หลักสูตรฝกอบรม
นักบริหารระดับสูงดานสาธารณสุข (นบส.ส)
(Mini Master of Management in Health: Mini MM)
รุนที่ 27
วันที่ 2 สิงหาคม – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
............................
หลักการของหลักสูตร
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย ไดพัฒนาหลักสูตรการ
บริ ห ารงานสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง (Mini Master of Management in Health: Mini MM) ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2543
จนถึงปจจุบันสําเร็จไปแลว 26 รุน รุนที่ 27 นี้เปดสอนระหวางวันที่ 2 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2562 โดยมุงที่
จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขซึ่งประกอบดวยแพทย พยาบาล นักวิชาการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในระดับทองถิ่น อําเภอ จังหวัดและประเทศ ใหมีภาวะผูนําและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุ คใหม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบริหารไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด 4.0

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูนําในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม
2. สามารถคิดวิเคราะห วางแผน กํากับ ติดตาม โครงการหรืองานดานสาธารณสุข
3. มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในดานการแพทย พยาบาล สาธารณสุขหรือที่เกี่ยวของและมี
ประสบการณการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวของ อยางนอย 2 ป
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โครงสรางของหลักสูตร
เนื้อหาวิชาแบงเปน 8 หมวดรายวิชา (Module) ไดแก
1. เวชศาสตรปองกันกับการประยุกตใชในระบบสุขภาพ
(Applied Preventive Medicine for Health System)
1.1 การประยุกตเวชศาสตรปองกันในระบบสุขภาพทุกระดับ
1.2 ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิ
2. ระบาดวิทยาเพื่อการแกปญหาสาธารณสุข
(Epidemiology for Public Health Solutions)
2.1 หลักระบาดวิทยา การเฝาระวังโรคและการสอบสวนโรค การสอบสวนอุบัติเหตุ
2.2 การประยุกตระบาดวิทยาในการแกปญหาโรคติดตอ โรคเรื้อรังและสิ่งแวดลอม
3. เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับผูบริหาร
(Health Economics and Resource Management for Administrator)
3.1 หลักและการประยุกตเศรษฐศาสตรสาธารณสุขสําหรับผูบริหาร
3.2 การบริหารจัดการทรัพยากร ในสถานบริการสุขภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ
(Quality Development and Risk Management for Health System)
4.1 การพัฒนาคุณภาพในองคกรดานสุขภาพ
4.2 การบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ
5. สุขภาพระหวางประเทศและการจัดการภาวะฉุกเฉิน
(Global Health and Emergency management)
5.1 สุขภาพระหวางประเทศ
5.2 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
6. การวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช
(Health Research and Research Utilization)
6.1 การวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานดานสาธารณสุข
6.2 การจัดการความรูและการพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย

2

7. การตลาดและการสื่อสารสุขภาพ
(Marketing and Health Communication)
7.1 การตลาดและการสรางภาพลักษณ
7.2 การสื่อสารสุขภาพ
8. ภาวะผูนําและทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม
(Leadership and Modern Management Skills)
8.1 ภาวะผูนําและบุคลิคภาพที่ดีของผูบริหาร
8.2 ทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม
8.3 การวางแผนยุทธศาสตรและการบริหารเชิงกลยุทธ
8.4 กฎหมายที่จําเปนสําหรับผูบริหาร

วิธีการจัดการเรียนการสอน
การฝกอบรมจัดในวันเสารและอาทิตย เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) บรรยายสรุป
2) อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
3) แบงกลุมยอยทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน (Problem-based learning)
4) มอบหมายงานเดี่ยว
5) มอบหมายโครงงานกลุม
6) ศึกษาดูงาน
7) สอบขอเขียนแบบเขม
ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการปฐมนิเทศ รับฟงการบรรยายสรุปและทํากิจกรรมกลุม ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน ไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่กลุมสนใจ ทํารายงานเดี่ยวและโครงงานกลุมสงตามกําหนด
โดยผูรับการอบรมจะไดรับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
วันสุดทายของหลักสูตรผูเขารับการอบรมนําเสนอโครงงานกลุม โดยมีผูทรงคุณวุฒิมาใหขอเสนอแนะเพื่อให
สามารถนําโครงการกลุมไปใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อผูเขารับการอบรมผานเกณฑตามกําหนดในทุก
กิจกรรมแลวจึงจะไดรับวุฒิบัตร

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

งานเดี่ยว
50%
สอบ
20%
โครงงานกลุม 20%
การศึกษาดูงานและการมีสวนรวม 10%
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เกณฑการวัดผล
คะแนน
กรณีปกติ
85 คะแนนขึ้นไป
80-84 คะแนน
75-79 คะแนน
70-74 คะแนน
65-69 คะแนน
60-64 คะแนน
ต่ํากวา 60 คะแนน
กรณีสอบซอม
60 คะแนนขึ้นไป
ต่ํากวา 60 คะแนน

เกรด

หมายถึง

A+
A
B+
B
C+
C
D

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
พอใช
ผาน
ไมผาน

C
F

ผาน
ไมผาน

หมายเหตุ
1. ผูที่สงรายงานครบถวน จึงจะมีสิทธิเขารับการทดสอบ
2. ผูไมผานการทดสอบ จะตองสอบแกตัว หากการสอบแกตัวครั้งแรกยังไมผาน การสอบครั้งตอไป
จะตองเสียคาลงทะเบียนการสอบจํานวน 3,000 บาท
เกณฑการรับวุฒิบัตร
ผูเขารับการอบรมที่จะมีคุณสมบัติในการรับวุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานสาธารณสุข
1. มาเขารับการอบรมอยางนอย 80% และ
2. ไดคะแนนรวมไมนอยกวา 60%
คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียนคนละ 23,000 บาท ไมรวมคาศึกษาดูงาน
การประสานงานและสถานที่ฝกอบรม
ผูประสานงาน :
คุณจารุวรรณ ฉัตรแกว โทร. 02-4419551 มือถือ 089-6603234 E-mail: charuwan.cha@mahidol.ac.th
คุณภูริพงศ จิตเที่ยง แกว โทร. 02-4419551 มือถือ 063-6914191 E-mail: phuriphong.jit@mahidol.ac.th
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สถานที่ฝกอบรม: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ. พุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-4419040-3 ตอ 46, 02-4419551, โทรสาร 02-4419995
Email: monruedee.won@mahidol.ac.th, Charuwan.cha@mahidol.ac.th

Website : www.aihd.mahidol.ac.th
การสมัคร
ผูสนใจจะสมัครเขาศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถกรอกใบสมัครพรอมแนบหลักฐาน
สําเนาใบทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประชาชน
- และสําเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป
- รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
-

คาลงทะเบียน 23,000 บาท โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6
เมื่อโอนเงินแลวกรุณา Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร : 02-4419995 หรือ
e-mail:

Charuwan.cha@mahidol.ac.th

พรอมทั้งสงใบสมัครและแนบหลักฐานทั้งหมดมาที่

สถานที่ฝกอบรม/สถานที่ติดตอ
หลักสูตร Mini M.M. in Health
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท : 0-2441-9040-3 ตอ 46, 0-2441-9551
โทรสาร : 0-2441-9995, 0-2441-9044
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