานวิจยั และประสบการณ์ ต่างๆ มาใช้โดยค านึ งถึ งความสอดคล้องกับ
คุณภาพ/มาตรฐานในการจัดการคุณภาพ บริ บทของโรงพยาบาล ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3) แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ในระหว่างกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์
4) เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทัก ษะเฉพาะเรื่ อ ง เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การเพื่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล
6.2 กาหนดการสั มมนาเสริม ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
09.00-10.00 น. ปฐมนิเทศการศึกษชุดวิชา
10.00-12.00 น. นักศึกษานาเสนอรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และ
อภิปรายร่ วมกัน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. นักศึกษานาเสนอรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และอภิปราย
ร่ วมกัน (ต่อ)
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วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
09.00-12.00 น. นักศึกษานาเสนอรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และอภิปราย
ร่ วมกัน (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. อาจารย์สรุ ปความรู้ ข้อคิดเห็น และการประยุกต์ความรู้
15.30-16.00 น. อาจารย์แนะนาวิธีการเตรี ยมตัวสอบ

7. การเรียนแบบ e-learning
การเรี ยนแบบ e-learning เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในกลุ่มและกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม ทดแทนการสัมมนาเสริ ม 1 ครั้ง โดยเน้นการศึกษาบทความและงานวิจยั เกี่ยวกับ
การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆ และสามารถวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับการจัดการในประเทศไทย จุดเด่น จุดด้อย และการปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการทาวิจยั ในประเทศไทย ทั้งนี้วธิ ี การเรี ยนรู ้แบบ e-learning จะช่วยให้
นักศึกษาที่มีขอ้ จากัดด้านเวลาสามารถบริ หารเวลาในการอ่านรายงานของเพื่อนและแสดงความคิดเห็นของ
ตนได้เองในเวลาที่สะดวก โดยนักศึกษาไม่ตอ้ งเดินทางและเสี ยค่าใช้จ่ายในการมาเข้าร่ วมสัมมนา รวมทั้ง
ช่วยให้นกั ศึกษาบางคนที่มีขอ้ จากัดในการแสดงออกสามารถมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นกว่า
การเผชิญหน้า
7.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
1) ศึกษาบทความหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นามา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู ้ดงั กล่าว
2) เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิด แนวทางการบริ หารจัดการและการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลในต่างประเทศกับประเทศไทย และเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในบริ บทของ
ประเทศไทย
3) เสนอแนวทางการประยุกต์ หรื อต่อยอดองค์ความรู ้เพื่อการทาวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ดา้ นการ
บริ หารโรงพยาบาล
4) ส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน์ที่จะมีความสาคัญ
มากขึ้นในการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ในอนาคต
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7.2 วิธีการดาเนินการ
1) การเรียนการสอนแบบ E-learning นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเรี ยนได้จาก คู่มือการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ STOU e-learning - (Moodle)—สาหรั บผู้เรี ยน โดย download ได้จำก website ของสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
การเข้ าสู่ ระบบ พิมพ์ที่อยูข่ องระบบ STOU e-learning คือ http://moodle.stou.ac.th ในช่อง
URL ของโปรแกรมเว็บเบรำว์เซอร์ หรื อเข้ำผ่ำน website http://www.stou.ac.th จำกนั้นดูที่ดำ้ น
ซ้ำยมือของหน้ำ webpage คลิกที่ Stouonline หรื อใช้วธิ ีพิมพ์ชื่อ website
http://www.stou.ac.th/stouonline คลิกเข้ำสู่ หน้ำหลัก คลิกเลือกที่ไอคอน STOU Online ที่ดำ้ น
ซ้ำยมือของจอภำพ ระบบจะพำเข้ำสู่ หน้ำหลักของ STOU Online คลิกเลือกที่ไอคอน e-Learning
คลิกที่ไอคอนปริ ญญำโทเพื่อเข้ำเลือกชุดวิชำที่นกั ศึกษำต้องกำรเข้ำเรี ยน คลิกไอคอนเข้ำสู่ ระบบ Login ที่
อยูภ่ ำยใต้แต่ละชุดวิชำ หลังจำกนั้นระบบจะพำเข้ำสู่ หน้ำเว็บไซต์ของระบบ
กรณี นกั ศึกษาใหม่ หรื อเรี ยนสัมฤทธิ บตั รบัณฑิตศึกษาให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเพื่อขอ password ก่อน
หากมีปัญหาในการเข้าสู่ ระบบให้ติดต่อ ศูนย์การเรี ยนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา โทร 02-504-7417-8 หรื อ รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา pensirinapa@gmail.com โทร 081-624-3098
2) การทำรายงาน มี 2 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 รายงานเฉพาะบุคคล ให้พิมพ์รายงานขนาด A4 มีหวั ข้อตามระบุ แล้ว upload ทางระบบ
e-learning ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มและอาจารย์ได้เปิ ดอ่าน และให้
ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ (5-20 พฤษภาคม 2562) หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้อง
นาประเด็นที่เพื่อนนักศึกษาและอาจารย์วจิ ารณ์และให้ขอ้ เสนอแนะ มาใช้ในการปรับปรุ งรายงานเป็ นฉบับ
สมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาตามหัวข้อ และปกตามแบบที่กาหนด ส่ งทาง e-learning ให้อาจารย์ประจากลุ่มภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562
ชิ้นที่ 2 รายงานเฉพาะบุคคล ให้พิมพ์รายงานขนาด A4 มีหวั ข้อตามระบุ และทาเป็ นรู ปเล่ม ตาม
แบบปก นาส่ งอาจารย์ผสู ้ อนในวันมาสัมมนาภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

8. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลชุดวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประเมินจากผลงานจากการ
เรี ยนแบบ e-learning ร้อยละ 20 ผลงานจากการเข้าร่ วมสัมมนาเสริ ม 1 ครั้ง ร้อยละ 20 รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 40
และประเมินจากการสอบประจาภาค 2/2561 ร้อยละ 60 ที่สอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัยจานวน 6-8 ข้อ ในเวลา
3 ชัว่ โมง
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8.1 ผลงานจากการเรียนแบบ e-learning ร้ อยละ 20 ประเมินจากการส่ งรายงานฉบับแรกในระบบ
e-learning 8 คะแนน (โดยพิจารณาจากมีเนื้อหาสาระถูกต้อง ครอบคลุม มีการให้เหตุผลที่อิงหลักการทฤษฎี
สามารถประยุกต์องค์ความรู ้จากบทความ/รายงานวิจยั ได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับบริ บทของประเทศ
ไทย มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการส่ งรายงานขึ้นระบบ e-learning ตามกาหนด) การมีส่วนร่ วมในการ
อภิปราย และให้ ข้อคิดเห็นรายงานของเพือ่ นในกลุ่ม 8 คะแนน (โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระของการ
อภิปรายที่ตรงประเด็น มีความถูกต้อง เหมาะสม เชิงเหตุผลและสภาพแวดล้อม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ Best practice หรื อแหล่งความรู ้อื่นๆ ความครอบคลุมของการอภิปราย
รายงานของเพื่อนในกลุ่มภายในช่วงเวลาที่กาหนดโดยพิจารณาทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ) การส่ งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 4 คะแนน (โดยพิจารณาจากการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนในกลุ่มและ
อาจารย์ มาใช้ในการปรับปรุ งรายงานให้มีความถูกต้อง ตรงประเด็น และครอบคลุม รู ปแบบการทารายงาน
และอ้างอิงถูกต้อง และการส่ งรายงานในระยะเวลาที่กาหนด)
8.2 ผลงานจากการเข้ าร่ วมสั มมนาเสริม ร้ อยละ 20 ประเมินจากการทารายงาน 10 คะแนน
(โดยพิจารณาจากการเลือกประเด็นที่ตรงกับหัวเรื่ องที่ได้รับมอบหมาย มีขอ้ มูลเนื้อหาสาระถูกต้อง สอดคล้อง
และครอบคลุม มีการเลือกและอ้างอิงหลักการทฤษฎี/หลักการที่เหมาะสม มีการประยุกต์ทฤษฎี/หลักการมา
ใช้ในการจัดทาแผนงาน/โครงการได้อย่างเหมาะสมกับปั ญหาและสภาพแวดล้อม มีการจัดทาแผนงาน
โครงการได้ชดั เจน ครบถ้วน และมีความเป็ นได้ในการดาเนินงาน และการส่ งรายงานตรงตามเวลาที่กาหนด)
การนาเสนอ 5 คะแนน (โดยพิจารณาจากเนื้อหาและรู ปแบบการนาเสนอถูกต้อง มีประเด็นหลักครบถ้วน
เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ ตัวอักษรและสี ที่ใช้ใน Powerpoint มีความชัดเจน และระยะเวลาที่ใช้ในการ
นาเสนอเหมาะสม) การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย 5 คะแนน (โดยพิจารณาทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพของการ
มีส่วนร่ วม ในด้านความถูกต้อง ความมีเหตุผล การเสนอองค์ความรู ้หรื อมุมมองใหม่/เพิ่มเติม การมีความคิด
ริ เริ่ ม การให้ความสนใจในการนาเสนอและการอภิปรายของสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาครบ
ตามเวลา)
***ทั้งนี้หากพบว่า นักศึกษาลอกรายงานชิ้นที่ 1 หรื อ 2 ของผูอ้ ื่น หรื อให้ผอู ้ ื่นลอก จะหักคะแนนรายงานทั้ง
สองฝ่ าย เหลือร้อยละ 50 จากที่ควรจะได้รับ ดังนั้นหากนักศึกษาทราบว่ามีผอู ้ ื่นคัดลอกรายงานของตนโดย
มิได้ยนิ ยอม ให้แจ้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบชุดวิชาให้ทราบโดยเร็ ว ทาง pensirinapa@gmail.com เพื่อไม่ให้ถูก
หักคะแนน***
8.3 การสอบไล่ประจาภาค ร้ อยละ 60 จากการตอบข้อสอบแบบอัตนัยจานวน 6-8 ข้อ โดยพิจารณา
จากการตอบได้ตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักการ/ทฤษฎี เหมาะสมเชิงเหตุเชิงผล มีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมหรื อเงื่อนไขที่กาหนด มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถอ่านได้ชดั เจน และเข้าใจได้
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แบบฟอร์ มปกรายงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชุดวิชา 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
งานชิ้นที่….
ชื่องาน……………………………………………….
ภาคการศึกษาที่ ………………
ชื่อนักศึกษา………………………………………………..
รหัสประจาตัว……………………..
ชื่ออาจารย์ประจากลุ่ม.............................................................................
*** ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการคัดลอกรายงานของผูอ้ ื่น หากมีการตรวจพบว่าลอกรายงานผูอ้ ื่นทั้งฉบับหรื อ
บางส่ วน ข้าพเจ้ายินดีให้อาจารย์ประจาชุดวิชา หักคะแนนรายงาน เหลือร้อยละ 50***
ลงนาม....................................................(นักศึกษาผูท้ ารายงาน)
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รู ปแบบการนาเสนอในรายงาน
งานชิ้นที่ 1. รายงานการศึกษารายงานการวิจัย/บทความเกีย่ วกับการจัดการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10-15 หน้า ประเด็นเนื้อหามีดงั นี้
1) คานา
2) สารบัญ
3) ชื่อบทความ/งานวิจยั
4) ประเด็นสาคัญที่ได้เรี ยนรู้จากบทความ/งานวิจยั
ก. ชื่อบทความ/งานวิจยั
ข. ประเด็นสาคัญที่ได้เรี ยนรู้จากบทความ/งานวิจยั
ประเด็นที่ 1……………………………………………………………………………………….
สาระสาคัญ………………….…….………………………………………………………...
ประเด็นที่ 2…………………………. …….……………………………………………………..
สาระสาคัญ…………………….…….……………………………………………………..
ประเด็นที่ 3…………………………. …….……………………………………………………..
สาระสาคัญ…………………….…….……………………………………………………..
ฯลฯ
5) วิพากษ์จุดเด่นและจุดอ่อนของบทความ/งานวิจยั
6) เปรี ยบเทียบประเด็นสาคัญที่ได้เรี ยนรู ้ กับบริ บทของโรงพยาบาลในประเทศไทย
7) การประยุกต์ในการจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล
8) การประยุกต์ความรู ้ไปใช้ในการทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
9) บรรณานุกรม (ตามหลักการอ้างอิงที่ถูกต้องไม่ต่ากว่า 3 รายการ)
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งานชิ้นที่ 2 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวางแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พิมพ์ลงบน
กระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10-15 หน้า ประเด็นเนื้อหามีดงั นี้
1) คานา
2) สารบัญ
3) บทนา ระบุความเป็ นมาและความสาคัญในประเด็นการจัดการของโรงพยาบาลที่ตอ้ งการพัฒนา (ตาม
ประเด็น/หัวเรื่ องที่ได้รับมอบหมาย เช่น พบบ่อย ความเสี่ ยงสู ง ความต้องการมาก ค่าใช้จ่ายสู ง ฯลฯ)
4) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (นาเสนอความหมาย
ความสาคัญ หลักการ ทฤษฎี แบบจาลอง รู ปแบบ ฯลฯในประเด็นดังกล่าว พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา)
5)วิเคราะห์ สถานการณ์ ของโรงพยาบาล
ก. สภาพที่ คาดหวัง วิเคราะห์สิ่งที่ควรจะเป็ นในเรื่ องดังกล่าว ของโรงพยาบาลที่ท่านปฏิบตั ิงาน/
กรณี ศึกษา
ข. สภาพที่เป็ นอยู่จริ ง นาเสนอสิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นเรื่ องดังกล่าว ของโรงพยาบาลที่ท่านปฏิบตั ิงาน/กรณี
ควรมีขอ้ มูลสนับสนุน และ/หรื อแสดงภาพประกอบ
ค. ปั ญหาของโรงพยาบาล ระบุส่วนขาด หรื อข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นช่องว่างระหว่างสิ่ งที่
คาดหวังกับสิ่ งที่เป็ นจริ ง นัน่ คือสิ่ งที่เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งการการแก้ไข หรื อการพัฒนาให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
ง. วิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา (โดยอิงแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวตอนต้น)
6) แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ก. ชื่ อแผนงาน/โครงการ*
ข. วัตถุประสงค์ /เป้ าหมายและเครื่ องชี ้วดั สาคัญ ระบุผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นภายหลังการ
ดาเนินงานตามแผนในช่วงระยะเวลาที่กาหนด มีเครื่ องชี้วดั ที่สามารถวัดและประเมินได้
ค. กลวิธี/กิจกรรม ระบุกลวิธี/กิจกรรมของแผนงานเพื่อแก้ไขปั จจัยสาเหตุของปั ญหาที่สาคัญ ทั้งนี้
ควรสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี สาเหตุของปัญหาที่วเิ คราะห์พบ และสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล
กิจกรรมการดาเนินงานควรมีรายละเอียดมากพอที่ผอู ้ นุมตั ิโครงการและทีมงานมองเห็นวิธีการและความ
เป็ นไปได้ในขั้นการปฏิบตั ิงานจริ ง อีกทั้งทาให้วตั ถุประสงค์โครงการบรรลุผลได้
ง. งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็ นในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกิจกรรม
จ. ตัวชี ้วดั ระบุตวั ชี้วดั ในการประเมินผลแผนงาน/โครงการซึ่ งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ฉ. ผังกากับงาน แสดงผังกากับงานโครงการในกิจกรรมสาคัญตามลาดับตามจานวนเดือนที่
ดาเนินการ
7) บรรณานุกรม ระบุเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เป็ นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงในการทารายงานฉบับนี้ โดยเขียน
ให้ถูกหลักการเขียนบรรณานุกรม (ไม่นอ้ ยกว่า 3 รายการ)
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*หมายเหตุ แผนงาน/โครงการต้ องไม่ เป็ นโครงการทีโ่ รงพยาบาลเขียนและดาเนินการอยู่แล้ ว (เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้ความคิดริ เริ่ มและประยุกต์หลักการทฤษฎีที่เรี ยนมาได้อย่างเต็มที่) ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์
ปั ญหาและทาโครงการใหม่ หรื ออาจวิเคราะห์จากโครงการเดิมที่ไม่สาเร็ จ และจัดทาโครงการใหม่ที่ต่อ
ยอดจากโครงการเดิมที่มุ่งแก้ไขจุดอ่อนหรื อส่ วนขาด เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นักศึกษาสามารถศึกษาแนวทางการเขียนโครงการได้จากเอกสาร/ตาราอื่นๆ เพิม่ เติม
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รายชื่อนักศึกษา และงานที่มอบหมายให้ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริ หารโรงพยาบาล
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ชุดวิชา 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เข้าสัมมานาเสริ ม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช
**จะแจ้งห้องสัมมนาให้ทราบในภายหลัง**

กลุ่มที่ 1
อาจารย์ประจากลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นำมสกุล

จังหวัด

งำนชิ้นที่ 1 งำนชิ้นที่ 2
(บทควำมที่) (หัวเรื่ อง)
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หัวข้ อด้ านการจัดการคุณภาพโรงพยาบาล
(ทารายงานชิ้นที่ 2)
1. สิ ทธิผปู้ ่ วย กฎหมำยและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโรงพยำบำล
2. กำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำล
3. กำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรโรงพยำบำล
4. กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์
5. กำรจัดกำรเพื่อกำรจัดบริ กำรสุ ขภำพอย่ำงยัง่ ยืน (เช่น ลดค่ำใช้จ่ำย ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/ชุมชนมีส่วนร่ วม
ดูแลตนเอง)
6. กำรจัดกำรระบบกำรทำงำนกับชุมชน
7. กำรจัดกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์ โรงพยำบำล
8. กำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำรในโรงพยำบำล
9. กำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม
10. กำรจัดกำรคุณภำพโรงพยำบำล
11.กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภำพโรงพยำบำล
12. กำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะกำรแข่งขันของโรงพยำบำล
13. กำรพัฒนำระบบบริ กำรของโรงพยำบำล
14. กำรจัดกำรเรื่ องสิ่ งส่ งตรวจ
15. ธรรมำภิบำลกับกำรบริ หำรโรงพยำบำล
16. กำรจัดกำรเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
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ภำคผนวก ก.
รำยงำนกำรวิจยั /บทควำมสำหรับรำยงำนชิ้นที่ 1
1. HIM Best Practices for Records Management at Transitions of Care
2. When patients connect with physicians on facebook: physician perspectives on benefits, challenges, and
strategies for managing interaction
3. The Cost of Not Addressing the Communication Barriers Faced by Hospitalized Patients
4. The experience of caring for patients at the end-of-life stage in non-palliative care settings: a qualitative
study
5. Palliative care needs in hospitalized cancer patients: a 5-year follow-up study
6. Facilitators and barriers of change toward an elder-friendly surgical environment: perspectives of
clinician stakeholder groups
7. Nurse Practice Environment and Quality of Care in a Multigenerational Workforce
8. Reducing the Hospital Workforce: What Is the Role of Human Resource Management Practices?
9. Service quality, consumer satisfaction and loyalty in hospitals: Thinking for the future
10. Knowledge management systems success in healthcare: Leadership matters
11. The missing link: toward an assessment of innovation capacity in health care organizations
12. Multidisciplinary, holistic and patient specific approach to follow up elderly adults
13. Critical importance of multilateral studies related with adverse events in medical devices
14. Identifying competitive strategies to improve the performance of hospitals in a competitive
environment
15. Development and economic evaluation of a pharmacist provided chronic care management service
in an ambulatory care geriatrics clinic
16. Measuring Outcomes: The Key to Value-Based Health Care

