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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดสอนมาแล้ว 10 ปี มีผู้ที่สําเร็จ
การศึกษารวมทั้งส้ิน 83 คน ในปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการตามหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 ที่มี 2 วิชาเอก คือ 
การจัดการระบบสุขภาพ  และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง โดยการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 3 คือ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564  ที่ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 420(3/2564) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 40 คน 
เป็นนักศึกษาที่เรียนแผน ก ทั้งหมด มีอาจารย์ประจําสถาบัน 4 คน  มีผู้สําเร็จการศึกษา 12 คน ได้จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) Version 4  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ส่วนการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประจําปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว   
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ทําให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสใน
การแลกเปล่ียนรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น  มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน
ชุมชน ซึ่งทําให้สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษาได้  และเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่สามารถเอื้ออํานวยให้ผู้ที่มีงานทําเข้าศึกษาได้ จึงทําให้ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
เกินกว่าแผนที่กําหนด หลักสูตรยังต้องหามาตรการในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ รวมท้ังการเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้ได้
ตามแผน เช่น การเพิ่มช่วงเวลาให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ การเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลาย ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นต้น  ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA  มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

AUN-QA 1  Expected Learning Outcomes        
AUN-QA 2 Programme Structure and 

Content 
       

AUN-QA 3 Teaching and Learning  Approach        
AUN-QA 4 Student Assessment        
AUN-QA 5 Academic Staff        
AUN-QA 6 Student Support Services        
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure        
AUN-QA 8 Output and Outcomes        

คะแนนเฉลี่ย 3.88 
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ส่วนที่ 2 
ส่วนนํา 

 
1.  ประวัติโดยย่อของหลักสูตร 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ เป็นหน่วยงานที่ยกระดับจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.)  
ให้เป็นหน่วยงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 136 ตอนพิเศษ 304 ง  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกําหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562  มีภาระหน้าที่ในการสร้างงานวิจัย หรือเช่ือมโยงงานวิจัยจากแหล่งอื่น สู่การ
พัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาสําหรับจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดการศึกษาในศาสตร์ที่
เป็นความเป็นเชี่ยวชาญของสถาบัน หรือภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้ 

1. เป็นสถาบัน ทีท่ําหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม และดําเนินการจัดการงานวจิัย พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ 
และเชิงนโยบาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ นําไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการ
แก้ปัญหาและพัฒนาทั้งระดับพืน้ที่ ระดับประเทศ 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในสหวิทยาการที่เข้มแข็ง ทั้งที่มาจากสถาบันอุดม- ศึกษา 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชนและจากชุมชน เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม  

3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการผลิตบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพของคนและเครือข่าย เพื่อเป็นกําลัง
หลักในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ (ชื่อเดิม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ) ได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการวิจัยด้าน
การจัดการระบบสุขภาพ เน่ืองจากสถานการณ์ความต้องการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพ สถานการณ์การวิจัยด้าน
สุขภาพ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งบทบัญญัติที่เน้นการปฏิรูประบบ
สุขภาพ โดยอาศัยความรู้ กระบวนการและเครื่องมือที่สําคัญ คือ กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่วม ธรรมนูญสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และเชิงประเด็น การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  การดําเนินการที่ผ่านมายังมีข้อจํากัดในด้าน
วิชาการ เนื่องจากเป็นส่ิงใหม่ในสังคมที่ยังต้องการองค์ความรู้ใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ  หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรทีม่ีลักษณะ Multi disciplinary ที่
หลายคณะร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยทางสถาบันเป็นแกนหลักในการดําเนินการ และเชิญอาจารย์จากคณะ
เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งทางสถาบันเริ่มพัฒนา
หลักสูตรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน  
หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง คือ 
 การปรับปรุงครั้งที่ 1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556  ปรับปรุงให้มี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบ
สุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เป็นไป
ตามทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ กับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ 
ดังน้ี 
 1. ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ ให้มี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
และผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้ 
 2. ร่วมกันพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 3. ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ทั้งจากการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 4. ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 
 การปรับปรุงครั้งที่ 2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็นการปรับปรุงตามรอบทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ของ 
สกอ. มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังคงให้มี 2 วิชาเอก 
คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับให้สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 420(3/2564) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2564 
 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันฯได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ .2561 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบ
สุขภาพ และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการระบบสุขภาพของ
องค์กรสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเน้นให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มองสุขภาพเป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือ
ปัญญา และใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย 
สามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับสถานการณ์ที่เผชิญมาเป็นวัตถุดิบใน
การเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการ  
 หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน (อาจารย์ประจําสถาบัน 4 คน อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 1 
คน) ได้ผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมทั้งส้ิน 83  ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาคงอยู่ในระบบ จํานวน 
40 คน 
 
2.  วัตถุประสงค์ จดุเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้     

1) สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ
ทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสู่การกําหนด
จุดหมาย ยุทธศาสตร์และแผนของระบบสุขภาพ 

2) สามารถวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพ
ให้มีความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3) เป็นนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4) สามารถวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อ

นําความรู้มาพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพัฒนาระบบสุขภาพ 

 

จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรที่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพที่ส่งเสริมการพัฒนา

ระบบสาธารณสุขของประเทศ  ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาจะใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ และผู้เรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วจึงสามารถใช้โจทย์
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การวิจัยจากงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่มาเป็นงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการพัฒนางานของตนเอง
ด้วย  
 

3. โครงสร้างการจัดองคก์ร และการบริหารจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของสถาบันนโยบายสาธารณะ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิชาการเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 

พันธกจิ (Mission) 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.) มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน มี
ศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดกลไกการจัดการเชิงระบบ และการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ โดยใช้บริบท
พื้นที่เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมเชิงระบบ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการ คือ 

1. เป็นสถาบัน ทีท่าํหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม และดําเนินการจัดการงานวิจัย พฒันานวัตกรรมเชิงระบบ และ
เชิงนโยบาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ นําไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่การแก้ปัญหา
และพัฒนาทั้งระดับพื้นที่ ระดบัประเทศ 

2. เพื่อสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการในสหวิทยาการที่เข้มแข็งทั้งที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาจาก
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชนและจากชุมชน เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
อย่างมีส่วนร่วม  

คณะกรรมการประจําสถาบัน 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

โครงการวิจัย และบริการวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ วิจัย นวตักรรม และ
พันธกิจเพ่ือสงัคม 

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ส่วนงานวิชาการ)

สถาบันนโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้อํานวยการสถาบัน 

รองผู้อํานวยการสถาบัน 

กลุ่มงานบริหารสถาบัน 

ได้แก่ งานนโยบายและแผน 
ประกันคุณภาพ การเจ้าหน้าท่ี 
การเงินและบัญชี พัสดุ อาคาร
สถานท่ี และธุรการ 
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3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการผลิตบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพของคนและเครือข่าย เพื่อเป็นกําลัง
หลักในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
4.  นโยบายการประกันคุณภาพ 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.ม.อ)  ดําเนินการการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx 
แบบไม่เต็มรูปแบบ และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality 
Assurance (AUN QA) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 
5.  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็น
หลักสูตร 2 ปี  มีให้เลือก 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รูปแบบ
การศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ 

1. แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่นน้การวจิัยโดยทาํวิทยานิพนธ์ ดงันี ้
 แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แต่อาจกําหนดให้เรียนเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่น

เพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชา 

 2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยต้องทําสารนิพนธ์และสอบประมวลความรอบรู้ 
(comprehensive examination) 

 
 
 5.1 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาบงัคับ - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 21 หนว่ยกติ 
3.  สารนิพนธ ์ - - 6 หน่วยกิต 
4.  วทิยานิพนธ ์ 36 หนว่ยกติ 18 หนว่ยกติ - 

รวม  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหลกัสูตร  
 1) หมวดวิชาบังคบั    9 หน่วยกิต 
148-601 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Health Systems Management 
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 Statistics for Decision Making in Health Systems Management 
148-603 การจดัการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health Systems Management 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  1 (0-2-1) 
 Seminar in Health Systems Management  
 

 2) หมวดวิชาเลอืก 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาทีร่ะบุไว้ในหลักสูตร หรือจากรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เหมาะสมที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือรายวิชาในสถาบันอื่น หรือรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีของ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับหมายเลข 300 ขึ้นไป ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของ
แต่ละแผนการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา   

รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ จํานวน 16 รายวิชา 
148-661 การจดัการระบบสุขภาพชุมชน 3 (2-3-4) 
 Community Health Systems Management 
148-662 การจดัการทรัพยากรมนษุยใ์นระบบสุขภาพ 3 (2-3-4)
 Human Resource Management in Health Systems 
148-663 ระบาดวิทยาเพือ่การจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Epidemiology for Health Systems Management 
148-664 การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Knowledge Management in Health Systems 
148-665 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Quality Assurance in Health Systems 
148-666 การจดัการระบบหลักประกันสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Security Management 
148-667 การจดัการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Promotion Systems Management 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มเพื่อการจดัการสุขภาวะ 3 (2-3-4) 
 Participatory Public Policy Process for Health Management 
148-669 การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Qualitative Research for Health Systems Management 
148-671 การจดัการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Strategic Management for Health Systems Management 
148-672 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Consumer Protection 
148-673 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (0-9-0) 
 Special Issues in Health Systems Management 
148-674 พฤตกิรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Organizational Behaviors in Health Organizations 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรใ์นการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Law and Ethics in Health Systems Management 
148-676 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
148-682 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Determinants of Health 
 

รายวิชาเลอืกสาํหรับวิชาเอกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จํานวน 13 รายวิชา 
148-663 ระบาดวิทยาเพือ่การจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Epidemiology for Health Systems Management 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มเพื่อการจดัการสุขภาวะ 3 (2-3-4) 
 Participatory Public Policy Process for Health Management 
148-669 การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
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 Qualitative Research for Health Systems Management 
148-670 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 (2-3-4) 
  Health Information Management Systems 
148-673 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (0-9-0) 
 Special Issues in Health Systems Management 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรใ์นการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Law and Ethics in Health Systems Management 
148-676 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
 
148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health Impact Assessment Methodology 
148-678 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 3 (3-0-6) 
 Community Health Impact Assessment 
148-679 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
 Strategic Environmental Assessment 
148-680 เครื่องมอืและกระบวนการทีใ่ชใ้นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Tools and Procedures for Health Impact Assessment 
148-681 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  3 (2-3-4) 
 Creative Conflict Management 
148-682 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Determinants of Health 
  

 3) วิทยานิพนธ ์
148-781 วิทยานิพนธ์  (สําหรับ แผน ก แบบ ก 1) 36 (0-108-0) 
 Thesis 
148-782 วิทยานิพนธ์  (สําหรับ แผน ก แบบ ก 2) 18 (0-54-0) 
 Thesis 
148-783 สารนิพนธ์  (สําหรับ แผน ข)  6 (0-18-0) 
 Minor Thesis 
 

แผนการศึกษา  
แผน ก แบบ ก 1 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-781 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ  
  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-781 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ  
  รวม  9 หน่วยกิต   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-781 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ  
  รวม  9 หน่วยกิต   
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-781 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกติ  
  รวม  9 หน่วยกิต   
  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-601 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
   รวม 8 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-603 การจดัการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  1 (0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  6 หน่วยกติ 
  รวม 10 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-782 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-782 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
 

แผน ข 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-601 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
  รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-603 การจดัการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  1 (0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกติ 
  รวม 10 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 xxx-xxx วิชาเลือก  6 หน่วยกติ 
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 148-783 สารนิพนธ ์ 3 หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 xxx-xxx วิชาเลือก  6 หน่วยกติ 
 148-783 สารนิพนธ ์ 3 หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
  

 5.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 ความหมายของตัวเลขในตาราง  “ประเภทอาจารย์”  
    1  หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตร 
    2  หมายถึง อาจารย์ผู้สอน 
    3  หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสงูสุด/ปีที่สําเร็จการศึกษา 
ประเภทอาจารย ์

หมายเหตุ 
1 2 3 

1. รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส  บาลทิพย์ Ph.D. (Nursing), Massey U., New 
Zealand, 2553 

   อาจารย์
ประจําใน
มหาวิทยาลัย 

2. ดร.กุลทัต   หงส์ชยางกูร ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์), ม.เชยีงใหม่, 2552     
3. ดร.ซอฟียะห์   นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร,์ 

2555 
    

4. ผศ.ดร.พงค์เทพ   สุธีรวุฒิ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร), 
ม.ขอนแก่น, 2550 

    

5. ดร.เพ็ญ   สุขมาก ปร.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อม), ม.สงขลา
นครินทร์, 2556 

    

6. ดร.นพ.วรสิทธิ์   ศรศรีวิชัย ปร.ด. (ระบาดวทิยา), ม.สงขลานครินทร,์ 
2551 

    

 
 5.3  บุคลากรสนับสนุน 
   สถาบันฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 คน ดังนี้ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (เปล่ียนสถานภาพ) 1 อัตรา (ได้โอนย้ายมาปฏิบัติงานเม่ือเดือน
พฤษภาคม 2563) 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (นักวิชาการอุดมศึกษา)  2 อัตรา 
 3. พนักงานเงินรายได้ (ผู้ประสานงานวิจัย)    9 อัตรา  
โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
3 คน และมีบุคลากรที่ดูแลงานด้าน IT 2 คน 
 

 5.4 นักศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2563 มีนกัศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ จํานวน 48 คน โดยแยกปีการศึกษาที่เข้าศึกษาดังนี ้
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

จํานวน 2* 7 7 11 6 7 40 
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หมายเหตุ   *นกัศึกษาที่ไดร้ับอนุมัติใหข้ยายระยะเวลาศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
 

 5.5 ผู้สําเร็จการศกึษา 
 ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สําเรจ็การศึกษา จํานวน 12 คน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่สําเร็จการศึกษา 
1 5810024001 นายคุณากร  เตกฉัตร 9 กันยายน 2563 
2 5910024014 นายเอกษา  ล้ิมเวียงสิริวงศ์ 18 พฤศจิกายน 2563 
3 5910024016 น.ส.นงเยาว์  ชลิวรรณ ์ 24 กันยายน 2563 
4 5910024022 นางกิง่กาญจน์  ค้าเจริญ 9 กันยายน 2563 
5 6010024004 Mr Sa Hlyan Htet Naing 18 ธันวาคม 2563 
6 6010024011 นางปาริชาติ  จติซื่อ 8 มิถุนายน 2564 
7 6010024013 น.ส.เสาวลักษณ์  ขุนเอยีด 24 กันยายน 2563 
8 6010024016 นายกรณ์ษริสิทธิ์  สุขข ี 24 กันยายน 2563 
9 6110024003 นายจิรวัฒน์  ทวิวัฒน์ปกรณ์ 29 เมษายน 2564 
10 6110024009 น.ส.อภิญญา  ถิ่นเดิม รอการอนุมัต ิ
11 6110024013 น.ส.เสาวลักษณ์  หมื่นเพชร 8 มิถุนายน 2564 
12 6210024004 น.ส.วันเพ็ญ  เจยีรวิภา รอการอนุมัต ิ

 

 5.6 ศิษย์เก่า 
  หลักสูตรนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา รวม 83 คน ซึ่งสถาบันได้จัดทําทําเนียบศิษย์เก่าเพื่อเป็น
ข้อมูลไว้แล้ว ดังนี้ 
 
ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
จํานวน 7 9 22 10 12 6 5 12 83 
 
 5.7 งบประมาณ 
  การบริหารจัดการหลักสูตรใช้เงินรายได้ของสถาบันฯ จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีละประมาณ 
1,300,000 บาท และจากเงินรายได้ส่วนอื่น ๆ  
 5.8 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถใช้ส่ิงอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
เช่น สํานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร  หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของสถาบันฯ เช่น ห้องสมุด wifi ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
ลําดับ 

ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1.  จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด  

 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด – ระดับปรญิญาโท 40 
2. คุณวุฒิอาจารยป์ระจําหลักสูตร (จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒกิารศึกษา)  

 - ระดับปริญญาโท - 
 - ระดับปริญญาเอก 5 

3. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 2 
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย ์  

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่มีดํารงตําแหน่งทางวชิาการ  
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 4 
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1 
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 

5. จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  (0.20) 
5 

 - บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  (0.40) 

8 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร - 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล  TCI กลุ่มที่ 2   (0.60) 
- 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ

- 
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ลําดับ 
ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบั แต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏ ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1  
(0.80) 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา  ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

1 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
 - ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ดําเนินการ - 
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
 - ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- 

 - ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแตไ่ม่ได้นํามาขอรบัการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ 

- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  - 

6. จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 

 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหน่ึง  (0.10) - 
 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
5 

 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วนัทีอ่อกประกาศ  (0.40) 

8 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร  (0.40) - 
 - จํานวนบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) - 
 - จํานวนบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัทําเป็น

- 



13 
 

 
 

ลําดับ 
ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วนัที่ออก
ประกาศ (ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  (0.80) 

 - จํานวนบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยูใ่นฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00) 

1 

 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  (1.00) - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  - 
7. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 12 
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ส่วนที่ 4   
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมา 

 
สถาบันฯได้นําขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา จัดทําแผนพัฒนา ดังนี ้

ข้อเสนอแนะ การดําเนินการ ระยะเวลา 
1. กําหนดการประเมินและติดตาม
กระบวนการและกลไกการดําเนินงาน
อย่างตอ่เนื่อง 

ให้มีผู้ทีท่ําหน้าที่ในการตดิตามความ
คืบหน้าการดําเนินงานของบุคลากรตามที่
ได้รับมอบหมาย และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

- ทุกครัง้ที่ประชุมบุคลากร 
- ทุก 6 เดือน ตามรอบการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

2. การกําหนดมาตรการให้นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามแผน 

กําหนดให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของ
การเข้าเรียน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  เป็น
ต้นไป 

3. การพัฒนารปูแบบการประเมินโดย
ใช้ Rubrics 

ให้อาจารย์ผู้สอนนํารูปแบบการประเมิน
แบบ Rubrics มาใช้ในทุกรายวิชาในการ
จัดทํา มคอ.3 และนําเข้าพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

ทุกภาคการศึกษา 

4. จดัทําแผนอตัรากําลังของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระยะส้ัน
และระยะยาว 

จัดทําแผนของสถาบันฯ และเสนอ
มหาวิทยาลัยพจิารณา ซึง่มีแผน
อัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

ปี 2564 

5. สํารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์และบุคลากร 

สอบถามข้อมูลจากบุคลากรทกุคนโดย
การสัมภาษณ์และทําแบบสอบถาม 

- ทุกครัง้ที่ประชุมบุคลากร 
- ทุก 6 เดือน ตามรอบการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

6. จดัระบบการให้รางวัลแก่อาจารย์
และบุคลากร 

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัลแก่
อาจารยท์ี่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการได้ และให้ค่าตอบแทนพิเศษ
ประจําปีแก่บุคลากรทกุคน 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ 5  
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver.4) 

 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรูถ้ึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรงุแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งดว่น 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ไดเ้ริ่มดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นตอ้งมีการปรับปรงุแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนทีแ่สดงถึงการ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดกีว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดกีวา่เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดบัโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดบัโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
นํา 
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AUN-QA 1 
Expected Learning Outcomes 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to 
the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders 

4 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses 
are appropriately formulated and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme. 

4 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both 
generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes 
(related to knowledge and skills of the study discipline). 

4 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially 
the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the 
expected learning outcomes. 

4 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by 
the students by the time they graduate. 

4 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 
และได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 และ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2564)  ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่กําหนด ทุกๆ 5 ปี และปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้ใช้แนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome Based 
Education (OBE)   ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (AUN 1(1)) โดย
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพทาง
สังคม  (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน  นําไป สู่การกําหนดจุดหมาย 
ยุทธศาสตร์และแผนของระบบสุขภาพ 

2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพให้มีความเสมอภาค  มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3. เป็นนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4. สามารถวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนํา

ความรู้มาพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการวางแผนพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (AUN 1(1))  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการระบบ
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สุขภาพ  เพื่ อทําหน้าที่ ในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ งได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2552  
 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังของหลักสูตรกําหนดให้มีมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่ครอบคลุม อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 2. ด้านความรู้ (Knowledge)  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตวับุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility)  
 5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 
 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม 
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 พันธกิจ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
 พันธกิจ 2  สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
 พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 

คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 
 อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย “ซื่อสัตย ์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social 
engagement : I-WiSe)” 
 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มหาวทิยาลัยวจิัย” 
 วิสัยทัศน์ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
 เป็นสถาบันหลัก เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ใน
ระบบสุขภาพของภาคใต้ 
 
 พันธกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  
 เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
ร่วม (stakeholder) ในพื้นที่ มีศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และ ขับเคล่ือนให้เกิดสังคม
ที่ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่
ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้ 
 

 คุณลักณะทีพ่ึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  1. คุณลักษณะพื้นฐาน 
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1.1  มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ 

1.3  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า 

1.4  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
  2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

2.2  มีภาวะผู้นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถแก้ปัญหาและดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ 

  3.  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชพี 
3.1  มีความรู้ในศาสตร์เฉพาะและรูร้อบในศาสตร์อืน่ๆ 
3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือ

จากการค้นคว้าวิจัย และนําไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 
3.3  มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัยและของสถาบัน มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดงัแสดงใน
แผนภาพที่ 1 
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แผนภาพท่ี 1  แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรัชญาหลักสูตร พันธกิจ วิสัยทัศน์ และบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
 
1.1  The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the 
vision and mission of the university, and are known to all stakeholders  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้กําหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes : ELOs)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลยั  เป็นมหาวิทยาลยัช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซยี ทําหน้าทีผ่ลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
สถาบัน  เป็นสถาบันหลัก เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพของภาคใต้ 

พันธกิจมหาวิทยาลัย  
พันธกิจ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม
ฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึง
ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

.สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ แนวโน้มระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนด
สุขภาพทางสังคม (Social Determinants of 
Health) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสู่
การกําหนดจุดหมาย ยทุธศาสตร์และแผนของระบบ
สุขภาพ 

มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

มีภาวะผู้นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มี
มนุษยสมัพันธ์ สามารถทํางานรว่มกับผู้อื่นได้ 
สามารถแกปัญหาและดําเนินงานให้ประสบผลสาํเร็จ 

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

พันธกิจ 2  สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการใน
สาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บน
พื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพือ่
สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศัน์
สากลให้แก่บัณฑิต 

.สามารถวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
สังเคราะห์แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพให้
มีความเสมอภาค มีคณุภาพ มีประสทิธิภาพ และเป็น
ระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

เป็นนักจัดการระบบสุขภาพ มทีักษะการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

.สามารถวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ระบบสุขภาพสาํคญัที่สอดคลอ้งกับบริบทของพื้นที่ 
เพื่อนําความรูม้าพฒันาระบบสุขภาพได้อย่างมี
คุณภาพและประสทิธิภาพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

พันธกิจสถาบัน 
เป็นสถาบันจัดการงานวจัิยและการจัดการความรู้
ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนรว่ม (stakeholder) ในพื้นที่ มี
ศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการ
องคค์วามรู้ และ ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมท่ีใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้บริบทพื้นที่เป็นตัวต้ัง ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนา
ระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้ 

จัดการศึกษาตามแนวทาง พิพฒันาการนิยม (Progressivism) ภายใต้ความเช่ือที่ว่า ผู้เรยีนเป็นผู้มีความต้องการ และมคีวามสามารถที่จะเรยีนรู้ เพือ่สรา้งความก้าวหน้าให้กับตนเอง การจัดการ
เรียนการสอนเป็นภารกิจหน่ึงที่ต้องตอบโจทย์จากสังคม เพือ่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคม 

เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรยีนรู้จากความต้องการของผูเ้รียน พัฒนากระบวนการเรยีนรูผ้่านการแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีส่วนรว่มกับ
พื้นที่ โดยยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง” ซ่ึงจะนําไปสู่การเรยีนรู้ทีย่ัง่ยืน ตลอดชีวิต และเป็นกําลังหลักของสังคมในอนาคต 

มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่
เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านวิชาการ 

มีความสามารถในการสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า 

มีความสามารถในการบริหารจัดการ

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยใน
ตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หน่ึงตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

มีศักยภาพในการพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ สามารถ
บูรณาการความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือ
จากการค้นควา้วิจัย และนําไปประยุกต์ในการ
พัฒนางานอาชีพของตนได้ 

ปรัชญาหลักสูตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร บัณฑิตที่พึงประสงค์
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แห่งชาติ พ.ศ.2552  ไว้อย่างชัดเจน 5 ด้าน จํานวน 14 ข้อ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล (AUN 1(1)) ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1  แสดงออกถึงความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบต่างๆ ของสังคม 
 2  แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพ 

ด้านที่ 2  ความรู้ (Knowledge)  
 1  มีความรู้ ความเข้าใจมุมมองสุขภาพเชิงระบบ (Health System) ปัจจัยด้านปัจเจก สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  
 2  มีความรู้ในการประเมินคุณค่า ความถูกต้อง ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพ และ

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากข้อมูลต่างๆ 
 3  มีความรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ (Healthy Public Policy Process) และกฎ 

กติกาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health 
Impact Assessment) การประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และแนวทางเพื่อการปรับปรุง
ระบบสุขภาพให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ด้านที่ 3  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
 1 วิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ (Healthy Public Policy Process) และกฎ 

กติกาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health 
Impact Assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห์แนวทาง เพื่อการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 2 ประเมินคุณค่า ความถูกต้อง ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพ และคาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์จากข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

 3 วางยุทธศาสตร์การจัดการ ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการใน
พื้นที่ 

  4  บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพขององค์กร (บุคคล, งบประมาณ, ข้อมูล, ความรู้, เวชภัณฑ์, ฯลฯ) แบบองค์
รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง เพือ่การพัฒนาระบบในพื้นทีร่ับผิดชอบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ด้านที่ 4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility)  
1 แสดงความรับผิดชอบในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ

ระบบสุขภาพ 
2 แสดงออกถึงการเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
3 ส่ือสารสาธารณะ ประสาน และส่งต่อ กับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ ในชุมชน ให้มีการจัดการที่มีผลดีต่อระบบสุขภาพ 

ด้านที่ 5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

 1 แสดงออกถึงทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น แปลผล และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน 14 ข้อ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัต
ลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงในตาราง 1.1(1) และ 1.1(2) 
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ตาราง 1.1(1)   แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) มหาวิทยาลัย สถาบัน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1       
2       

2. ด้านความรู้ 1       
2       
3       

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1       
2       
3       
4       

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1       
2       
3       

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

1       
2       

 
 
 
 
ตาราง 1.1(2)   แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกับคุณลักณะที่พงึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (ELO) 
คุณลักณะทีพ่ึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 

1. คุณลักษณะพื้นฐาน 2. คุณลักษณะทางสงัคม 3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วชิาชีพ 
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1          

2          
2. ด้านความรู ้ 1          

2          
3          

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1          
2          
3          
4          

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1          
2          
3          

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

1          
2          
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1.2   The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme.  

 หลักสูตรได้แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตร ตามที่ได้อธิบายไว้ใน 
AUN-QA 1.1  และได้กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Maping) ทั้ง
รายวิชาบังคับและวิชาเลือก ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 (AUN 1(1))  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนรู้ของรายวชิา (CLOs) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ที่รายวิชานั้นรับผิดชอบ ซึ่งจะ
ระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา (AUN 1.2(1)) 
 
1.3   The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic 

outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information 
technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline)  

 ในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามที่ได้ออกแบบ ซึ่งได้ระบุไว้ใน AUN-QA 1.1 และได้
กําหนดให้มีทั้ งที่ เป็นความรู้ทักษะทั่วไป (Generics learning outcomes) และทักษะเฉพาะ (Subject specific 
learning outcomes) รายละเอียดตามตารางที่ 1.3(1)  
 
ตารางที่ 1.3(1)  แสดงการจําแนกลักษณะของผลการเรียนรู้ (ลักษณะทัว่ไปหรือเฉพาะสาขา) 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (ELO) ทักษะทั่วไป เฉพาะสาขา 
1. คุณธรรม จริยธรรม   
1.1 แสดงออกถึงความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบต่างๆ ของสังคม   
1.2 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ 
  

2. ความรู้   
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจมุมมองสุขภาพเชิงระบบ (Health System) ปัจจัยด้าน

ปัจเจก สังคม และส่ิงแวดล้อม (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อ
ระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่

 

2.2 มีความรู้ในการประเมินคุณค่า ความถูกตอ้ง ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้าน
ระบบสุขภาพ และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากข้อมูลตา่งๆ 

 

2.3 มีความรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ (Healthy Public Policy 
Process) และกฎ กตกิาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment) การ
ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และแนวทางเพ่ือการปรับปรงุระบบ
สุขภาพให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

3. ทักษะทางปัญญา   
3.1 วิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ (Healthy Public Policy 

Process) และกฎ กตกิาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment) 
ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห์แนวทาง เพื่อการ
ปรับปรงุระบบสุขภาพให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

3.2 ประเมินคุณค่า ความถูกตอ้ง ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพ 
และคาดการณแ์นวโน้มสถานการณ์จากข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปสู่การวิจยัและ
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (ELO) ทักษะทั่วไป เฉพาะสาขา 
พัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

3.3 วางยทุธศาสตรก์ารจดัการ ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติการในพื้นที ่

 

3.4 บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพขององค์กร (บุคคล, งบประมาณ, ข้อมูล, ความรู้, 
เวชภัณฑ์, ฯลฯ) แบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบใน
พื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 แสดงความรับผิดชอบในบทบาทของผู้นํา หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

เพื่อแก้ปัญหาทีเ่กี่ยวกับระบบสุขภาพ 
 

4.2 แสดงออกถึงการเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ัง้ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

  

4.3 ส่ือสารสาธารณะ ประสาน และส่งต่อ กับเครอืข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง
เพื่อสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน ให้มีการจัดการที่มีผลดตี่อระบบสุขภาพ 

 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.1 แสดงออกถึงทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ   
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น แปลผล และนําเสนอข้อมูล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์
  

 
 ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้สอนได้พิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กําหนด
ไว้ใน มคอ.2 (AUN 1(1)) และได้จัดทํา มคอ.3 (AUN 1.2(1)) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งได้กําหนด
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลไว้ชัดเจน   และในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการประเมินรายวิชา การทวนสอบ
รายวิชาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในรายวิชา โดยผู้สอนจะนําผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  
 หลักสูตรเน้นพัฒนานักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผ่านการเรียนการสอนทั้งรายวิชาบังคับ และวิชา
เลือก โดยการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการระบบสุขภาพ และทักษะ
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนําเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและต่อยอดจาก
ความรู้พื้นฐานมาเป็นงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้นําทาง
วิชาการ และชี้นําสังคมได้  ส่วนในกรณีของนักศึกษาที่เรียนแผนการทําวิจัยอย่างเดียว นักศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองใน
การทําวิจัยผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้เช่นกัน 
1.4  The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 

external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning 
outcomes. 

 ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และในการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรได้สํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม คือ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 
ตาราง 1.4(1)  แนวทางการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการดําเนินการ 
นักศึกษาที่กําลังศึกษา  ใช้แบบสอบถาม 
บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตร   ใช้แบบสอบถาม 
ผู้ใช้บัณฑิต การสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล 
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อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จากการประชุมร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และการสัมภาษณ์เปน็รายบุคคล 

 สรุปผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร จากการตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก (4.44)  และมีความพึงพอใจในแต่ละด้านในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร 
(4.40) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน (4.38)  คุณสมบัติของอาจารย์ (4.57)  การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และการทําวิทยานิพนธ์ (4.34)  ส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผล (4.50)  การบริหารจัดการหลักสูตรและการ
ให้คําปรึกษา (4.41) และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเห็นว่างานวิจัยสามารถนําความรู้ไป
ใช้ได้เฉพาะกลุ่ม และขอให้หลักสูตรแจ้งนักศึกษาล่วงหน้าในกรณีที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมด้วยเพื่อจะได้เตรียมตัว
ด้านภาษาอังกฤษ 
 2.  ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร จากการตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม 5 บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรโดยรวมในระดับมาก (4.48) และมีความพึงพอใจในแต่ละด้านในระดับมาก คือ ด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน (4.39) ด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (4.70)  ด้านสถานท่ี สภาพแวดล้อม และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ (4.36) การศึกษาในหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา (4.45) ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา (4.20)  นอกจากนั้นบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้เพิ่มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาให้มากขึ้น  ควรจัดให้มี thesis camp เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ทํางานประจําได้เร่งรัดตัวเองให้
ทําวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา และเน้นการสอนที่ให้นักศึกษามีจริยธรรม มีวินัย 
  3.  ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สรุปผลการ
สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

1) คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ ทั้งผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมและประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รักความสามัคคี ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
กําลัง เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย กล้าเสนอ
แนวคิดในส่ิงที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดและ
พัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงงานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ และมุ่งมั่นในการทํางาน 
 2)  ความรู้ที่บัณฑิตควรมี  ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตควรมีความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความคิดเชิง
ระบบ มีความรู้เรื่องสุขภาพและระบบสุขภาพ การจัดการสุขภาพในระดับชุมชน และการบริหารจัดการ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้าใจหลักการพื้นฐานหรือชุดความรู้ วิธีคิด เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 

3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  คือ ควรมีการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาเนื่องจากผู้ที่เข้าเรียนมีพื้นฐานที่
หลากหลาย  วิธีการสอนควรสอนให้นักศึกษามีความเข้าใจไม่ใช่การท่องจํา ควรเน้นการ discuss และใช้วีธีการสอนแบบ 
active learning  ควรสอนเทคนิคการมีส่วนร่วม ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการ สามารถนําความรู้ไปจัด
กระบวนการกับชาวบ้านได้ เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการจึงต้องมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดให้ชาวบ้านเข้าใจได้  และการทําวิทยานิพนธ์ต้องสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่บัณฑิตรับผิดชอบได้ 
 การปรับปรุงหลักสูตรจึงได้นําข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนด ELO  ดังแสดงในตาราง 1.4(2) จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ตาราง 1.4(2)    แสดงความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต               
- เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม
และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม 

              

- เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ               
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รักความสามัคคี 
ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง  

              

- เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะ               
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย กล้าเสนอแนวคิดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

              

- มีเหตุมีผล มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย               
- คิดและพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงงานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
และมุ่งมั่นในการทํางาน 

              

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์               
2. ผู้ใช้บัณฑิต               
- ควรมีความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความคิดเชิงระบบ                
- มีความรู้เรื่องสุขภาพและระบบสุขภาพ การจัดการสุขภาพในระดับ
ชุมชน 

              

- มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

              

- มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานหรือชุดความรู้  วิธีคิด เพื่อให้               
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
สามารถประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 
3. นักศึกษา               
- งานวิจัยให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้               
- มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบสุขภาพ               
4. บัณฑิต               
- มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์               
- ควรจัดให้มี thesis camp เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ทํางานประจําได้
เร่งรัดตัวเองให้ทําวิทยานิพนธ์ได้ทันเวลา 

              

- เน้นการสอนที่ให้นักศึกษามีจริยธรรม มีวินัย               
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 หลักสูตรมีกลไกการได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นระบบ มีหลายช่องทางของการได้ข้อมูล  ตามตาราง 
1.4(3)  จากผลการประเมินพบว่า ข้อมูลที่ได้จากบัณฑิตที่ใช้แบบสอบถามยังไม่ชัดเจน และเพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับการ
พัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นผ่านระบบ Zoom ที่ทําให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น 
 
ตาราง 1.4(3) กลไกการได้ข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการประเมิน ความต้องการข้อมูล ระยะเวลา 
นักศึกษาปจัจุบนั แบบสอบถามออนไลน์ : ประเมิน

อาจารย์ผู้สอน 
-วิธีการสอนของอาจารย์ 
-การใช้ส่ือการเรียนการสอน 
-ความรู้ความสามารถของอาจารย์ 

ทุกภาค
การศึกษา 

แบบสอบถาม : ประเมินรายวิชา -ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวัง 
-ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่สอน 

ทุกภาค
การศึกษา 

แบบสอบถาม : ประเมินความพึง
พอใจ 

-ความพึงพอใจในด้านการจัดการเรยีน
การสอน 
-ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ปีละ 1 ครั้ง 

บัณฑิต - แบบสอบถาม : ประเมินความพึง
พอใจ 
- สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom  

-ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
-สภาพแวดล้อมของการเรียนรู ้
-การจดัการเรยีนการสอน 
-การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พฒันา
คุณลักษณะของนักศึกษาทัง้ 5 ด้านใน
ระดับใด 
-การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดบัใด 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้ใช้บัณฑิต - สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
- สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom 

-ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
-คุณลักษณะของบัณฑิตทีต่้องการ 
-ความรู้ที่บัณฑิตควรมี 

ปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน 

จากการประชุมร่วมกันในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และการสัมภาษณ์เปน็
รายบุคคล 

-คุณลักษณะของบัณฑิตทีต่้องการ 
-ความรู้ที่บัณฑิตควรมี 
-ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
-ความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 สําหรับการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 ได้รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็น
ข้อมูลในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังแสดงในตาราง 1.4(4) 
 
ตาราง 1.4(4)  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาของข้อมูล 
1. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร high power, high ประชุมและอภิปรายผ่านระบบ ZOOM 
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(ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา :- 
สสส., สช., สปสช.) 

impact 

2. คณาจารยใ์นหลักสูตร high impact ประชุมคณาจารย์ 
3. ศิษย์ปัจจุบัน high impact สํารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 

20 ราย 
4. ศิษย์เก่า high impact สัมภาษณ์ศิษย์เก่าผ่านระบบ ZOOM จํานวน 13 ราย 
5. ผู้ใช้บณัฑิต high power ประชุมและอภิปรายผ่านระบบ ZOOM ผู้ใช้บณัฑิตจํานวน 5 

ราย ประกอบดว้ย 
1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ ณ 
อําเภอนาทวี จ.สงขลา 
2. ผู้อํานวยการสํานัก 3 สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
3. ผู้อํานวยการสํานัก 8 สํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4. รองเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
5. นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12) สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ 

6. สถาบันและมหาวิทยาลัยฯ high power วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2561-2565 
เป็นกรอบการปรับปรงุ 

7. อว high power กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
รายละเอียดความคิดเห็น/ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น/ความต้องการ 

1. กลุ่มเป้าหมายของ
หลักสูตร (ผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษา :- สสส., สช., 
สปสช.) 

ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
- การจดัการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (data mining,  modelling สามารถทํานาย/มอง
แนวโน้มได้ รวมทั้งการบริหารจัดการงานวจิัย 
- มีภาวะผู้นําเฉพาะเรื่อง เช่น นักยุทธศาสตร์ การเจรจาต่อรอง/defenseได้   resource 
management, การบริหารจัดการเครือข่าย, crisis management การทํางานแบบ 
multisector การจัดการร่วมกนัของสหวิชาชพี, soft skills จากสนามจรงิ 
- วิธีการหรอืแนวทางในการทําให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางดา้นสุขภาพ 
- มีความสามารถในการนําวิชาการมาประยุกตใ์ช้ 
- สามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้  สร้างงานได้เองมากกว่าการหางานทํา เปน็
ผู้ประกอบการด้านนโยบายสาธารณะ 
- ความรู้ทางด้านสุขภาวะเชิงระบบ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ สังคม การเปล่ียนแปลงภูมิ
นิเวศน์ การย้ายถิ่น 
- จัดให้มกีารเรยีนแบบ project based; set agenda หา mentor หา sponsor จาก
ความต้องการของหน่วยงานเพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตร  
- นําเอาความตอ้งการของพ้ืนทีม่าเป็นเสมือนหอ้งปฏิบัติการ ตัง้เป็น theme ที่ส่งต่อ
เรื่องราวน้ันๆ ตอ่ไปในอนาคต 

2. คณาจารยใ์นหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตทีต่้องการ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น/ความต้องการ 
(อาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์) 

- การคิดเชงิระบบ การมีภาวะผู้นํา 
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้ในการทํางาน หาความรู้เพิ่มเติม 
การตดิต่อกับโลกภายนอก 
- มีทักษะในการส่ือสาร 
- สามารถทํางานเป็นทีม การจดัการร่วมกันของสหวิชาชีพ เพือ่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้
สามารถเห็นเปน็รูปธรรมของการปรับปรุงที่ชัดเจน 
- มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาทรพัยากรมนษุย์ Research management 
- สามารถออกแบบความคิดเองได้ 
- เป็นนักประสานงาน เป็นนักตอ่รองที่ดี  

3. นกัศึกษาปจัจุบัน - สามารถคิด เขียน เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาในการจดัการงานในระบบ
สุขภาพและงานอื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
- สามารถบรหิารจัดการงาน การมองงานด้านสุขภาพและงานสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 
- มีทักษะด้านวชิาการ การทําวจิัย และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพ 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การสร้าง
นโยบายสาธารณะ 
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับระบบสุขภาพ การ
สร้างเครอืข่ายกบัทุกหนว่ยงาน 
- การบูรณาการงานด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทัง้การแก้ปัญหา
ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพฒันาตนเองอย่างยั่งยืน  
- มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ 
- มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์  
- มีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ทกัษะการส่ือสาร 
- สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้ชุมชนหรือพื้นที่ทํางานเป็นแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่ 
- มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน  

4. ศิษย์เก่า  ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
- กระบวนการวจิัย ทัง้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ตอบสนองต่อพื้นที่ และ
สามารถต่อยอดงานวิจัยได ้
- ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพือ่การนําเสนอผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ 
- การเข้าถงึระบบสารสนเทศ และทักษะการค้นคว้า การหาความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (life-long learning) 
- กระบวนการคิดเชิงระบบ  
- เทคนิคการนําเสนอ การวิพากษง์านวิชาการ  การส่ือสารทางสังคม social media การ
ประชาสัมพันธ์  
- ภาวะผู้นํา รู้จักตนเอง คิดบวก เสริมพลังผู้อืน่   
- การพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ การวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปรับแผนงาน
สาธารณสุข  การสร้างเครือข่าย การเสริมพลัง  การบูรณาการการทํางานร่วมกัน  
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นนักนโยบายสาธารณะ 
- ต้องการฝึกทํางาน การเรียนรู้จากชุมชนเพื่อเก็บหน่วยกิตมาเทียบโอนสําหรับรับปริญญา 

5. ผู้ใช้บณัฑิต (สธ.  สคร.) ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น/ความต้องการ 
- การคิดเชงิระบบ 
- มีความสามารถในการจัดการข้อมูล (การจดัการเชิงยทุธศาสตร์ ส่ือสารต่อรองเป็น 
economic canvas; การส่ือสารแบบ mass communication) 
- มีความรู้ด้านปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เช่น การทํา Policy ให้ออก เป็น
นโยบายได้ เขยีนเป็น 
- Right concept/ right methods ทํางานในพื้นที่ เน้นปฏิบัติ ทํางานเป็น ปฏิบัติและ
ทฤษฎีไปด้วยกนั เช่น HIA   
- ให้คนในพื้นที่ 2-3 คน เข้ามาเรียนรู้เป็นทีม เพื่อกลับไปพัฒนาพื้นที่ ใช้พื้นที่เป็นสถานท่ี
เรียน และหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น 

 

ซึ่งความต้องการของผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มจะครอบคลุมผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังในระดับหลักสูตรของหลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2564 ดงันี ้
PLO 1  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ หรือเพื่อการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ หรือเพื่อดําเนินการกระบวนการนโยบายสาธารณะได้ 
PLO 2 ทํางานเป็นทีมรว่มกับภาคีเครือข่ายได ้
PLO 3 แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
PLO 4  พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้านการจัดการระบบสุขภาพโดยใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชุมชน 

หรือองค์กรสุขภาพได้ 
PLO 5  แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคํานึงถงึ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
PLO 6  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูแ้ละพัฒนาตนเองได้อย่างตอ่เนือ่ง 
 
1.5  The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 

students by the time they graduate.  
 จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ.2561 ผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละช้ันปี ดังนี้ 
 
แผน ก แบบ ก1 
ปีที่ รายละเอยีด 
1 1. ออกแบบและวางแผนงานวจิัยทางด้านการจัดการระบบสุขภาพ หรือการประเมินผลกระทบด้านระบบ

สุขภาพได้อย่างถูกตอ้ง 
2. ดําเนินการวจิัยได้ตามแผนทีก่ําหนด 
5 อ่าน และนําเสนอบทความทางวิชาการ และสามารถวิพากษเ์ชิงสร้างสรรค์

2 1. สามารถวิเคราะห์และนําผลงานวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเชิงระบบได ้
2. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล อภิปรายและสรุปผลการวจิัยได้อย่างเช่ือมโยงและมีเหตุผลเพื่อวิทยานพินธ์  
3. สามารถนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองได ้

 
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ปีที่ รายละเอยีด 
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1 1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้านการจดัการระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ระเบียบวิธีวิจัย และสามารถบูรณาการองค์ความรู้
เพื่อดําเนินการวิจัยได ้

2. ออกแบบและวางแผนงานวิจัยทางด้านการบรหิารจัดการระบบสุขภาพ หรือการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพได้อย่างถูกตอ้ง 

3. อ่าน และนําเสนอบทความทางวิชาการ และสามารถวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์
2 1. สามารถวิเคราะห์และนําผลงานวิจัยที่มอียู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเชิงระบบได ้

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัยไดอ้ย่างเชือ่มโยงและมีเหตุผลเพื่อ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

3. สามารถนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองได ้
 
 
 
รายการหลักฐาน AUN-QA 1 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 
AUN 1(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561 
AUN 1.2(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
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AUN-QA 2 
Programme Structure and Content 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all 
stakeholders. 

4 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving 
the expected learning outcomes. 

4 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

4 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

4 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and 
are integrated. 

4 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

4 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 

4 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
2.1  The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, 

up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ได้รับนักศึกษา
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การจัดทําข้อมูลหลักสูตรได้จัดทําตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
(Programme specification) ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 8 หมวด (AUN 1(1))  ในแต่ละหมวดมีการระบุข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อแนะนําจาก Guide to 
AUN-QA Assesment at Programme  ดังตาราง 2.1(1) 
 
 
 
 
 
ตาราง 2.1(1)  ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลที่ระบุใน มคอ.2  และข้อแนะนําจาก Guide to AUN-QA Assesment at 

Programme 
ข้อมูลใน มคอ.2 ข้อมูลจาก Guide to AUN-QA Assesment at 

Programme 
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป (ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา - ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (Name of the final award) 
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ข้อมูลใน มคอ.2 ข้อมูลจาก Guide to AUN-QA Assesment at 
Programme 

จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร รูปแบบ
หลักสูตร อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสําเรจ็
การศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

- ชื่อหลักสูตร (Programme title) 
- สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร (Date on which the programme  
specification was written or revised)  

หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสูตร (ปรัชญา 
ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนา
ปรับปรงุหลักสูตร) 

- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Admission criteria or 
requirments to the programme) 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร (ระบบการจดัการศึกษา การ
ดําเนินการหลักสูตร คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
แผนการรับนกัศึกษา งบประมาณ ระบบการศึกษา 
รายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน แผนการศึกษา 
รหัสวิชา คําอธบิายรายวิชา) 

- โครงสร้างของหลักสูตร (Programme Structure) 
- คําอธิบายรายวิชา/Pre-requisite ของรายวิชา 
(requirments including levels, courses, credits, etc.) 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล (การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละด้าน และแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)) 

- มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ TQF 
- แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวงัจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
(กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
(เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์อง
นักศึกษา เกณฑ์การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร) 

- 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ (การเตรียมการ
สําหรับอาจารยใ์หม่ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
คณาจารย)์ 

- 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร (การกํากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์  หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้  ตัวบง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)) 

- 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ
ของหลักสูตร (การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การทบทวนผล
การประเมินและวางแผนปรับปรุง และแผนกลยุทธ์
การสอน) 

- 

 
 ทั้งนี้ข้อมูลหลักสูตรตาม มคอ.2 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในช่องทางต่าง ๆ ที่
เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน (AUN 2.1(1)) เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 2.1(2)) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
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(AUN 2.1(3)) และในคู่มือนักศึกษา (AUN 2.1(4)) ที่แจกให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคน โดยเนื้อหาข้อมูลที่เผยแพร่
ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา จุดเด่นของหลักสูตร ภาระกิจหลักของสถาบัน มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แนวทางการวิจัยฯลฯ   
 หลักสูตรได้ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลโดยสอบถามกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล และนําข้อมูลมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ดังตาราง 2.1(2) 
 

ตาราง 2.1(2)  แสดงการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร 
แหลง่เผยแพร่ กลุ่มผู้ใช้ขอ้มูล การปรับปรุง 

คู่มือนักศึกษา นักศึกษา -ปรับปรงุข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้
ทันสมัย และสอดคล้องกับข้อมูลของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

เว็บไซต์สถาบัน นักศึกษา, ศิษยเ์ก่า, ผู้ใช้บัณฑิต, 
อาจารย,์ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

-ปรับปรงุข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้
ทันสมัย เช่น ขอ้มูลหลักสูตร  

แผ่นพับ นักศึกษา, ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

-จัดทําเอกสารใหม่ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และ
ภารกิจของสถาบัน 

 

 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา
กําหนดอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 (AUN 1.2(1)) ให้มีความสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง โดย
อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาได้ปรับปรุงแก้ไข มคอ.3 ตามมติที่ประชุม ก่อนที่จะดําเนินการจัดส่ง มคอ.3 ผ่าน
ระบบ TQF online (AUN 2.1(5)) ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้หลักสูตรมีการทบทวน
กระบวนการจัดทํา มคอ.3 ทุก ๆ ภาคการศึกษา 
 นอกจากนั้น ในทุกภาคการศึกษาจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอน โดยการนําผลการประเมิน
รายวิชา ผลการทวนสอบแต่ละรายวิชา มาวางแผนในการปรับปรุงเนื้อหา ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมิน ตามรายละเอียดใน มคอ.5 (AUN 2.1(6)) เพื่อจะใช้สอนในภาคการศึกษา หรือปีการศึกษาถัดไป 
 ในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดสอนรายวิชาบังและวิชาเลือก รวม 9 รายวิชา ซึ่งได้จัดทํารายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 (AUN 1.2(1)) ครบทุกรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาได้กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน
สมบูรณ์ในประเด็นที่สําคัญๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของ สกอ. เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร เช่น 
 1. ชื่อรายวิชา (Course title) 
 2. ข้อกําหนดรายวิชา (Course requirments such as pre-requisite to register for the course, credits, etc) 
 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes of the course in terms of knowledge, skills 
and attitudes) 
 4. แ ผน ก ารส อน แล ะ วิ ธี ก า รป ระ เมิ น  (Teaching, learning and assessment methods to enable 
outcomes to be achieved and demonstrated) 
 5. คําอธิบายรายวิชาและแผนการสอน (Course description and outline or syllabus) 
 6. รายละเอียดการประเมิน (Details of student assessment) 
 7. วันที่จัดทํารายงาน (Date on which the course specification was written or revised) 
 8. หนังสือหรือส่ือทางวิชาการอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้  
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ซึ่งได้เผยแพร่ให้แก่ผู้เรียนโดยการแจกเป็นเอกสารในช้ันเรียนในช่ัวโมงแรกของการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์
ผู้สอน/เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร ได้เผยแพร่ทางส่ืออื่นๆ เช่น ระบบ LMS, Facebook, Line  ส่วนของคําอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกรายวิชา ได้เผยแพร่แก่ผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจทั่วไปบนเว็บไซต์ของ
สถาบัน (AUN 2.1(1))  
 

ตาราง 2.1(3)  ข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ของรายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 
จํานวน
หน่วยกิต 

แหลง่เผยแพร่ 
มคอ.3 LMS Facebook, 

Line 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563     

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ   3 (3-0-6)   
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2)   
148-682 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ  3 (3-0-6)   
148-782 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2) 18   

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563     
148-603 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6)   
148-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4)   
148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 3 (3-0-6)   
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 (0-2-1)   
148-782 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2) 18   

 หลักสูตรได้กําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและรายวิชา โดยมีการประชาสัมพันธ์ การส่ือสารของ
หลักสูตรและรายวิชา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้  
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ได้รับทราบข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของสถาบัน การส่ือสารทางระบบ
อื่นๆ เช่น Facebook, Line และมีการแจ้งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
 2. นักศึกษาที่กําลังศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง จะได้รับข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของสถาบัน และคู่มือนักศึกษา ซึ่งมีการปรับปรุงทุกปีการศึกษาเพื่อให้มีความทันสมัย 
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับทราบข้อมูลจากการประชุมในแตล่ะครั้ง 
 สําหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสถาบัน (AUN 2.1(1)) และของบัณฑิตวิทยาลัย 
(AUN 2.1(2))  และจากแผ่นพับแนะนําหลักสูตร (AUN 2.1(3)) ซึ่งหลักสูตรได้จัดทําเพื่อเผยแพร่และจัดส่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  และอาจารย์ได้นําไปเผยแพร่ในกรณีที่ได้ไปเขา้ร่วมประชุมวิชาการ และการประชุมร่วมกับเครือข่าย
ต่าง ๆ  
 ในส่วนของนักศึกษา สถาบันได้จัดทําคู่มือการศึกษาฯ (AUN 2.1(4)) แจกให้กับนักศึกษาทั้งที่เป็นเล่มเอกสารและ
ไฟท์เอกสารส่งในระบบ online ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการเรียนในหลักสูตร  
 จากการประเมินและทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และช่องทางการส่ือสาร พบว่า การดําเนินการดังกล่าวยังไม่
มีความหลากหลาย หลักสูตรจึงได้ดําเนินการพัฒนาช่องทางการส่ือสารและปรับปรุงข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากข้ึน โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดทําวิดีโอ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (AUN 2.1(7))  ปรับปรุงแผ่นพับ ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบัน รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ online ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19  ด้วย 
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2.2  The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 
expected learning outcomes.  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ได้ออกแบบมา
เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งทักษะทั่วไปที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน การวิจัยในพื้นที่/ชุมชน ซึ่งหลักสูตรได้กําหนดให้มี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ใน
การปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้เนื้อหามีความเหมาะสมและทันสมัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ (AUN 1(1)) เพื่อพิจารณากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปออกแบบ
หลักสูตร ซึ่งได้ดําเนินการตามกระบวนการ ตามแผนภาพที่ 2  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาถึงคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่ต้องการ 
 2. นําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นหลักและเป็นแนวทางในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
 3. กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบัน รวมทั้งอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 4. พิจารณากําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ว่าต้องมีลักษณะใด และกําหนด
องค์ประกอบย่อยของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5. พิจารณากําหนดความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพจะต้องมี และ
กําหนดรายวิชาในหลักสูตร ทั้งรายวิชาบังคับ วิชาเลือก และจํานวนหน่วยกิต 
 5. นําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ออกแบบ กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรไปสู่รายวิชา ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ สู่รายวิชาใน มคอ.2 หน้า 36 (AUN 1(1)) 
 6. หลังจากจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ได้จัด
ให้มีกระบวนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินที่ได้
เสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตรต่อไป 
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สํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
(expected learning outcome) 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและสถาบัน 

ออกแบบหลักสูตร 

กําหนดคุณสมบัติ
ของผู้เรียน 

ออกแบบการวัดและ
ประเมินผล 

กําหนดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

กําหนด 

วัตถุประสงค ์
 

กําหนด
ผู้สอน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2 ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

ออกแบบรายวิชา 

หลักสูตร 

ประเมินผลความสําเร็จตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ
ทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน  นําไปสู่การกําหนดจุดหมาย 
ยุทธศาสตร์และแผนของระบบสุขภาพ สามารถวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและสามารถ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะห์แนวทางเพื่อการปรับปรุงระบบ
สุขภาพให้มีความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้  เป็นนักจัดการระบบ
สุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ สามารถวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมระบบ
สุขภาพสําคัญที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนําความรู้มาพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ  ดังนั้น การกําหนดแผนการศึกษาในรายวิชา
ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐาน และเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการ การวิจัย การคิด วิเคราะห์ ที่ให้
นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประมวลใช้ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 1. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก กําหนดให้นักศึกษาเรียนทั้งรายวิชาบังคับที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตร และ
รายวิชาเลือก ภายในปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษานําทักษะความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาความรู้พื้นฐาน ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สู่งานวิจัย  
 2. รายวิชาสัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ (Seminar in Health Systems Management) เป็นรายวิชาที่
ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ นักศึกษาต้องสามารถอ่านเอกสารทางวิชาการได้
อย่างเข้าใจ สามารถเรียบเรียงความรู้ที่ได้จากการอ่านมานําเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ  และสามารถตอบข้อซักถามได้  ตลอดจน
สามารถพัฒนาต่อยอดจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นงานวิจัยได้ 
 3. รายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะตาม ELO ทั้ง 5 ด้าน 
 ทั้งน้ีรายวิชาต่างๆ ที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  และเพื่อประเมินผลติดตามถึงความสอดคล้องของการ
ออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้มีการทวนสอบรายวิชาโดยคณะกรรมการทวนสอบ และจากการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษา และได้นําผลการทวนสอบมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป  โดยในปีการศึกษา 2563 
เปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ 9 รายวิชา ได้ทวนสอบรายวิชา 3 รายวิชา คือ  
1. 148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ  3 (3-0-6) 
2. 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ  2 (1-3-2) 
3. 148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  3 (3-0-6) 
รายละเอียดผลการทวนสอบตามแบบรายงานผลการทวนสอบรายวิชา ปีการศึกษา 2563 (AUN 2.2(1))  
 การเรียนการสอนตามหลักสูตรให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าชั้น
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนช่ัวโมงที่เรียนในแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค และต้องสอบผ่านในแต่
ละรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนั้นนักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สอบโครงร่าง
วิท ยานิพนธ์  สอบป้ อ งกั น วิท ยานิ พ นธ์  มี ก าร เผยแพ ร่ผลงานท างวิ ช าการ  ตามข้ อกํ าหนด ใน ระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
2.3  The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially 

external stakeholders. 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรได้กําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ทั้งหมด 4 กลุ่ม และได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่าว ตามที่ระบุในผลการดําเนินงานตาม AUN-QA 1.4  ซึ่งได้นําความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังแสดงในตาราง 1.4(2)  เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ดําเนินการร่าง
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หลักสูตรฉบับปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ดําเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (AUN 1(1))  ซึ่งกระบวนการออกแบบหลักสูตรได้ระบุไว้ในแผนภาพที่ 2 
 

2.4  The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is 
shown to be clear. 

 หลักสูตรได้นําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 14 ข้อ มาจัดทําแผนที่ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังแสดงใน มคอ.2 ในหน้า 36-37 
(AUN 1(1)) โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ 
 - ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังอย่างนอ้ย 1 ขอ้ 
 - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 14 ข้อ กระจายอยู่ในรายวิชาบังคับและวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคน

ต้องเรียน 
 - ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังทั้งที่เป็นความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะเฉพาะ 
 - รายวิชาวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นรายวชิาบังคับจะต้องตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทกุข้อ 
 ก่อนการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้ประสานงานรายวิชาที่ เปิดสอนจะต้องดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามแบบ  มคอ .3 (AUN 1.2(1)) ที่ กํ าหนดจุดมุ่ งหมายและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่มุ่งหวังในการพัฒนานักศึกษา แผนการเรียน วิธีการสอนและ
ข้อกําหนดในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมก่อนใช้ใน
การวางแผนการสอนของแต่ละวิชา และเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้ประสานงานรายวิชาจะต้อง
ดําเนินการจัดทํา มคอ.5 (AUN 2.1(6)) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ คือ ผลการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับ
แผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ โดยนักศึกษาจะต้อง
ประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาถัดไป และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
 

2.5  The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ได้จัดรายวิชา
และจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 และให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวดวิทยานิพนธ์ และได้จัดลําดับการเรียนให้
เป็นไปตามลําดับที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน 3 แบบ ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ดังตาราง 
2.5(1) คือ 
 - แผน ก แบบ ก1  ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
 - แผน ก แบบ ก2  ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ 
 - แผน ข ศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ์ 
 

ตาราง 2.5(1) โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาบงัคับ - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 21 หนว่ยกติ 
3.  หมวดวิชาวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์    
 - วิทยานิพนธ ์ 36 หนว่ยกติ 18 หนว่ยกติ - 
 - สารนิพนธ ์ - - 6 หน่วยกิต 

รวม  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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 จากโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรได้นํามาออกแบบการจัดเรียงลําดับรายวิชาเป็นแผนการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ดังแสดงในตาราง 2.5(2) 
 

ตาราง 2.5(2)  แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ        (3) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ  (2) 
xxx-xxx วิชาเลือก                                                  (3) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ      (3) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (2) 
xxx-xxx วิชาเลือก                                                (3) 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-603 การจัดการระบบสุขภาพ                              (3) 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ                 (1) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                                 (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                                 (3) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-603 การจัดการระบบสุขภาพ                             (3) 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ               (1) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
148-782 วิทยานิพนธ์                                             (9) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
148-783 สารนิพนธ์                                              (3)

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
148-782 วิทยานิพนธ์                                             (9) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
148-783 สารนิพนธ์                                              (3)

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต
 การจัดลําดับการเรียนรายวิชาที่ต่อเน่ืองสัมพันธ์กันทั้งผู้ที่เรียนในแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  โดยในช้ันปีที่ 1 
จะเน้นในเรื่องความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการระบบสุขภาพและกระบวนการวิจัย และการเรียนวิชาสัมมนาทางการ
จัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้สามารถนําความรู้และกระบวนการทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  ส่วนในช้ันปีที่ 2 จะเน้นทางด้านการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีวิชาเลือกให้นักศึกษา
เลือกเรียน 22 รายวิชา ซึ่งสามารถเลือกเรียนให้สอดคล้องกับวิชาเอกและการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษา
ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหลักสูตรไม่สามารถเปิดรายวิชาเลือกได้ทั้งหมดในคราว
เดียวกันได้ แต่จะเปิดตามความสนใจของผู้เรียนในแต่ละปี   โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจและสอดคล้องกับ
การทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาในแต่ละช้ันปีไว้ดังนี้ 
 

ตาราง 2.5(3)   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ภาคการศึกษา/

ปีที่ 
รายวิชา ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1/1 - ระเบียบวิธวีิจยัทางการจัดการระบบสุขภาพ 
- สถิติเพื่อการตดัสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 
- วิชาเลือก 

- มีความรู้ในการประเมินคุณค่า ความ
ถูกตอ้ง ความหมายของข้อมูลขา่วสารด้าน
การจดัการระบบสุขภาพ และคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์จากข้อมูลต่าง ๆ  
- มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวจิัยใน
เบื้องต้น สถิติ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
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ภาคการศึกษา/
ปีที่ 

รายวิชา ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

ข้อมูลทางการจดัการระบบสุขภาพ และ
สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1/2 - การจัดการระบบสุขภาพ 
- สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 
- วิชาเลือก 

- มีความรู้ความเข้าใจมุมมองสุขภาพเชิง
ระบบ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การ
บริหารจัดการระบบสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ การเขยีนแผนยุทธศาสตร์  
- นักศึกษาจะตอ้งประยกุต์องค์ความรู้มาใช้
ในการทําวจิัยทีม่ีความซับซ้อนมากขึ้น 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาโจทย์การวิจัยสําหรับการทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

1/2 - วิทยานิพนธ์ - นักศึกษาจะต้องประมวล ประยุกต์และ
บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ รู้จัก
แก้ปัญหา แสดงออกถึงความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานการวิจัย 

2/2 - วิทยานิพนธ์ - นักศึกษาจะต้องประมวล ประยุกต์และ
บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ รู้จัก
แก้ปัญหา แสดงออกถึงความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานการวิจัย 

 
 หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่ สกอ.กําหนด  โดยในปีการศึกษา 2563 ได้
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และได้ดําเนินการประเมินการสอนและประเมินรายวิชา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่สอนในปีต่อไป  และจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้ทุกหลักสูตรจัด
การศึกษาตามแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)  หลักสูตรจึงได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกระบวนการในแผนภาพที่ 2  ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 420(3/2564) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (AUN 2.5(1)) 
 
2.6  The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 

specializations. 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีให้เลือก 2 
วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตาม
ความสนใจและความต้องการในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  โดยแต่ละวิชาเอกนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 9 หน่วยกิต 
จากรายวิชาเลือกที่ระบุไว้ใน มคอ.2 (AUN 1(1))  และจากรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่
จัดให้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยการลงพื้นที่/ชุมชนซึ่งได้สัมผัสกับสถานการณ์จริง เพื่อฝึกการสัมภาษณ์  การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ทําให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญทางการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  นอกจากน้ันการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถพัฒนานักศึกษาได้ 
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2.7  The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 

established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.  
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดวิธีการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ สกอ.กําหนด ซึ่งในการออกแบบหลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนินการ ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการปรัปรุงหลักสูตร มีการพิจารณากล่ันกรอง และระบบประเมิน 
การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของหลักสูตร  
 ในการทบทวนเพื่อพัฒนาหลักสูตรจะใช้ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษาทั้งการประเมินรายวิชาและประเมิน
ผู้สอน รวมทั้งข้อมูลจากการทวนสอบรายวิชา 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)  ตามที่รายงานในAUN-QA 1.4 
และคาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
รายการหลักฐาน AUN-QA 2 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 
AUN 1(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561 
AUN 1.2(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.1(1) เว็บไซต์ของสถาบัน 
AUN 2.1(2) เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
AUN 2.1(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
AUN 2.1(4) คู่มือนักศึกษา 
AUN 2.1(5) ระบบ TQF online 
AUN 2.1(6) มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
AUN 2.1(7) วิดีโดประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
AUN 2.2(1) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจําปีการศึกษา 2563 
AUN 2.5(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564 
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AUN-QA 3 
Teaching and Learning Approach 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to 
all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning 
activities. 

4 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

4 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 
students. 

4 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning 
(e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a 
willingness to experiment with new ideas and practices). 

4 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

4 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved 
to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

4 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
3.1  The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไดก้ําหนดปรัชญาการศึกษาไว้ดงันี้ 
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็น

มหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกําลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 
 การจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้
นําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของสถาบัน มาเป็นแนวทางในการกําหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ซึ่ง
หลักสูตรได้กําหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้ดังนี้ (AUN 1(1)) 
 "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุข จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ผู้ เรียนเป็นผู้มีความต้องการ และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับตนเอง การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องตอบโจทย์จากสังคม เพื่อส่งผลกระทบทางบวก
ต่อสังคม จึงเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้จากความต้องการของผู้เรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ลงสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมกับพื้นที่ โดยยึดถือพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง  ซึ่งจะนําไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ตลอดชีวิต 
และเป็นกําลังหลักของสังคมในอนาคต" 
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 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"  และยัง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ระบุว่า "สถาบันการจัดการระบบสุภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
สถาบันหลัก เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพของ
ภาคใต้"  ซึ่งหลักสูตรได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ให้มีคุณลักษณะ
ดังน้ี  

1) สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพทาง
สังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสู่การกําหนดจุดหมาย 
ยุทธศาสตร์และแผนของระบบสุขภาพ 

2) สามารถวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพให้มีความเสมอ
ภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3) เป็นนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4) สามารถวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนํา

ความรู้มาพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
 

 ปรัชญาของหลักสูตรมีความชัดเจนและเช่ือมโยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามแผนภาพที่ 1 (ในAUN-QA 1) 
 หลักสูตรได้กําหนดให้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักจัดการที่
สามารถแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ และได้กําหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังครบทุกด้าน เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่ติดตัวนักศึกษาไปตลอดชีวิต  กระบวนการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะได้ผ่านการฝึกฝนในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ การ
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยติดตามและประเมินผลจากการ
รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 หลักสูตรได้ส่ือสารปรัชญาการศึกษากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ  และเพื่อประเมินการเข้าถึงขอ้มูลของผู้ที่มีส่วนส่วนเสีย ทางหลักสูตรได้สอบถามผู้ที่สมัครเข้าศึกษา
ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบัน และของบัณฑิต
วิทยาลัย  สําหรับอาจารย์รับทราบปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของสถาบันผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และได้นําไปใช้ในการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การให้นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน  
3.2  The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly 

in the learning process. 
 ทุกรายวิชาของหลักสูตรได้ออกแบบให้มีส่วนช่วยให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังแสดง
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน 
มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 3 (AUN 1(1))  ในการออกแบบรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนรู้ของรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่รายวิชานั้นมีความรับผิดชอบหลักเป็นอย่าง
น้อย และจะต้องระบุวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่จะทําให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังน้ัน  
 หลักสูตรใช้กลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3 (AUN 1.2(1)) ตาม
แบบฟอร์มที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กําหนดไว้ใน มคอ.2  โดยดําเนินการดังนี้ 
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 - ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่แจ้งให้อาจารย์/ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ
คอยติดตามอยู่เสมอ 
 - นํา มคอ.3 เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไข และให้
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นความทันสมัยของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา การวัดและประเมินผล ฯลฯ 
 - อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ทางระบบ TQF online (AUN 2.1(5)) และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร คือ รองผู้อํานวยสถาบันฯ 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ในปีการศึกษา 2563 มีจํานวนรายวิชาที่ต้องกํากับติดตามการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 9 รายวิชา ซึ่งสามารถติดตาม
ให้อาจารย์จัดทําได้ครบตามกําหนดเวลาทุกรายวิชา  แต่ละรายวิชามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี
และตามความเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 (AUN 1.2(1))   
 ส่วนการควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 1.  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการทําวทิยานิพนธ์ ในประเด็น 
 - ตรวจสอบหัวข้อการทําวิทยานิพนธใ์ห้สอดคล้องกับสาขาการจัดการระบบสุขภาพ และมีความเหมาะสมในแง่
ความทันสมัย การนําไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
 - ตรวจสอบความเหมาะสมในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการทําวิจัย ภาระงานของอาจารย์ในภาคการศึกษานั้นๆ  ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 23 กําหนดไว้ ให้อาจารย์ 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกของนักศึกษาได้ไม่
เกิน 5 คน  นอกจากนั้นหัวข้อการทําวิทยานิพนธ์ต้องเหมาะสมกับนักศึกษา เช่น นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ควรทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตัวเอง 
 - กํากับให้มีการรายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยการจัดสัมมนาให้นักศึกษาทุก
คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 
 2. แนะนําให้นักศึกษาเข้าอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทําเขียนวิทยานิพนธ์  รวมทั้งให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Turn it in เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
 3. ให้การสนับสนุนทุนในการไปนาํเสนอผลงานวจิัยเพื่อวิทยานพินธ ์
 4. แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ เช่น ข่าวเกี่ยวกับทุนการวิจัย การอบรม กําหนดการส่ง
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง Facebook, Line 
 5. หลักสูตรกําหนดให้มีอาจารย์ประจําสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในกรณี
ที่นักศึกษามีอาจารย์ต่างคณะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อช่วยในการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้า
ในการทําวิทยานิพนธ์ 
 หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ได้ให้นักศึกษาทําการประเมินการสอนผ่านทาง
ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินรายวิชา  จากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2563  อาจารย์ผู้สอนนําผล
การประเมินมาพัฒนาและปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้มากขึ้น ดังนี้ 
 

ตาราง 3.2(1)  ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับการปรับกลยุทธ์การสอน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง กลยทุธ์การสอนเดิม กลยทุธ์การสอนที่เพิ่มเติม 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 แสดงออกถงึความมีวินัย มคีวาม
รับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบต่างๆ ของ
สังคม 

- สอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพใน
การสอนแต่ละวชิา เพื่อให้นักศึกษามี

- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสา 
ให้บรกิารวิชาชพีแก่ชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง กลยทุธ์การสอนเดิม กลยทุธ์การสอนที่เพิ่มเติม 
1.2 แสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 

จิตสํานึกในการปฏิบัติตนให้เปน็ประโยชน์
ต่อสังคม 
- เน้นให้นกัศึกษามีระเบียบวินยัและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- มอบหมายงานให้นักศึกษา
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ของหลักสูตร เช่น จัด
กิจกรรมไหว้คร ูกิจกรรมรับ
น้อง ฯลฯ 
- มอบหมายงานให้นักศึกษา
ช่วยงานในการจัดประชุม
วิชาการของสถาบันฯ เช่น 
งานสร้างสุขภาคใต้ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจมุมมองสุขภาพเชิง
ระบบ (Health System) ปัจจยัด้านปัจเจก 
สังคม และส่ิงแวดล้อม (Social 
Determinants of Health) ทีม่ีผลต่อ
ระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่

- จัดการเรยีนการสอนแบบบรรยาย การ
อภิปราย การทาํรายงาน 
- ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
เน้นตามหลักทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ความรู้ 
 

- มอบหมายงานกลุ่ม ให้
นําเสนอรายงาน การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อการ
อภิปราย 
- เน้นการจัดการเรยีนการ
สอนที่ให้นกัศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 

2.2 มีความรูใ้นการประเมินคุณค่า ความ
ถูกตอ้ง ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้าน
ระบบสุขภาพ และคาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์จากข้อมูลต่างๆ 
2.3 มีความรูก้ระบวนการนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพ (Healthy Public Policy 
Process) และกฎ กตกิาต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ การประเมินผล
กระทบทางด้านสุขภาพ (Health Impact 
Assessment) การประเมินผลการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ และแนวทางเพื่อการ
ปรับปรงุระบบสุขภาพให้มีความครอบคลุม 
มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 วิเคราะหก์ระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ (Healthy Public 
Policy Process) และกฎ กตกิาต่างๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health 
Impact Assessment) ประเมนิผลการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห์
แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพให้มี
ความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- จัดการเรยีนการสอนทีใ่ห้นักศึกษารูจ้ัก
ค้นคว้างานวิจัยจากวารสารวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อนํามาวเิคราะห์ แปล
ความหมายข้อมูลงานวิจัย 
- ให้นักศึกษานาํความรู้ที่ไดจ้ากการเรยีน
มาใช้แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นใน
กระบวนการวจิยั 
- ฝึกทักษะการคิดให้นักศึกษา โดยการ
ถาม-ตอบในห้องเรยีน การอภิปรายกลุ่ม 
การสัมมนาและการทําวิทยานิพนธ์ 

- ให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม
เพื่อสร้างความเข้าใจทีลุ่่มลึก
มากขึ้น ร่วมกันหาจุดอ่อน 
จุดแข็ง และข้อเสนอแนะต่อ
จากงานวิจัย 

3.2 ประเมินคุณค่า ความถูกตอ้ง 
ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้านระบบ
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง กลยทุธ์การสอนเดิม กลยทุธ์การสอนที่เพิ่มเติม 
สุขภาพ และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์
จากขอ้มูลต่างๆ เพื่อนําไปสู่การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพได้อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.3 วางยุทธศาสตร์การจัดการ ดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติการในพื้นที ่
3.4 บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพของ
องค์กร (บุคคล, งบประมาณ, ข้อมูล, ความรู้, 
เวชภัณฑ์, ฯลฯ) แบบองค์รวม ผสมผสาน 
และต่อเนื่อง เพือ่การพัฒนาระบบในพื้นที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 แสดงความรับผิดชอบในบทบาทของ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
เพื่อแก้ปัญหาทีเ่กี่ยวกับระบบสุขภาพ 

- สอดแทรก แนะนํา พูดคุยเรือ่งความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ์การ
ปรับตัวและการวางตัวในสังคม ระหว่าง
การเรียนการสอนและการควบคุม ดูแล
การทําวิทยานิพนธ์ 
 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสา 
ให้บรกิารวิชาชพีแก่ชุมชน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษา
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ของหลักสูตร เช่น จัด
กิจกรรมไหว้คร ูกิจกรรมรับ
น้อง ฯลฯ 
- มอบหมายงานให้นักศึกษา
ช่วยงานในการจัดประชุม
วิชาการของสถาบันฯ เช่น 
งานสร้างสุขภาคใต้ 
- ให้นักศึกษาร่วมปฏิบัติงาน
ในการลงพื้นที่ของโครงการ
ต่าง ๆ  กับ เจ้าหน้ าที่ ของ
สถาบันฯ 

4.2 แสดงออกถงึการเป็นผู้ริเริ่มประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตวัและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
4.3 ส่ือสารสาธารณะ ประสาน และส่งต่อ 
กับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ให้มีการ
จัดการที่มีผลดตี่อระบบสุขภาพ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 แสดงออกถงึทกัษะในการวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ

- จัดการเรยีนการสอนทีใ่ห้นักศึกษามี
ทักษะการส่ือสาร ทัง้การฟัง พดู อ่าน 
เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย
การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากการ
อ่านบทความวชิาการ งานวิจัย 
- ส่งเสริมให้นักศึกษานําเสนอโดยใช้ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดอบรมทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นกัศึกษาคิด 

- กระตุ้นและส่งเสริมให้
นักศึกษาไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยทัง้ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
- กระตุ้นและส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าอบรมการใช้
โปรแกรมที่จําเป็นต้องใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล การวจิัย

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวม สืบค้น แปลผล และนําเสนอข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง กลยทุธ์การสอนเดิม กลยทุธ์การสอนที่เพิ่มเติม 
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์/สถติิ 

 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดําเนินการสอบถามความความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเพ่ือนําไปเป็น
ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome-Based Education : OBE)  ในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร และกระบวนจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก 
(4.12) (AUN 3.2(1)) 
 

ตาราง 3.2(1) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
หัวขอ้การประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 4.20 
2. เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.19 
3. เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย ์ 4.21 
4. การพัฒนาโครงร่างวทิยานพินธ์ และการทาํวิทยานิพนธ ์ 3.98 
5. เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสรมิให้การเรียนรูสั้มฤทธิ์ผล 4.04 
6. เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและการให้คําปรึกษา 4.11 

ค่าเฉลี่ย 4.12 
 
และได้สอบถามความคิดเห็นของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ รายละเอียดตามตาราง 3.2(2) (AUN 
3.2(2)) 
 
ตาราง 3.2(2))   ระดับความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษา ปี 2563 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านหลักสูตร การเรยีน-การสอน 4.32 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4.65 
3. ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม และส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้ 4.50 
4. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของท่านในด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.42 
5. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของท่านในด้านความรู ้ 4.52 
6. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของท่านในด้านทักษะทางปญัญา 4.35 
7. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของท่านในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.52 

8. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของท่านในด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.32 

9. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของท่านในด้านประสบการณ์ และ
ความสามารถในการแขง่ขัน 

4.26 

10. ความเห็นต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 4.22 
11. โดยสรุป  ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนํามาบูรณาการใช้ได้ตลอดชีวิต 4.42 
12. ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่ทา่นสําเร็จการศึกษา 4.61 
13. ท่านยินดใีห้คําแนะนํา และเชิญชวนให้ผู้อื่นได้เข้าศึกษาในหลักสูตร 4.55 
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และผู้สําเร็จการศึกษายังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งหลักสูตรจะได้นําข้อมูลไปพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) ดังรายละเอียดในตาราง 3.2(3)  
 
 
ตาราง 3.2(3)  ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้สําเร็จการศึกษา 

คําถาม ความคิดเห็น 
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
และรายวิชาที่เรียน 

- อยากให้เพิ่มระยะเวลาของการเรยีนการสอนรายวิชาสถติิและการวิจยั 
- ควรเพิ่มเนือ้หา สร้างประสบการณ์ด้านวิจัย และใช้ข้อมูลทางสถิติ การ
จัดการสารสนเทศ 
- ผู้ที่จบการศึกษาสาขารายวิชานี้ควรจะได้รับการยกวทิยฐานะทางการ
พยาบาลด้วยเพราะในการทํางานกับชุมชนสามารถนํามาใช้ได้จริงมากกว่า
ร้อยละ 80 
- อยากให้มีการเพ่ิมหลักสูตรในระดับปริญญาเอก 
- เห็นควรให้มีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น ตามบริบทของ
ผู้เรียนมากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 

- ปรับเนื้อหาทางทฏษฎี และปฏิบัติภาคสนาม ให้ตรงบริบท สอดคล้องกับ
แนวทางของการนําไปทํางานจริงๆ ด้านนโยบาย ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติการ 
- จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้นักศึกษามกีจิกรรมลงพ้ืนทีจ่ริง เพื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นในการเรียนการสอน 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา 

- การเพิ่มกิจกรรมกลุ่ม  ช่วยกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความรู้ 
- เพิ่มกิจกรรมการเรยีนรู้จากประสบการณ์ของทีมด้านนโยบาย  ด้านวิชาการ 
และด้านชุมชน ผ่านการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรูจ้ากหน้างานจริง พร้อม
กับพี่เล้ียง 
- อยากให้กจิกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
- ควรให้นกัศึกษาแต่ละคนได้มีการทําวิจัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และทักษะในการทําวิจัย 

 
 โดยสรุป หลักสูตรมีกระบวนการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยกําหนดแนวทางให้
ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการดังนี้ 
 1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีการประเมินการสอนและประเมินรายวิชาเมื่อส้ินภาค
การศึกษา และให้นําผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนต้องนําผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ผู้สอน
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการประเมินในรอบที่ผ่านมา เช่น  ในกรณีที่มีผู้สอนหลายคนใน 1 
รายวิชา ก็จะพิจารณาร่วมกันเพือ่ลดหรอืรวมจํานวนชิ้นงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษาและให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา  
ปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯลฯ 
 3. ทุกรายวิชาต้องให้นักศึกษาได้นําเสนองาน อย่างน้อย 1 ครั้ง  และเป็นผู้ดําเนินการในการนําเสนอ อย่างน้อย 1 
ครั้ง และในรายวิชาสัมมนานักศึกษาจะต้องผ่านการเป็นผู้นําการสัมมนา เพื่อฝึกการเป็นผู้นํา การคิด การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 4. ทุกรายวิชาต้องกําหนดคะแนนการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และความ
คิดเห็น ไว้ใน มคอ.3 
3.3.  The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
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 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 รวม 9 
รายวิชา แต่เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  หลักสูตรจึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ 
 1. จัดสอน online ผ่านระบบ Zoom  สําหรับรายวิชาที่เน้นให้ความรู้จะใช้วิธีการบรรยายเป็นหลัก  และจัดการ
สอนในสถานที่ (onsite) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา  
 2. จัดอบรม/ประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม 
online ผ่านระบบ Zoom 
 3. ให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 
 
ตาราง 3.3(1)  แสดงกิจกรรมการสอนของแต่ละรายวิชา 

 รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ - สอนบรรยาย online, onsite 

- มอบหมายงานทั้งรายเดีย่วและรายกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่านบทความวชิาการ และฝึกการ
วิเคราะห์ และนําเสนอ 
- ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการเก็บข้อมูล 

148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ - สอนบรรยาย online, onsite 
- มอบหมายงานทั้งรายเดีย่วและรายกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่านบทความวชิาการ และฝึกการ
วิเคราะห์ และนําเสนอ 
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 

148-682 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ - สอนบรรยาย online, onsite 
- ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการเก็บข้อมูล 

148-782 วิทยานิพนธ์ - อาจารยท์ี่ปรกึษาให้คําแนะนํานักศึกษา online ผ่าน
ระบบ Zoom 
- นัดพบนักศึกษาเป็นบางครั้งตามความจําเป็น 

ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
148-60  การจดัการระบบสุขภาพ  - สอนบรรยาย online, onsite 

- มอบหมายงานทั้งรายเดีย่วและรายกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่านบทความวชิาการ และฝึกการ
วิเคราะห์ และนําเสนอ 
- จัดอบรม/ประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชา แบบประชุม online ผ่านระบบ 
Zoom 

148-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ - สอนบรรยาย online, onsite 
- มอบหมายงานทั้งรายเดีย่วและรายกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่านบทความวชิาการ และฝึกการ
วิเคราะห์ และนําเสนอ 
- ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการสัมภาษณ์, การเก็บ
ข้อมูลเพื่อฝึกการวิเคราะห ์

148-677  วิทยาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ  - สอนบรรยาย online, onsite 
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 รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
- มอบหมายงานทั้งรายเดีย่วและรายกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่านบทความวชิาการ และฝึกการ
วิเคราะห์ และนําเสนอ 

148-691  สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  - ให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ในหัวข้อเรื่องที่สนใจ 
- นําเสนอความก้าวหน้า online ผ่านระบบ Zoom 

148-782  วิทยานิพนธ ์ - อาจารยท์ี่ปรกึษาให้คําแนะนํานักศึกษา online ผ่าน
ระบบ Zoom 
- นัดพบนักศึกษาเป็นบางครั้งตามความจําเป็น 

 
3.4.  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, 

and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
practices). 

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติและความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ในภาค
การศึกษาสุดท้าย ทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ทั้งในการฟังบรรยาย การ
นําเสนอ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ ดังนี้ 
 1.  ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จําเป็นจากการเรียนรายวิชาบังคับ และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยในทุกรายวิชาได้
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและนําข้อมูลมาสรุปเพื่อทํารายงาน/
นําเสนอในห้องเรียน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2.  การพัฒนาให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่เรียนมาจากหลายๆ วิชาเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา
ในรายวิชาสัมมนา ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทําความเข้าใจบทความวิจัย และวิพากษ์ความรู้ที่ได้ การพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน  ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ถือว่าเป็นทักษะที่
สําคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง 
 3. กิจกรรมสําคัญในการพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาโทให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การทําวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งนักศึกษาจะทําวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรได้กระตุ้นให้นักศึกษาเริ่มเรียนรู้กระบวนการทําวิจัย
พัฒนาทักษะการวิจัย โดยจัดแผนการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทักษะการวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เช่น เรียนรายวิชา 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ  รายวิชา 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบ
สุขภาพ  ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัย 
กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ปัญหาการวิจัย ฯลฯ และ
เรียนรายวิชา 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็น active learning 
โดยให้นักศึกษานําเอาบทความวิจัยที่เป็นปัจจุบันมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง    
 4. เนื่องจากสถาบันมีภาระหน้าที่หลักในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ การทํางานร่วมกับ
ชุมชุนและเครือข่ายต่าง ๆ จึงได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดโครงการต่าง ๆ และ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเพื่อจะได้เรียนรู้งานและฝึกทักษะการมีส่วนร่วม รวมทั้งให้นักศึกษาช่วยในการจัดงานประชุม
วิชาการของสถาบัน 
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 5. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของของโรค
โควิด-19 ทําให้ไม่สามารถรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้  ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดอบรมเรื่อง “การเขียน
บทความวิจัย/บทความวิชาการ” แบบ online ผ่านระบบ Zoom  ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 
 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และจากสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19  ในปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นเพราะการเรียนการสอนถูกปรับเปล่ียนให้จัดในรูปแบบการสอน online  
ซึ่งทําให้รูปแบบของการบ้านและข้อสอบจะแตกต่างไปจากสถานการณ์ปกติ  นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างไม่จํากัด  การสอบในบางรายวิชาดําเนินการในรูปแบบ take home exam  จึงนับว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนและการประเมินผลในสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19  มีส่วนกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ด้วยตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ในส่วนของการประเมินความสามารถในการบูรณาการความรู้และประสิทธิผลของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา หลักสูตรได้สอบถามความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยการสัมภาษณ์แบบ
การประชุม online ผ่านระบบ Zoom เพื่อนําไปเป็นข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดการศึกษาตามแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)  ซึ่งบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
แล้วให้ข้อมูลว่า “กระบวนการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตอบสนองต่อพื้นที่ และนําไปต่อยอดงานวิจัย
ได้” แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วสามารถบูรณาการความรู้ได้    
 
3.5.  The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative 

thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทีร่ะบุไว้ในตาราง 3.3(1) ที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งการฝึกปฏิบัตกิารลง
พื้นที่เพือ่ฝึกการเก็บข้อมูล ฝึกการสัมภาษณเ์พื่อให้ได้ข้อมูล การค้นคว้าเพือ่ทํารายงาน การนําเสนอ การพฒันาโครงการ 
วิจัย ฯลฯ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางาน
ของตนเอง พัฒนาพ้ืนที่/ชุมชน/สังคมได้ รวมทัง้สามารถต่อยอดองค์ความรูท้ี่ได้อีกดว้ย 
 
3.6.  The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure 

their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning 
outcomes. 

 หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดใน มคอ.3
ของรายวิชา (AUN 1.2(1)) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยผู้ที่มีความรู้และความ
เข้าใจในการทวนสอบ ซึ่งจะประเมินว่า วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมเพียงไรกับรายวิชา 
และสอดคล้องเหมาะสมเพียงไรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ทั้ง 5 ด้าน  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง โดย
ผลการทวนสอบและข้อเสนอแนะจากรายวิชาต่างๆ จะมีการสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบและ
พิจารณา เสนอให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณานําความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (AUN 
2.2(1)) 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน AUN-QA 3 
รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 

AUN 1(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

AUN 1.2(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.1(5) ระบบ TQF online 
AUN 2.2(1) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจําปีการศึกษา 2563 
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AUN 3.2(1) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ปกีารศึกษา 2563 
AUN 3.2(2) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษา ปี 2563 
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AUN-QA 4 
Student Assessment 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

4 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

4 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 

3 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

3 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 

4 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 4 
4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously 

reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning outcomes 

3 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
4.1  A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

 เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ มีคุณสมบัติตามที่ได้กําหนดไว้ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และปรัชญาของหลักสูตร จึงได้จัดให้มีการ
ประเมินดังน้ี 
 1. การประเมินนักศึกษา มีการประเมิน 3 ระยะ คือ 
  1.1 ประเมินผู้เรียนก่อนรับเข้าศึกษาและกระบวนการรับเข้า หลักสูตรได้กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครโดยยึดถือ
ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 (AUN 1(1)) กําหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีทั้งการสอบข้อเขียน
และการสัมภาษณ์ ซึ่งได้นําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากําหนดเป็นหัวข้อในการสอบ โดยอาจารย์ประจําสถาบันฯ ร่วมกัน
พิจารณาออกข้อสอบ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ในการรับ
สมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรได้กําหนดความรู้พื้นฐานของผู้สมัครให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 4 ด้าน 
คือ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ/ระบบสุขภาพ ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ทัศคติที่มีต่อสาขาวิชา ความรู้
พื้นฐานด้านการวิจัยและการแก้ปัญหา  โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ด้าน 
ดังแสดงในตาราง 4.1(1) 
 



57 
 

 
 

ตาราง 4.1(1)  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ด้าน 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) ความรู้พ้ืนฐาน 4 ด้าน 

ด้านสุขภาพ/
ระบบสุขภาพ 

ความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 

ทัศนคติท่ีมีต่อ
สาขาวิชา 

การวิจัยและการ
แก้ปัญหา 

ELO 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
 ELO 1.1     
 ELO 1.2    
ELO 2 ด้านความรู้     
 ELO 2.1     
 ELO 2.2     
 ELO 2.3     
ELO 3 ทักษะทางปัญญา     
 ELO 3.1    
 ELO 3.2     
 ELO 3.3     
 ELO 3.4     
ELO 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

    

 ELO 4.1     
 ELO 4.2     
 ELO 4.3     
ELO 5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

 ELO 5.1    
 ELO 5.2     
 

 จากการกําหนดความรู้พื้นฐานของผู้สมัครให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หลักสูตรจึงดําเนินการ
สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัภาษณ์ 
 - การสอบข้อเขียน (AUN 4.1(1))  ข้อสอบจะถามความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการระบบสุขภาพและความรู้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ข้อสอบที่ใช้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และหลักสูตรได้กําหนดคะแนนผู้ที่
สอบผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60 
 - การสอบสัมภาษณ์ มีแบบการประเมินการสัมภาษณ์ (AUN 4.1(2))  โดยได้นําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในบาง
ประเด็นมากําหนดเป็นหัวข้อในการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ ทัศนคติในการเข้า
ศึกษาในหลักสูตร ความเป็นไปได้ในการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ใน
การศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะเป็นตัวคัดกรองและวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง  
 1.2. การประเมินระหว่างการศึกษาของนักศึกษา เป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา ใน มคอ.3 (AUN 1.2(1)) 
ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ได้จัดทํา มคอ.3 ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  ซึ่งประธาน
หลักสูตรได้ตรวจสอบ มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอนได้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาตรงตามที่หลักสูตรกําหนด รวมท้ังได้ระบุวิธีการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาซ่ึงอาจารย์ผู้สอนได้
ระบุเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มการเรียนการสอน  ในระหว่างการศึกษา 
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อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาได้ทําการประเมินอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะถูกวัดและประเมินผลให้มีความรู้ความสามารถ
ที่สอดคล้องและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลายระดับ ซึ่งหลักสูตรได้กําหนดวิธีการประเมินไว้หลากหลายเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถนําไปใช้ในการประเมินตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชานั้น ๆ  โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดสอน 8 รายวิชา และได้กําหนดวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา 
ตามตาราง 4.1(2)  และผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้นําไปจัดทํา มคอ.3  ตามตัวอย่างแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฯ 
ในตาราง 4.1(3) 
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ตาราง 4.1(2)  แสดงวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2563 

วิธีการประเมิน 
รายวิชาที่เปิดสอน 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

สถิติเพื่อการ
ตัดสินใจ 

ปัจจัยกําหนด
สุขภาพ 

การจัดการ
ระบบสุขภาพ 

การวิจัยเชิง
คุณภาพฯ 

วิทยาการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ 

สัมมนาฯ วิทยานิพนธ ์

1. การสอบข้อเขียน         
2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารงานวจิัย 

        

3. การจดัทํารายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม         
4. การนําเสนอ         
5. ฝึกปฏิบัตเิกบ็ข้อมูลในพื้นทีแ่ละวิเคราะห์         
6. ฝึกปฏิบัตกิารสัมภาษณ ์         
7. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซกัถาม         
8. การสอบโครงร่าง/สอบวทิยานิพนธ ์         
9. การเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ และส่งงาน

ตามกําหนดเวลา 
        

10. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น         
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ตาราง 4.1(3) ตัวอย่างแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
ผลการเรียนรู้ 

Learning outcomes  
วิธีการประเมิน 

Evaluation Methods  
สัปดาห์ที่ประเมิน 

Week  
สัดส่วนของการประเมิน

Percentage of 
Evaluation  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2   Class Attendance 1-15 5
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2    Quiz (Pre-test and Post-test) 1-15 5
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2    Class Engagement 1-15 10
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2    Midterm Examination 7 15
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2    Final Examination 16 15
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2    Individual Assignment 1-15 10
1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2    Report and Presentation 1-15 40
 
สําหรับการให้เกรดแต่ละรายวิชาจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการส่งเกรดผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการศึกษา  การประเมินในระดับภาคการศึกษาและปีการศึกษานักศึกษาจะถูก
ประเมินจากเกรดเฉล่ีย  และอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคอยติดตามนักศึกษาที่ได้เกรดเฉล่ียต่ํา
กว่าที่กําหนด  ส่วนการทําวิทยานิพนธ์มีการติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาโดยจัดให้
นักศึกษานําเสนอความก้าวหน้าในการสัมมนา และมีประเมินการให้ผ่านหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ (AUN 4.1(2)) 
 1.3. การประเมินก่อนการสําเร็จการศึกษา เป็นการประเมินคุณสมบัติของผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาในภาพรวม ซึ่ง
จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย การประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาต่างๆ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบ
ภาษาอังกฤษ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ  ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องมีผล
การเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00 และเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย  การประเมินผ่านกระบวนการดังกล่าว
สามารถประเมินได้ว่า บุคคลนั้นมีความเหมาะที่จะเป็นมหาบัณฑิตที่สมบูรณ์ สอดคล้องและสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO)  ตามตาราง 4.1(4) 
 

ตาราง 4.1(4)  แสดงความสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

1. ด้านความรู้ - ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร เกรดเฉล่ีย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 

2. ด้านทักษะทางปัญญา - การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม - การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

  
 2. การประเมินรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เมื่อส้ินภาคการศึกษา หลักสูตรได้ดําเนินการประเมิน
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รายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้นําผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังตัวอย่างในตาราง 4.1(5) 
 

ตาราง 4.1(5)  ตัวอย่างการประเมินรายวิชาและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของรายวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
ผลการประเมินรายวิชา  

รายการ คะแนนเฉลี่ย 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินตนเอง 4.40 อยากให้มีชิ้นงานในส่วนของระบาดวิทยาเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น 2. เนือ้หาวิชา 4.62 

3. การจดัการเรยีนการสอน 4.40 
4. ความตอ้งการรายวิชา 4.67 
5. การประเมินผล 4.33 

ภาพรวม (2-5) 4.50 
 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ความรู้
ความสามารถ 

ทักษะ 
พฤติกรรม 

ผลการ
เรียนรู้ 
(เต็ม 5 
คะแนน)

ความรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

4.33 -การจดัการระบบสุขภาพที่สามารถนําไปปรับใช้ในองค์กรได้ค่อนข้างดี 
และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานไดจ้ริง 
-สามารถนําองค์ความรู้หรือวิธกีารทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในระบบ
สุขภาพได้  
-ได้รับความรูเ้พิม่มากขึ้น และสามารถประยุกตใ์ช้ในอาชีพได้ด ี
-การคิดเชงิระบบ การเขียนแผนที่ยุทธศาสตร ์

ควรเพิ่ม
ตัวอย่างของ
แผนงาน
โครงการเพื่อ
ศึกษา
ประเด็นต่าง 
ๆ ไดก้ระจ่าง
ขึ้น 

2. ด้านความรู ้ 4.67 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4.25 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

4.33 

5. ด้านทักษะ
การวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี 

4.33 

ภาพรวม 4.38 
 
4.2.  The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated 

to students, and applied consistently. 
 ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
หน้า 48 (AUN 1(1)) ว่า "นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ
วิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่กําหนด”  ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลหรือผลคะแนนที่นักศึกษา
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ได้รับ หลักสูตรฯเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยได้จัดช่องทางการรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
และได้กําหนดระบบและกลไกการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษาไว้ดังนี้ 
 - นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์ผ่านทางผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ซึ่งสามารถเข้าพบและให้
ข้อมูลได้โดยตรง 
 - นักศึกษายื่นคําร้องตามแบบฟอร์มที่กําหนด (AUN 4.2(1)) ส่งที่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน  
 - สถาบันมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ
นักศึกษา 
 ทั้งน้ี ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนจะต้องระบุข้อมูลตัวบุคคล เรื่องที่ต้องการร้องเรียน  และแจ้งช่องทางที่สามารถติดต่อกลับ
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน  สถาบันฯจะนําเรื่องร้องเรียนไปพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด การ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอ้รอ้งเรียนของนักศึกษาที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเลือกวิธีการและดําเนินการตามแต่ลักษณะและสถานการณ์ของข้อ
ร้องเรียนนั้นๆ ตามความเหมาะสม  โดยได้มีการส่ือสารแจ้งนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา   อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาทุกคนสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีปัญหาและมีเรื่องร้องเรียนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และเพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา สถาบันฯ จะให้นักศึกษายื่นคําร้องตามแบบฟอร์มที่กําหนด เป็นเรื่อง “ลับ” 
ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน และให้เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเป็นกรณีไป 
 นอกจากนั้น นักศึกษายังสามารถขออุทธรณ์ต่อหลักสูตร บุคลากร ผู้รับการอุทธรณ์ และกระบวนการ หรือวิธี
จัดการ เช่น กระบวนการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ผ่านทางฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ตามเว็บไซต์ 
https://reg.psu.ac.th  ได้อีกทางหนึ่ง 
 ในรอบปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีนักศึกษารายใดย่ืนเรื่องขอร้องเรียน ซึ่งหลักสูตรได้พิจารณาให้ดําเนินการตาม
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนเดิมต่อไป   
 
 
4.3.  The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 

shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.  
 หลักสูตรได้กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 4 ของ มคอ.3 
(AUN 1.2(1)) ของแต่ละรายวิชา เช่น สัดส่วนของคะแนนสอบกลางภาคปลายภาค คะแนนการสัมมนา ช่วงเวลาที่ทําการ
ประเมิน วิธีการประเมิน การให้ค่านํ้าหนักคะแนนของแต่ละกิจกรรม และเกณฑ์การตัดเกรด ซึ่งจะมีการพิจารณา มคอ.3 
และเกณฑ์การประเมิน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนได้แจ้งรายละเอียดให้
นักศึกษาทราบในชั่วโมงแนะนํารายวิชา การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาต้องมีมากกว่า 1 วิธี เช่น การสอบ
ข้อเขียน การมอบหมายงาน การนําเสนอ การให้คะแนนความตั้งใจ เป็นต้น  โดยมีการแบ่งสัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละ
ส่วนอย่างเหมาะสม  สําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (Grade) ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ในหมวด 6 การวัดและประเมินผล
การศึกษา และก่อนการส่งระดับคะแนนในระบบของมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อทบทวนการให้ระดับขั้น โดยผู้ประสานงานรายวิชาจัดทําคะแนน และช้ีแจงรายละเอียดการให้คะแนนในทุก
ส่วนของการประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3   
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ใช้เกณฑ์การประเมินให้เป็นแบบรูบริค เพื่อให้การวัดและประเมินผลมีความเป็น
ธรรมและชัดเจนขึ้น โดยได้กําหนดไว้เป็นเกณฑ์กลางเพื่อให้ทุกรายวิชาสามารถนําไปใช้เทียบเคียงและปรับใช้ได้ (AUN 
4.3(1)) และขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาเก็บรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป      
 สําหรับการประเมินการสําเร็จการศึกษา ยึดถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่มีทั้งการ
ประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาต่างๆ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และอื่นๆ ซึ่งได้เผยแพร่ให้นักศึกษาทราบในเว็บไซต์ของสถาบัน (AUN 2.1(1)) และของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 
2.1(2)) รวมทั้งในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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(AUN 2.1(4)) ที่สถาบันจัดทําขึ้นเพื่อแจกให้กับนักศึกษาทุกปีการศึกษา  ในกรณีที่มีการปรับเปล่ียนเกณฑ์หรือข้อกําหนด
ใหม่จะมีการส่ือสารให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง สม่ําเสมอผ่านทาง Facebook, Line  
 
4.4.  The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 

regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามีการกําหนดกระบวนการและแผนในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 ซึ่งจะสัมพันธ์กับผลการผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO) ที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และหลักสูตรกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันไปตามธรรมชาตขิองแต่ละรายวิชาภายใต้มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านจะมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ข้อย่อยเพื่อใช้ในการกําหนดความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่สอนแล้วทําให้ผู้เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบ
ทั้ง 5 ด้าน ตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.2   
 หลักสูตรได้กําหนดให้ทุกรายวิชาให้ระดับขั้น (Grade) โดยยึดถือเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 เป็นหลัก และ
ขอให้ทุกรายวิชาที่มีการให้คะแนนรายงานและการนําเสนอ ขอให้นําเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่หลักสูตรจัดทําไว้
เป็นเกณฑ์กลางมาปรับใช้ (AUN 4.3(1)) ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงาน
รายวิชาได้แจ้งแนวทางการให้ระดับคะแนนไว้อย่างชัดเจน  ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการสอบกลางภาค-ปลายภาค แต่ละ
รายวิชามีการนําข้อสอบเข้าพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและความซํ้าซ้อนของข้อสอบ โดยให้มีสัดส่วนในการวัดความจําน้อยที่สุด แต่ให้เน้นด้านความเข้าใจ กับการ
แก้ปัญหา/การวิเคราะห์ และข้อสอบต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์ของเรื่อง  หลังเสร็จส้ิน
การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้/ผู้ประสานงานรายวิชาได้นําผลการให้ระดับคะแนนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการส่งระดับคะแนนทางระบบออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา 
เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส  และมีการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอน (AUN 2.2(1)) รายวิชาที่ทวนสอบดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนของทุกรายวิชา หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทําแบบประเมินการสอนและประเมิน
รายวิชา และได้นําผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงรายวิชาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 ส่วนการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ในการประเมินจํานวนหน่วยกิตผ่าน (P) ของหลักสูตร (AUN 4.1(3)) 
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ด้วยเกณฑ์ที่เหมือนกัน เพื่อความยุติธรรมสําหรับนักศึกษา
ทุกคน  สําหรับการสอบวิทยานิพนธ์ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  ที่กําหนดให้ "คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน  
อาจารย์ประจําซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
โดยประธานคณะกรรมการสอบต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา"   ในการพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นั้น ทางหลักสูตรได้พิจารณาเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีความรู้และมีความ
เข้าใจในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องน้ันๆ  โดยยึดหลักการพิจารณาตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  ผลการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์เป็นการตัดสินใจร่วมกันของกรรมการสอบฯ  
 หลักสูตรมีแนวปฏิบัติในการประเมินผลเพื่อให้มีความ  validity, reliability and fairness  ดังนี้  
 1.  อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา  จัดทํา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลไว้ให้ชัดเจน และนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. แจ้งแนวทางการประเมินผล การให้ระดับคะแนนแก่นักศึกษาตั้งแต่คาบแรกของการเรียน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
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 3. ให้แจ้งผลการประเมินแก่นักศึกษาทุกครั้งที่มีการประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและแก้ไขในส่วนที่บกพร่องได้   
 
4.5.  The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 

learning outcomes of the programme and its courses. 
 ในการจัดการเรียนการของหลักสูตรนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบสุขภาพ  การเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  และยังผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการระบบสุขภาพในองค์กรสุภาพต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ เน้นการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับสถานการณ์ที่พบเห็นและสามารถนํามา
เป็นข้อมูลในการเรียนและการทําวิจัย  วิธีการเรียนการสอนจึงมีหลากหลายรูปแบบ ตามที่ได้แสดงไว้ในตาราง 3.3(1)  
หลักสูตรจึงได้กําหนดให้มีการวัดและประเมินผลนักศึกษาทั้งในรายวิชาบังคับและวิชาเลือก รวมถึงการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีทั้งการสอบข้อเขียน การจัดทํา
รายงานเดี่ยวและกลุ่ม การนําเสนอ การลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการเก็บข้อมูล การลงพื้นที่เพื่อฝึกการสัมภาษณ์ ฯลฯ  
รูปแบบการการวัดและประเมินผลสามารถช้ีวัดได้ว่าสอดคล้องกับบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามแสดงใน
ตารางที่ 4.5(1) 
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ตาราง 4.5(1) แสดงความสอดคล้องของวิธกีารประเมินกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสือ่สาร 
และเทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1. การสอบข้อเขียน               
2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง
 วิชาการ เอกสารงานวจิัย 

              

3. การจดัทํารายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม               
4. การนําเสนอ               
5. ฝึกปฏิบัตเิกบ็ข้อมูลในพื้นทีแ่ละวิเคราะห์               
6. ฝึกปฏิบัตกิารสัมภาษณ ์               
7. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซกัถาม               
8. การสอบโครงร่าง/สอบวทิยานิพนธ ์               
9. การเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ และส่งงานตาม

กําหนดเวลา 
              

10. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น               
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4.6.  Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.  
 หลักสูตรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับนักศึกษาที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
รายวิชาและข้อมูลย้อนกลับ โดยให้ทุกรายวิชาประเมินผลกิจกรรมในชั้นเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมิน
ในทันที ให้แจ้งผลการประเมิน จุดเด่น และข้อควรปรับปรุง  การประเมินความรู้โดยการเฉลยข้อสอบในช้ันเรียนเพื่อให้
นักศึกษารู้คําตอบที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย   การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาอาจารย์
ผู้สอนให้ข้อมูลในเรื่องความสามารถของนักศึกษาที่ได้จากการประเมินผล เพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับปรุงการเรียนรู้ใน
รายวิชา ดังน้ี  
 1. วิชาสัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามอบหมายงานให้นักศึกษาและนําเสนองานวิจัย
หรือความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจารย์สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในเรื่องความรู้สามารถของนักศึกษาได้ทันที และหลังจากการ
นําเสนอก็สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้ทันทีเช่นกัน 
 2. รายวิชาวิทยานิพนธ์  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาทันทีเหมือนกับรายวิชาสัมมนา เมื่อนักศึกษาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบก็
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากการสอบเสร็จส้ินได้ทันที 
  3. รายวิชาอื่นๆ เช่น รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้ในลักษณะ
คล้ายกับวิชาสัมมนา ในกรณีที่มีการมอบหมายงานและนําเสนอในชั้นเรียน และจากผลการสอบทั้งกลางภาคและปลาย
ภาคที่ผู้สอนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้ถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนอีกแนวทางหน่ึง 
 นอกจากนั้น เมื่อส้ินภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา จะให้นักศึกษาทําการประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน 
โดยนักศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชาได้ ซึ่งผู้สอนสามารถนําผลการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และบันทึกลงใน มคอ.5 (AUN 2.1(6)) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนําไปใช้ในการ
เรียนการสอนครั้งต่อไป สําหรับผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร สามารถนําผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการรายวิชาของหลักสูตรต่อไป 
 โดยสรุป หลักสูตรมีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาทั้งรายวิชาเรียนและ
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 - การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ารายวิชาเรียน ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา 
ซึ่งดําเนินการประเมินผลทั้งการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อย การมอบหมายงาน การนําเสนองานฯลฯ 
ตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 
 - การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ นําเสนอ/รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา โดยหลักสูตรได้กําหนดหลักเกณฑ์
การให้หน่วยกิตผ่าน (P) รายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร (AUN 4.1(3)) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ นอกจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยังติดตามความก้าวหน้าเองโดยตรงแบบ online ผ่านระบบ Zoom 
และได้รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรยังมีแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการโดยไม่ผ่านการเรียนการสอน  
โดยการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์นักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ 
 
4.7.  The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and 

improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the 
expected learning outcomes. 

 หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการทวน
สอบ ซึ่งจะประเมินว่า วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมเพียงไรกับรายวิชา และสอดคล้อง
เหมาะสมเพียงไรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ทั้ง 5 ด้าน  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง โดยผลการทวน
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สอบและข้อเสนอแนะจากรายวิชาต่างๆ จะมีการสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบและพิจารณา 
เสนอให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณานําความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (AUN 2.2(1)) 
 
รายการหลักฐาน AUN-QA 4 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 
AUN 1(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561 
AUN 1.2(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.1(1) เว็บไซต์ของสถาบัน 
AUN 2.1(2) เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
AUN 2.1(4) คู่มือนักศึกษา 
AUN 2.1(6) มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
AUN 2.2(1) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจําปีการศึกษา 2563 
AUN 4.1(1) ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
AUN 4.1(2) แบบฟอร์มการสอบสัมภาษณ์ 
AUN 4.1(3) เกณฑ์การให้หน่วยกิตผ่าน (P) รายวิชาวทิยานิพนธ์ของหลักสูตร 
AUN 4.2(1) แบบฟอร์มการขออทุธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา 
AUN 4.3(1) เกณฑ์กลางการให้คะแนนแบบรูบริค 
 



68 
 

 
 

AUN-QA 5 
Academic Staff 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to 
ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. 

4 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, research, and service. 

3 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and communicated 

4 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 

4 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a 
merit system which accounts for teaching, research, and service. 

3 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic freedom, are well defined and 
understood. 

4 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the 
academic staff are systematically identified, and that appropriate training and 
development activities are implemented to fulfil the identified needs. 

3 

5.8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research 
quality. 

3 

Overall opinion 3 
 
ผลการดําเนินการ 
5.1.  The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 

 สถาบันนโยบายสาธารณะเป็นหน่วยงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน ตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจําสถาบัน 4 คน อาจารย์ประจําจากคณะเภสัชศาสตร์อีก 1 คน  ตามระเบียบฯ อาจารย์ประจําหลักสูตร
จะต้องเป็นอาจารย์ประจําที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร      
 ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สถาบันฯ มีแผนในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก และจะมีอาจารย์ประจํา
สถาบันฯ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 จํานวน 2 คน ซึ่งสถาบันได้มีแผนในการขออัตรากําลังทดแทนไว้
แล้ว ทั้งแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากําลังที่จะได้รับจากทางมหาวิทยาลัยด้วย โดย
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อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน จะเกษียณอายุราชการดังนี้ 
   - ปี 2566  เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน 
   - ปี 2571  เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 
   - ปี 2575  เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 
   - ปี 2576  เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 
และสถาบันฯมีแผนบริหารอัตรากําลังอาจารย์ประจําสถาบันดังนี้ 
 
ตาราง 5.1(1) แผนการบริหารอัตรากําลังของสถาบัน 

แผน จํานวนผู้เกษียณ ปีที่ขออัตรากําลัง จํานวน หมายเหตุ 
ระยะ 5 ปี 
(2563-2567) 

2 2565-2566 2  

ระยะ 10 ปี 
(2563-2572) 

1 2569-2570 3 คาดว่าจะเปิดสอนระดับปรญิญา
เอก สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ  ในปีการศึกษา 
2570/2571 (หลักสูตรรว่มกับ
สถาบันอื่น) 

ระยะ 15 ปี 
(2563-2578) 

2 2573-2574 5  

หมายเหตุ อัตรากําลังที่ขอทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
 ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากอาจารย์ประจําสถาบันทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
โดยในปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ   แต่สถาบันฯได้เร่งกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการ
ดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ และคาดว่าในปี 2567 จะมีผู้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้ครบทุกราย  สถาบันฯจึงมี
แผนในการดําเนินการให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของแต่ละบุคคล ดังนี้ 
 
ตาราง 5.1(2) แผนดําเนินการให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ปีที่ต้องยื่นขอตําแหน่งทางวชิาการ (พ.ศ.) การดําเนินการ 
1. ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รศ. = 2565/2566 เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
2. ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร ผศ. = 2565/2566 เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
3. ดร.ซอฟียะห์  นิมะ รศ. = 2567 

ผศ. = 2565 
เตรียมเอกสารประกอบการสอน 

4. ดร.เพ็ญ  สุขมาก รศ. = 2567 
ผศ. = 2565 

เตรียมเอกสารประกอบการสอน 

5. ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย รศ. = 2567 
ผศ. = 2565 

เตรียมเอกสารประกอบการสอน 

 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
ได้พัฒนาตนเอง  มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาให้อาจารย์ทราบอย่างทั่วถึง
สม่ําเสมอ  
 
Full-Time Equivalent (FTE) 
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Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - -  - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

1 - 1 0.064 100 

Full-time Lecturers 1 3 4 0.257 100 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total 2 3 5 0.321 100 
 

5.2.  The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the 
quality of education, research, and service. 

 สถาบันฯ มีอัตรากําลังสายวิชาการ จํานวน 5 คน (อาจารย์ประจําสถาบัน 4 คน อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์ 
1 คน) ซึ่งทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ 1:8  ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาในหลักสูตร 40 คน โดยเฉล่ียอาจารย์ 1 
คน รับผิดชอบนักศึกษา 8 คน แต่เนื่องจากสถาบันนโยบายสาธารณะเป็นหน่วยงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยและ
รับผิดชอบดําเนินการโครงการบริการวิชาการต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งบุคลากรสายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทําให้มี
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสถาบันฯ จึงมีแผนในการขออัตรากําลังเพิ่มตามรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการติดตามควบคุม
อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และยังตรวจสอบจํานวน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.ด้วย โดยในรอบปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการดังนี้
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ตาราง 5.2(1) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ชื่ออาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ 

ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปรณ,์ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, ทวีศักด์ิ วงศ์กีรติเมธาวี, และสินีนาฎ สุขอุบล. (2564). 
สถานการณ์การดําเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังใน
ชุมชนโดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลพะ
ตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 16(1), 
(มกราคม-มิถุนายน). (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 4 มิถุนายน 2564) 

จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ,์ และพงค์เทพ  สุธีรวุฒิ. (2564). ความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาจาก
เทศบาลตําบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์,51(1). 75-87. 

จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปรณ,์ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, สินีนาฎ สุขอุบล, ทวีศักด์ิ วงศ์กีรติเมธาวี, และโยธกา 
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5.3.  The programme to show that the competences of the academic staff are determined, 

evaluated, and communicated. 
  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้ง 5 คน โดยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  และ
อาจารย์ 4 คน  มีการมอบหมายภาระงานสอนโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์งานวิจัย และความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน   การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ สถาบันฯยึดแนวปฏิบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินตามระบบ Competency PSU (AUN 5.3(1))  ซึ่งมีการประเมินความสามารถ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ความสามารถสมรรถนะด้านวิชาชีพ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ ย วชาญ เฉพาะ  (Functional Competency) และความสามารถสมรรถนะด้ านการบริห าร  (Managerial 
Competency) ในการกําหนดหัวข้อการประเมินสมรรถนะหลัก จะถูกกําหนดโดยผู้บริหาร  โดยหัวข้อการประเมินและ
รายละเอียดต่าง ๆ มีการส่ือสารให้อาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  บุคลากรสายวิชาการจะต้อง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานที่กําหนด มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจําทุก 6 เดือน และเมื่อครบ 12 
เดือน จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาผลงานและอัตราค่าตอบแทน  ในรอบปีการศึกษา 
2563  ผลการประเมินของอาจารย์ประจําหลักสูตรได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ทุกคน หรืออยู่ในระดับดีมาก  จากผล
การประเมิน สถาบันฯจะนําไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการต่อไป 
 หัวข้อสมรรถนะหลักในการประเมิน มีดังนี ้
 - ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (P : Professionalism) 
 - ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility) 
 - รู้รกัสามัคคี (U : Unity) 
สําหรับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน จะกาํหนดตามลักษณะงานของแตล่ะบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนการกําหนดสมรรถนะ 
ดังน้ี 
 - ผู้บริหารกําหนดค่าคาดหวังบุคลากร 
 - บุคลากรยอมรับค่าคาดหวัง 
 - ผู้บริหารประเมินสมรรถนะ 
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5.4.  The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate 
to qualifications, experience, and aptitude. 

 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีภาระหน้าทีห่ลักๆ คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม  โดยสถาบันฯ
มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถตรง/สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ จํานวน 5 คน  และมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  มีการมอบหมายงาน และกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการแต่ละ
คนตามความเหมาะสมและความถนัดไว้อย่างชัดเจนจากการประชุมบุคลากรในสถาบันและการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ดังนี้ 
 
ตาราง 5.4(1) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลสายวิชาการ 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาชาํนาญการ บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1. ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ - ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคม

และการบริหาร) 
- การจัดการระบบสุขภาพ 

- กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันในภาพรวมใน
ฐานะรองอธิการบด ี
- รับผิดชอบสอนรายวิชา Health Systems 
Management 
- เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบนักศึกษา
ไม่เกิน 10 คน 

2. ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร - ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
- การจดัการระบบสุขภาพ
ชุมชน 

- ควบคุมดูแลและบริหารงานของสถาบันในฐานะ
ผู้อํานวยการสถาบัน 
- ควบคุมดูแลการดําเนินงานของหลักสูตรในฐานะ
ประธานหลักสูตร 
- รับผิดชอบ/เปน็ผู้ประสานงาน/สอนรายวิชา 
Qualitative Research for Health Systems 
Management, Seminar in Health Systems 
Management  
- กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการวิชาการ 2 โครงการ 
คือ  
 1. โครงการการบูรณาการขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะและพัฒนากลไกสุขภาพระดับพื้นที่  
 2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)   
- เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบนักศึกษา
ไม่เกิน 5 คน 

3. ดร.ซอฟียะห์  นิมะ - ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
- ปัจจัยเส่ียง, พหุวัฒนธรรม 

- เป็นตัวแทนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 
- รับผิดชอบ/เปน็ผู้ประสานงาน/สอนรายวิชา Research 
Methodology in Health Systems Management, 
Seminar in Health Systems Management  
- กํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการวจิัย 1 โครงการ 
คือ โครงการ การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้าง
สมรรถนะของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับ
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาชาํนาญการ บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
อําเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคล่ือนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้
โครงการลดปัจจัยเส่ียง 
- เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบนักศึกษา
ไม่เกิน 5 คน 

4. ดร.เพ็ญ  สุขมาก - ปร.ด. (การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม), 
- การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 

- ควบคุมดูแลและบริหารงานของสถานวจิัยในฐานะ
ผู้อํานวยการสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (Health Impact Assessment Research : 
HIA-RC) 
- รับผิดชอบ/เปน็ผู้ประสานงาน/สอนรายวิชา Health 
Impact Assessment Methodology, Determinants 
of Health 
- กํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ  
5 โครงการ คือ 
 1. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครอืข่าย สสส. ระดับกลุ่ม
พื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 
 2. การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง การประยุกตใ์ช้การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: 
HIA) เพื่อการพฒันานโยบายสาธารณะ 
 3. ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 4. สานงาน เสรมิพลัง ก้าวข้ามขีดจํากัด สู่ภาคใต้แห่ง
ความสุขในวถิี New normal  
 5. โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ และความ
ยืดหยุ่นในบริบทโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย 
เพื่อไม่ทิง้ใครไวข้้างหลังและสร้างความคืบหนา้สู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื  
- เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบนักศึกษา
ไม่เกิน 5 คน 

5. ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย - ปร.ด. (ระบาดวิทยา) 
- การลดอุบัติ เหตุ , ระบาด
วิทยา 

- รับผิดชอบ/เปน็ผู้ประสานงาน/สอนรายวิชา Statistics 
for Decision Making in Health Systems 
Management, Epidemiology for Health Systems 
Management 
- กํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ 
1 โครงการ คือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตาํบล 1 มหาวิทยาลัย) 
- ร่วมเป็นผู้ดําเนินงานของศูนย์วิจัยระบบการป้องกัน
และดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ระยะที่ 2 
- เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รับผิดชอบนักศึกษา
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาชาํนาญการ บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ไม่เกิน 5 คน 

 

 
 
 
 
5.5.  The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system 

which accounts for teaching, research, and service. 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีคณะกรรมการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยใช้กรอบและเกณฑ์การ
ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประเมินปีละ 1 ครั้ง และได้แจ้งให้อาจารย์ทราบล่วงหน้า   ในสถาบันฯ มีอาจารย์
ที่ต้องทําการประเมิน 4 ราย วิธีการประเมินจึงดําเนินการตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกําหนด  นอกจากนั้นเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้อาจารย์ดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้มีรางวัลแก่ผู้ที่ได้ตําแหน่งทางวิชาการ    
 2. ให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาระสาร  
 3. พิจารณาเสนอผู้ที่สมควรได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ เช่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากร
ดีเด่น ฯลฯ 
 
5.6.  The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, 

and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their 
academic freedom, are well defined and understood.  

 สถาบันนโยบายสาธารณะเป็นหน่วยงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ที่มีภาระหน้าที่ในการสร้างงานวิจัย หรือ
เชื่อมโยงงานวิจัยจากแหล่งอื่นสู่การพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาสําหรับจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และจัดการศึกษาในศาสตร์ที่เป็นความเช่ียวชาญของสถาบัน  สถาบันฯมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  และในการรับอาจารย์ใหม่จะรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  มีการจัดทําประกาศรับสมัครซึ่งได้กําหนดคุณสมบัติ
ประจําตําแหน่ง บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ  มีการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันและของมหาวิทยาลัย  การดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความ
โปร่งใส  แต่ในปีการศึกษา 2563  สถาบันฯไม่ได้รับสมัครอาจารย์ใหม่  
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ จํานวน 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  มีการมอบหมายงาน และกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ
แต่ละคนไว้อย่างชัดเจนจากการประชุมบุคลากรในสถาบันและการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามที่ระบุใน
ตาราง 5.4(1)  และผลงานค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 2563 ตามที่ระบุในตาราง 5.2(1)   
 สถาบันนฯ ให้อิสระทางด้านวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการในการดําเนินการวิจัย การบริการวิชาการ ภายใต้
กรอบภาระหน้าที่ของสถาบัน  โดยมีแนวทางและกลไกการกํากับ และติดตามจรรยาบรรณของอาจารย์ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินตามระบบ Competency PSU โดยประเมินทุกรอบ 6 
เดือน  
 2. กําหนดกรอบเวลาการในการรายงานผลการดําเนินการวิจัย และบริการวิชาการ โดยให้รายงานอย่างน้อย 6 
เดือน/ครั้ง  
 3. ให้มีช่องทางในการร้องเรียนของบุคลากรและนักศึกษา  
 4. ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาระสาร  
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5.7.  The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff 
are systematically identified, and that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

 สถาบันฯ มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่าน การจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการจึงดําเนินการได้ยาก แต่สถาบันฯได้กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ  และสถาบันฯย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 25,000.-บาท/คน/ปี เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองสําหรับการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ  แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 บุคลากรสาย
วิชาการได้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา แบบ online ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  และเน่ืองจาก
สถาบันฯ รับผิดชอบดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับงบสนับสนุนจากองค์กร
สุขภาพ และเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงมีแผนพัฒนาอาจารย์ประจําสถาบันฯ ให้เป็นบุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรสุขภาพและเครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่าว โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่าน
รับผิดชอบควบคุมดูแลดําเนินการโครงการต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและกระตุ้นให้อาจารย์ดําเนินการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้รายงานความคืบหน้าของการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และกระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
และในรอบปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจําสถาบันอยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ เช่น 
เอกสารประกอบการสอน การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์  
 
5.8.  The programme to show that performance management including reward and recognition 

is implemented to assess academic staff teaching and research quality.  
 เพื่อให้การดําเนินงานด้านการสอนและการวิจัยของสถาบันฯ ให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างมีคุณภาพ  สถาบัน
ฯ ได้กําหนดแนวทางและกลไกการขับเคล่ือน ดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการควบคุมการดําเนินการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น การ
จัดทํา มคอ.3 การจัดทํา มคอ.5 การให้เกรดแต่ละรายวิชา ฯลฯ 
 2. ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อควบคุมดูแลและพิจารณาผลกระทบจากการดําเนินการวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. ให้รายงานผลการดําเนินงานด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ในที่ประชุม
ของสถาบันทุกครั้งที่มีการประชุม 
 4. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ และบุคลากร ตามประกาศของสถาบัน 
(AUN 5.8(1)) เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 5. กําหนดให้ทกุคนมีแผนพัฒนาตนเองใน TOR 
 
รายการหลักฐาน AUN-QA 5 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 
AUN 1(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561 
AUN 1.3(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 5.3(1) ระบบ Competency online  
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AUN 5.8(1) ประกาศสถาบนัฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ และบคุลากร 

 



79 
 

 
 

AUN-QA 6 
Student Support Services 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

4 

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic 
support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality 
of support services for teaching, research, and community service. 

4 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be systematically recorded and 
monitored. Feedback to students and corrective actions are made where 
necessary. 

4 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are shown to be available to improve learning experience and 
employability. 

4 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and deployment. These competences are shown 
to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. 
Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth 
delivery of the services. 

4 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

4 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
6.1.  The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
 หลักสูตรกําหนดและวางแผนการรับนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน ใน มคอ.2 ของหลักสูตรปีละ 25 คน (AUN 1(1))  
นโยบายการรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จํานวนการรับ รวมถึงการคัดเลือกนักศึกษาได้ส่ือสาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่สนใจทั่วไปในเว็บไซต์ของสถาบัน (AUN 2.1(1))  เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 2.1(2)) 
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (AUN 2.1(3))  แนวทางและกรอบการดําเนินงานเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการรับนักศึกษา เช่น ปฏิทินการรับสมัคร ระบบการสมัครทางระบบ
ออนไลน์ การประกาศผล ฯลฯ  ทั้งน้ีในแต่ละปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้หลักสูตรจัดทําข้อมูล
รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้าศึกษา เช่น จํานวนรับนักศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ลักษณะการสอบเพื่อเข้าศึกษา 
กําหนดการสอบ หนังสือที่แนะนําสําหรับการเตรียมตัวเข้าสอบ คําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร และผู้รับผิดชอบในการ
ประสานงาน  โดยทางหลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเองภายใต้กรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
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 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรใช้ระบบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวทิยาลัย 
https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ (AUN 6.1(1)) ซึ่งมทีั้งการรับสมัครตามรอบที่กําหนด และการรับสมัคร
ตลอดปี หลักสูตรได้ดําเนินการให้สอดคล้องกบัระบบการรับเข้านักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่3  ขั้นตอนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 
 
 ที่ผ่านมา หลักสูตรกําหนดแผนการรับนักศึกษาปีละ 25 คน แต่มีผู้สมัครเข้าศึกษาน้อยกว่าแผน จึงเปิดรับ
นักศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา และรับสมัครตลอดปีตามระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายของสถาบัน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายของ สสส  ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มศิษย์เก่าทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ฯลฯ  
 นโยบายการรับนักศึกษาและเกณฑ์การรับเข้าได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกปี  การคัดเลือกใช้วิธีการสอบข้อเขียน (AUN 4.1(1)) และสอบสัมภาษณ์ (AUN 4.1(2))  ใน
การสอบมีอาจารย์ประจําซึ่งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ออกข้อสอบ และเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 3 
คน มีการกําหนดเกณฑ์ในสอบผ่านเข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน คือ คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนน
สอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จากการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละปี ทางหลักสูตรกําลังดําเนินการ
ประเมินวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา โดยคาดว่าจะปรับปรุงวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

ประกาศรับนักศึกษาออนไลน์ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 

- ผู้สมัครเข้าสมัครทางระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครในเบื้องต้น และแจ้งไปยังหลักสูตร 

หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ และ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรดําเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการสอบพิจารณาผลการสอบจากการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์  ซ่ึงการสอบสัมภาษณ์จะประเมินตามแบบฟอร์มการให้คะแนน 

หลักสูตรแจ้งผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทางระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบ 
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 สถิติจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าแสดงตามตารางที่ 6.1(1) และจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในปีการศึกษา 2563 แยกตาม
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา แสดงในตารางที่ 6.1(2)  
 
 ตารางที่ 6.1(1)  จํานวนนักศกึษาที่รับเข้าในหลักสูตร 

ปีการศึกษา จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผู้สมัคร จํานวนทีข่าดสอบ จํานวนทีร่ับจรงิ 
2558 25 10 3 7 
2559 25 28 10 18 
2560 25 15 2 13 

(นศ.ไทย 11,พม่า 2) 
2561 25 13 5 8 

(นศ.ไทย 7,อินโด 1) 
2562 25 10 3 7 
2563 25 12 5 7 

  
 ตารางที่ 6.1(2)  จํานวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2563 แยกตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษาทีเ่ขา้ศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

จํานวน 2* 7 7 11 6 7 40 

หมายเหตุ *นักศึกษาที่ได้รบัอนุมัติใหข้ยายระยะเวลาการศึกษา เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
 
6.2.  Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services 

are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 

 สถาบันฯ มีอัตรากําลังบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของ
สถาบัน ดังน้ี 
 
 
 
ตาราง 6.2(1) แสดงจํานวนบุคลากรของสถาบันฯ 

บุคลากร ตําแหน่ง จํานวน 
สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 
 อาจารย์ 4 
สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 1 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 3 
 พนักงานเงินรายได้ (ประสานงานวิจัย) 7 
 ลูกจ้างโครงการ 1 

รวม  16 
 

เนื่องจากสถาบันฯมีพันธกิจหลักในการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม (stakeholder) ในพื้นที่มีศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และ
ขับเคล่ือนให้เกิดสังคมที่ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นตัวตั้ง การขับเคล่ือนเชิง
นโยบายสาธารณะ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้ และการจัดการเรียนการสอนระดับ
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บัณฑิตศึกษา  ดังน้ันบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจึงมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของสถาบันฯบรรลุตามเป้าหมาย และรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันฯจึงมีการวางแผนใน
การพัฒนาและขอจัดสรรอัตราบุคลากร  ดังนี้ 

1.  สายวิชาการ  ตามระบุไว้ในAUN-QA 5.1  โดยเร่งให้ทุกคนได้ตําแหน่งทางวิชาการภายในปีการศึกษา 2566 
เพื่อรองรับภาระงานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และงานอื่น ๆ ของสถาบันที่เพิ่มขึ้น  

2.  สายสนับสนุน มีแผนในการขอจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานเงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน  เช่น 

  - การให้บริการของห้องอ่านหนังสือของสถาบัน : ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหนังสือ และให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
การจัดทําทะเบียนหนังสือ ฯลฯ 

  - การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ 
ปฏิบัติงานให้บริการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โสตฯในการจัดการเรียนการสอน การจัดทําส่ือ การออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ  
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  การประชุมออนไลน์ฯลฯ 

  - การให้บริการทางการศึกษา : ให้มีนักวิชาการอุดมศึกษา ที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ด้านหลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. การดูแล/จัดทํา

ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  คีย์ข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ ติดตาม/สรุปข้อมูลการจัดทํา มคอ.3 
มคอ.5 จัดทําแผนและวิเคราะห์ผลการนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาปรับกลยุทธ์และแนว
ทางการรับนักศึกษา  

 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดทําตางรางการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประสานงาน/ติดตามแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน จัดทํารายงานผลการจัดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา ดําเนินการในการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น ประเมินรายวิชา 
ประเมินการสอน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย  

 3) ด้านทะเบียนและประเมินผล ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเปิดรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ดําเนินการการเทียบโอนหรือเทียบเท่าหน่วย
กิต/รายวิชา การลาพัก-ลาออกของนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา การรับปริญญา
บัตร จัดทําทําเนียบศิษย์เก่า 

 4) ด้านการประกันคุณภาพ  ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์ EdPEx และ
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  ติดตาม/ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพเพื่อรายงานข้อมูลไปยัง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  จัดทํารายงานการประกันคุณภาพและดําเนินการในการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ คีย์ข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น CHE online    
 - การวิจัย : มีผู้ประสานงานวิจัยทําหน้าที่ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่สถาบันฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้ง
จากหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีทั้งการลงพื้นที่ การติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ การ
ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในพื้นที่  ในชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งให้ชุมชน ฯลฯ  การดําเนินงานในส่วนนี้จึงสามารถสอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
นี้ได้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทํางานในองค์กรสุขภาพ จึงสามารถใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เก็บข้อมูลสําหรับการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และยังสามารถต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของตนเองได้อีกด้วย  
 
ตาราง 6.2(2) Number of Support staff 

Support Staff Highest Educational Attainment Total 
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High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - - 
Laboratory Personnel - - - - - 
IT Personnel - - 2 - 2 
Administrative Personnel -  8 - 8 
Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

- - 2 - 2 

Total - - 12 - 12 
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6.3.  An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and 
workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective 
actions are made where necessary.  

 หลักสูตรจดัการเรียนการสอนตามระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  (AUN 6.3(1)) ดังนี ้

 รายวิชาภาคทฤษฎี  ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกตใิห้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกติ 

 วิทยานิพนธ์  ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

โดยหลักสูตรได้จัดทําแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้กระจายจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
สม่ําเสมอและเหมาะสม ตามที่ระบุในAUN-QA 2.5  และหลักสูตรมีการควบคุมดูแลและติดตามผลการเรียน การให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีระบบและแนวทางปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากระบบการประมวลผลการศึกษา ของ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (AUN 6.3(2)) เพื่อรายงานให้กรรมการบริหารหลักสูตรทราบสถานะของนักศึกษาแต่ละคน
ทุกภาคการศึกษา 
 2. หลักสูตรมีการพิจารณา มคอ.3 (AUN 1.2(1)) เพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน และภาระงานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตาม
แผนการเรียน 2-3 รายวิชา ประมาณ 9 หน่วยกิต  ในการจัดการเรียนการสอนและการติดตามภาระงาน (workload) 
ของนักศึกษาเพื่อไม่ให้นักศึกษามีภาระงานมากจนเกินไป โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาการมอบหมาย
งานจากใน มคอ.3 และอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานแต่ละรายวิชาก็ได้พิจารณาร่วมกันในการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ตามความเหมาะสม 
 3. การให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่กําหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมกับการให้
คําแนะนําในการปรับปรุง/พัฒนาการทําวิทยานิพนธ์จากการรายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 ครั้ง โดยมีวาระการรายงานความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วย 
 การประเมินผลการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา มีการอภิปรายในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ของกรรมการสอบ  สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือขาดการติดต่อหรือติดต่อยาก 
ทางหลักสูตรได้พยายามติดต่อและติดตามผ่านส่ืออื่นๆ ทุกช่องทางเพื่อให้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ในการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 12 คน มี Retension time 3.46   
 4. หลักสูตรใช้ฐานข้อมูลของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (AUN 6.3(2)) ที่รวบรวมข้อมูลนักศึกษา  และระบบ
สารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 6.3(3)) เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและ
ความก้าวหน้าของนักศึกษา ซึ่งทั้งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ฐานข้อมูลอยู่เสมอ 
 5. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น  online ผ่าน
ระบบ Zoom ทาง email, facebook, line ฯลฯ 
 
6.4.  Co-curricular activities, student competition, and other student support services are 

shown to be available to improve learning experience and employability. 
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 ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการทํางาน โดยมีระบบและกลไกที่
สําคัญ คือ หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้กําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ตามรายละเอียดใน curriculum mapping ใน มคอ.2 ในหน้า 36 (AUN 1(1)) ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ผู้สําเร็จการศึกษามีความสามารถในการวิจัยในเรื่องการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ มีความคิดเชิงระบบ มีความรู้และทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
จัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  หลักสูตรยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เช่น โครงการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/งานวิจัย   โครงการเทคนิคและ
บุคลิกภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ฯลฯ และได้มอบหมายงานให้นักศึกษาช่วยงานในการจัด
ประชุมวิชาการของสถาบันเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
 สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน  เพิ่มประสบการณ์ความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาทางด้านวิชาการและการ
วิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ดังน้ี 
 ชั้นปีที่ 1  เน้นในเรื่องเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ 
   - จัดปฐมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษารับทราบการเรียนในหลักสูตร รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเรียน
ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแนะนําการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่จําเป็นแก่นักศึกษา 
   - จัดกิจกรรมไหว้ครูและรับน้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่   
 ชั้นปีที่ 2 เน้นทางด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัย 
การเขียนรายงาน  ซึ่งได้จัดอบรมเรื่อง “การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” แบบ online ผ่านระบบ Zoom  ใน
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563   
 นอกจากน้ัน สถาบันฯ ได้จัดตั้งสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-RC) ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตร โดยจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการทางด้านการประเมินผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพแก่เครือข่ายต่าง ๆ  ทําให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้  และสถานวิจัยฯ ยังได้ให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพอีกดว้ย   
 
 
6.5.  The competences of the support staff rendering student services are shown to be 

identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be 
evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and 
relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

 ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันฯ ยึดถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และพิจารณาผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะได้รับมอบหมาย  มีการจัดทําประกาศรับสมัครซึ่งได้กําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่ง 
บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ  มีการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน และของ
มหาวิทยาลัย การดําเนินการคัดเลือกจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือก  ในปีการศึกษา 2563  สถาบันฯ
ไม่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม  
 สําหรับการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น
สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านวิชาชีพ ซึ่งสถาบันฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติและพิจารณาประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนบุคลากร
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สายสนับสนุนปีละ 1 ครั้ง หัวข้อการประเมินและรายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินมีการส่ือสารให้บุคลากรได้รับทราบ
และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  การกําหนดหัวข้อการประเมินสมรรถนะหลัก กําหนดโดยผู้บริหารมีดังนี้ 

- ความเช่ียวชาญในงานอาชพี (P : Professionalism) 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility) 
- รู้รกัสามัคคี (U : Unity) 

สําหรับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน จะกาํหนดตามลักษณะงานของแตล่ะบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนการกําหนดสมรรถนะ 
ดังน้ี 

- ผู้บริหารกําหนดค่าคาดหวังบุคลากร 
- บุคลากรยอมรบัค่าคาดหวัง 
- ผู้บริหารประเมินสมรรถนะ 

การประเมินสมรรถนะสายสนับสนุนในรอบปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ทุกคน หรือมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
 
6.6.  Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 

enhancement. 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดําเนินการประเมินคุณภาพเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้สัมฤทธ์ิผล 
โดยให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.04 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน  และทางสถาบันฯได้ปรับปรุงพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - เปล่ียนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความทันสมัย 
 - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับการจัดการเรียนการสอน 
และการอบรม ประชุม สัมมนา แบบ online 
 - ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ห้องพักของนักศึกษา 
 - ซ่อมบํารุงรักษาโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนและห้องพักนักศึกษา 
 
2. ปรับปรุงด้านการให้บริการ 
 - ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยให้สามารถใช้งานได้ และใหบ้ริการการลงข้อมูลใหม่แก่นักศึกษาที่ร้องขอ 
 - ปรับปรุงการให้บริการห้องเรียน ห้องสัมมนา ที่มีหลายช่องทาง เช่น การติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ 
 
รายการหลักฐาน AUN-QA 6 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 
AUN 1(1) มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561 
AUN 1.2(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.1(1) เว็บไซต์ของสถาบัน 
AUN 2.1(2) เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
AUN 2.1(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
AUN 4.1(1) ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
AUN 4.1(2) แบบฟอร์มการสอบสัมภาษณ์ 
AUN 6.1(1) เว็บไซต์การรับสมัครออนไลน์ https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ 
AUN 6.3(1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
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AUN 6.3(2) เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล https://reg.psu.ac.th/reg/ 
AUN 6.3(3) ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย https://grad.psu.ac.th/th/faculty-staff/information-

system.html 
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AUN-QA 7 
Facilities and Infrastructure 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 
material, and information technology, are shown to be sufficient. 

4 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed. 

4 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 
and communication technology. 

4 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

4 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 

4 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. 

4 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing 

4 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities 
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain 
relevant to stakeholder needs. 

4 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement 

4 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
7.1.  The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient.  
 สถาบันฯ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเพยีงหลักสูตรเดียว มีนักศึกษาเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เฉล่ียปีละ 10-15 
คน ได้จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยใช้อาคารสถานที่ ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน 
ซึ่งมีรายละเอียดสถานที่ ดังนี้ 
 - ห้องประชุมขนาดความจุ 200 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โสตฯ จํานวน 1 ห้อง ใช้สําหรับจัดประชุม
วิชาการของสถาบัน จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ  และจัดโครงการต่างๆ ที่สถาบันได้ทุนสนับสนุน 
 - ห้องประชุมขนาดความจุ 50 ที่นั่ง มีคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์โสตฯ จํานวน 1 ห้อง  
 - ห้องประชุมขนาดความจุ 20 ที่นั่ง มีคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์โสตฯ จํานวน 2 ห้อง  
 - ห้องอ่านหนังสือของสถาบัน จํานวน 1 หอ้ง  
 - ห้องพกันักศึกษา จํานวน 1 หอ้ง  
 นอกจากนั้นสถาบันยังได้จัดใหม้ีส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเป็นในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ มีการ
สร้างกลุ่มสําหรับนักศึกษาบน facebook ไลน์กลุ่ม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร  มีระบบ wifi  
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 ในปีการศึกษา 2563 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และสถาบันฯได้รับการจัดสรรรหัส Zoom จากทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการประชุมแบบ online  ดังนั้นสถาบันฯจึงจัดการเรียนการสอนแบบ 
online ผ่านระบบ Zoom เป็นส่วนใหญ่  และสถาบันฯได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้สัมฤทธ์ิผล โดยให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.04 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 
7.2.  The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and 

effectively deployed. 
 การศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรนี้เน้นการประยุกต์ใช้ทางสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน  
จึงไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนจะเป็นอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ และการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการลงพื้นที่ในชุมชน  
และเพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทางสถาบันได้รวบรวมข้อมูลของชุมชนและประเมินความเพียงพอความ
พร้อมของชุมชนก่อนที่จะให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน รวมทั้งจัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด   
 ในปีการศึกษา 2563 ได้สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ในเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์
ผลมีผลการประเมิน 4.04 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 
7.3.  A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 

communication technology.  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหีอสมุดและห้องสมุดที่เป็นทางการจํานวน 2 แห่ง คือ 
 1. สํานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่
บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จัดบริการที่หลากหลายท้ังการบริการทั่วไป การบริการออนไลน์ และบริการ
แนะนําสารสนเทศ  มีฐานข้อมูลที่เป็น electronic databases ประมาณ 30 ฐานข้อมูล สําหรับการค้นคว้าทางวิชาการ
ของนักศึกษา นอกจากน้ีในหอสมุดยังมีวารสารทางวิชาการ และหนังสือหรือตําราต่างๆ และส่ือการเรียนรู้อื่นๆ อีก
มากมาย โดยประมาณแล้วหอสมุดนี้มีบทความทางวิชาการ และหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ ถึง 150,000 บทความ/เล่ม 
เปิดให้บริการเวลา 08.30-22.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 09.00-19.00 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์ (AUN 7.3(1)) 
 2. หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มีฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประมาณ 30 ฐานข้อมูล 
มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนประมาณ 1,489 วารสาร และมีหนังสือประมาณ 57,070 เล่ม  เปิดให้บริการ
เวลา 07.30-21.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์ (AUN 7.3(2)) 
 โดยสํานักทรัพยากรการเรยีนรู ้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อยู่ในอาคารเดียวกันกับสถาบัน นักศึกษาจึงมีความ
สะดวกในการเดินทาง ส่วนหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกัน 
 นอกจากนั้น สถาบันยังมีห้องสมุดของสถาบันเอง ซึ่งมีหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ ประมาณ 900 รายการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทําฐานข้อมูล 
 จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัย เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (4.04)  
 
7.4.  The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff 

and students.  
 สถาบันฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา  ดังนี้ 
 1. ด้านการเรียนการสอน  สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Tell Me 
More Online  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้นําเอกสาร หนังสือ และสื่ออื่น ๆ แขวนไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติม  ส่วนอาจารย์ผู้สอนได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
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เรียนการสอน โดยให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของ และปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย  การทําแบบฝึกหัดออนไลน์  ส่งการบ้านออนไลน์ การสอบ
ออนไลน์  เป็นต้น  
 2. ด้านการวิจัย   เนื่องจากมีนักศึกษาในหลักสูตรนี้ทําวิจัยที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ และเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยจากในพื้นที่ ชุมชน และองค์กรทางสุขภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลจึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติต่าง ๆ  ซึ่งสํานักสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยมีซอฟแวร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ประมวลผลการวิจัยต่าง ๆ อยู่แล้ว  หากนักศึกษาจําเป็นต้องใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เช่น SPSS  ทาง
สถาบันฯ ให้นักศึกษาใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อสามารถใช้ในการอ้างอิงได้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
7.5.  The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 

 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
การเรียนการสอนของนักศึกษา โดยมีสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (AUN 7.5(1)) เป็นหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจัดให้บริการและอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น 
 - มีระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศึกษา เช่น ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS@PSU ที่ให้นักศึกษาทุกระดับ
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ในการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ระบบสารสนเทศของฝ่าย
ทะเบียนและประเมินผล ฯลฯ 
 - มีระบบสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ระบบสารสนเทศ
ทางด้านการเงินการคลัง ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)  ระบบเอกสาร ม.อ. (E-doc) ฯลฯ 
 - มี Hardware และ Software ที่ทันสมัยที่เอื้อต่อการศึกษาและวิจัย 
7.6.  The environmental, health, and safety standards and access for people with special 

needs are shown to be defined and implemented.  
 เน่ืองจากสถาบันได้เช่าพื้นที่อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาคาร 1 ชั้น 10 
และชั้น 14 เป็นสํานักงานของสถาบัน และเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  ระบบการจัดการด้านสาธารณูปโภคและการ
รักษาความปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของกองอาคารสถานที่ ทั้งการรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ในส่วน
ของสถาบันเองได้ดําเนินการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และความปลอดภัย โดยจ้างแม่บ้านในการดูแลกําจัดขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานทุกวัน และจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานทุก ๆ 4 เดือน และให้ความร่วมมือในการซ้อมป้องกัน
ภัยของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นสถาบันฯได้ดําเนินการจัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรทุกคน ทุกปี 
 หลักสูตรได้ประเมินผลและทบทวนการดําเนินการที่เป็นอยู่ ยังไม่พบผลเสียและเกิดเหตุร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของทุกฝ่าย สําหรับกลุ่มที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ (special needs) หลักสูตรไม่มีนักศึกษากลุ่มนี้ 
 

7.7.  The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that 
is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทําให้นักศึกษามีส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัย  
สําหรับในวิทยาเขตหาดใหญ่มีส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  มีรถที่ใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าใน
การรับรับ-ส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีสถานที่ออกกําลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีหอพักนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพักได้ด้วย มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ให้สิทธิ์นักศึกษาใน
การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย มีสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (LRC) ที่เป็นแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้ของนักศึกษา มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์  
สภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกเหล่านี้ช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และช่วยสนับสนุน
ด้านการเรียนและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาได้  
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 เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ สถาบันฯได้จัดส่ิงแวดล้อมที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การวิจัย โดยใช้อาคารสถานที่ ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องพักผ่อนสําหรับนักศึกษา ตามที่อธิบายไว้ใน AUN-QA 7.1  และในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาในการจัดส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จาก
คะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (4.04) 
 

ตาราง 7.7(1) Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2558 10 7 7 
2559 28 25 18 
2560 15 13 13 
2561 13 8 8 
2562 10 7 7 
2563 12 7 7 

 
7.8.  The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 

identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ ซึ่งสถาบันฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติและพิจารณาประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุนปีละ 1 
ครั้ง หัวข้อการประเมินและรายละเอียดต่าง ๆ ในการประเมินมีการส่ือสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกันอย่าง
ทั่วถึง  การกําหนดหัวข้อการประเมินสมรรถนะหลัก กําหนดโดยผู้บริหารมีดังนี้ 

- ความเช่ียวชาญในงานอาชพี (P : Professionalism) 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility) 
- รู้รกัสามัคคี (U : Unity) 

สําหรับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน จะกาํหนดตามลักษณะงานของแตล่ะบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนการกําหนดสมรรถนะ 
ดังน้ี 

- ผู้บริหารกําหนดค่าคาดหวังบุคลากร 
- บุคลากรยอมรบัค่าคาดหวัง 
- ผู้บริหารประเมินสมรรถนะ 

 

 สถาบันฯ มีบุคลาการสายสนับสนุนจํานวน 12 คน การประเมินสมรรถนะสายสนับสนุนในรอบปีการศึกษา 2563 
มีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ทุกคน หรือมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  การจัดกิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนจึงดําเนินการได้ยาก แต่สถาบันฯ ได้
กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเองและพัฒนางานของแต่
ละบุคคลและให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ และในการประชุมบุคลากรของ
สถาบันฯ ผู้บริหารได้สอบถามถึงความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรแต่ละรายได้เสนอความต้องการของตนเองเพื่อให้สถาบันฯนําไปจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น ความต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเงิน ด้านการวิจัย ฯลฯ  แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา แบบ online ในหัวข้อที่สนใจ จํานวน 8 คน 
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7.9.  The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be 

subjected to evaluation and enhancement.  
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดําเนินการประเมินคุณภาพส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้/สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
โดยให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.04 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน และได้ปรับปรุงพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - เปล่ียนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความทันสมัย 
 - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และการ
อบรม ประชุม สัมมนา 
 - ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้องพักของนักศึกษา 
 - ซ่อมบํารุงรักษาโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนและห้องพักนักศึกษา 
2. ปรับปรุงด้านการให้บริการ 
 - ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยให้สามารถใช้งานได้ และให้บริการการลงข้อมูลใหม่แก่นักศึกษาที่ร้องขอ 
 - ปรับปรุงการให้บริการห้องเรียน ห้องสัมมนา ที่มีหลายช่องทาง เช่น การติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ 
 
รายการหลักฐาน AUN-QA 7 

รหัสเอกสาร รายละเอยีดเอกสาร 
AUN 7.3(1) เว็บไซต์หอสมุดคุณหญิงหลง  https://clib.psu.ac.th/ 
AUN 7.3(2) เว็บไซต์หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  http://lib.med.psu.ac.th/ 
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AUN-QA 8 
Output and Outcomes 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน (1-7) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

4 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

4 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked 
for improvement. 

4 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme 
outcomes, which are established and monitored. 

4 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

4 

Overall opinion 4 
 
ผลการดําเนินการ 
8.1.  The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 
 หลักสูตรได้มีการพิจารณาจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาและการลาออกของนักศึกษาทุก ๆ ปี พบว่า ร้อยละการคงอยู่
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น  แต่หากพิจาณาข้อมูลจากตาราง 8.1(1)) จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละปีมีจํานวนลดลง   
ทางหลักสูตรได้ศึกษาขอ้มูลจํานวนนักศึกษาลดลง พบว่า ผู้สมัครที่ไม่เข้าศึกษา สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน 
และเปลี่ยนสถานที่ทํางาน  ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแล้วและออกกลางคันเนื่องจากมีปัญหาครอบครัว และปัญหา
ทางด้านการเงิน  หลักสูตรจึงได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สอนผ่านระบบ Zoom  จัดสอน
ระบบชุดวิชา (Module) โดยการจัดอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสะสมหน่วย
ความรู้และสามารถนํามาใช้เพื่อลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาและรับปริญญาได้  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้
เทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละ
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรนี้ น้อยกว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ   
ข้อมูลตามตาราง 8.1(1) 
 

 

ตารางที่ 8.1(1)  ขอ้มูลจํานวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู ่
ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

รับเข้า มารายงานตัว ไม่มารายงาน
ตัว/ลาออก 

เข้าศึกษาจริง สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ
คงอยู ่

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์  
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ปีที่ 1 (2563) 12 7 5 7 - 58.34 
ปีที่ 2 (2562) 10 7 3 7 2 70.00 
ปีที่ 3 (2561) 17 11 6 11 3 64.71 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ม.ทกัษิณ 
ปีที่ 1 (2563) 14 14 - 14 - 100 
ปีที่ 2 (2562) 8 8 - 8 3 100 
ปีที่ 3 (2561) 18 18 - 18 13 100 

 
 ส่วนเวลาเรียนเฉล่ียของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ ที่สําเร็จ
การศึกษาในปกีารศึกษา 2563 เวลาเรียนเฉล่ีย 3.46 และจากการนําไปเปรียบเทียบกับหลักสูตรคู่เทียบ พบว่า นักศึกษา
ในหลักสูตรน้ีใชเ้วลาเรียนเฉล่ียในการจบการศึกษา มากกว่าหลักสูตรคู่เทยีบ ข้อมูลตามตาราง 8.1(2)  
 
ตาราง 8.1(2) ข้อมูลระยะเวลาการศึกษาของผูท้ี่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ม.ทักษิณ 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

Retentiontime จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

Retentiontime 

2561 6 4.75 15 3.00 
2562 4 3.00 8 2.00 
2563 12 3.46 3 2.00 

 
และจากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า สาเหตุที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาศึกษามากกว่าหลักสูตรคู่เทียบ คือ 
 1. หลักสูตรน้ีจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งต่างจากหลักสูตรของ ม.ทักษิณ ที่นักศึกษาเรียนใน
วัน เวลาราชการปกติ ทําให้นักศึกษามีเวลาเรียน ทําวิทยานิพนธ์ และขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
ตลอดเวลา 
 2. นักศึกษาในหลักสูตรน้ีเป็นนักศึกษาที่มีงานทําอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคุณวุฒิเพื่อปรับตําแหน่งที่สูงขึ้น  จึงมี
ภาระในหน้าที่การงาน ทําให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการทําวิทยานิพนธได้อย่างเต็มที่  ส่วนหลักสูตรของ ม.ทักษิณ 
นักศึกษาส่วนใหญ่เพิ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ  และเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จึงยังไม่มีงานทําในขณะศึกษา 
 3.  การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักศึกษาในหลักสูตรนี้ซึ่งรับผิดชอบงานด้านสุขภาพ 
จะต้องลงพื้นที่/ชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและคัดกรองโรค ทําให้ไม่สามารถดําเนินการงานวิจัยของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่  
 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษา หลักสูตรได้นําปัญหาเข้าหารือในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในเบื้องต้นได้กําหนดให้นักศึกษาระบุขอบข่ายงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของการเข้าศึกษา และให้ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน
ภาคการศึกษาถัดไป  ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 
จํานวน 1 คน และสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 3 คน จาก 7 คน   
 ส่วนนักศึกษาที่ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว กําหนดให้มารายงานความก้าวหน้าฯ เดือนละ 1 ครั้งต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านทางระบบ Zoom และให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามอย่างสม่ําเสมอ   
 
ตารางที่ 8.1(3)  Pass Rates and Dropout Rates  
Academi Cohor % completed first degree % dropout during (Years) 
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c year t Size in 
(Years) 

2 2-3 >3 1st 2nd 3rd 4th & Beyond
2559 17 0 0 23.53 5.88 0 23.53 0 
2560 12 0 41.67 16.67 0 0 0 0 
2561 12 0 25.00 0 0 8.33 0 0 
2562 7 14.29 0 0 0 0 0 0 
2563 7 0 0 0 0 0 0 0 

 
8.2.  Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further 

studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
 หลักสูตรน้ีจัดการเรียนสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้ที่เข้าศึกษามีงานทําอยู่แล้ว และเมื่อสําเร็จการศึกษาจึงกลับไป
ปฏิบัติงานในที่เดิม  ดังนั้นอัตราการได้งานทําของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  ตาม
ตาราง 8.2(1)  และเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับหลักสูตรคู่เทียบ มีค่าเท่ากับร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่ 8.2(1)  แสดงอัตราการได้งานทําของนักศึกษา  

ปีการศึกษา หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ม.ทักษิณ 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละการได้งานทํา จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละการได้งานทํา 

2561 6 100 15 100 
2562 4 100 8 100 
2563 12 100 3 100 

 
 
8.3.  Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and 

students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
 หลักสูตรยดึปรชัญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวจิัย และยึดปรัชญาการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 
ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุง่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกตใ์ช้
ความรู้ใหมเ่พื่อการพัฒนางานและสังคม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงสนับสนุนให้ผู้สอนใช้งานวจิัยของอาจารย์และ
นักศึกษาเป็นเครื่องมอืในการเรยีนการสอน เชน่ ในรายวิชาวทิยานิพนธ์  ในการกําหนดหวัข้อวทิยานิพนธข์องนักศึกษา
นอกจากจะมาจากความสนใจของนักศึกษาเองแล้ว ยังมาจากผลการวิจัยก่อนหน้านี้ของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
รุ่นพี่ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ที่สามารถใช้ผลการศึกษาวิจยัเป็นข้อมูลสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธข์องนักศึกษา
ต่อไป และปฏิบัติตามประกาศของมหาวทิยาลัยที่ได้กําหนดจํานวนผลงานทางวิชาการและชนดิของผลงานวิชาการช้ันต่ํา
ที่อาจารย์ต้องมผีลงานตีพิมพ์อย่างน้อยกี่เรื่อง/ปี ในวารสารวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ   ซึง่สถาบันฯ ไดต้ดิตามความ
คืบหน้าของอาจารย์ในการดําเนินการตามประกาศของมหาวทิยาลัยอยู่เสมอ 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษา 
จํานวน 14 เรื่อง และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหลักสูตรคู่เทียบ พบว่า  ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้มีค่าน้ําหนักมากกว่าหลักสูตรคู่เทียบ ดังแสดงในตาราง 8.3(1)   ส่วนผลงานทางวิชาการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ย้อนหลัง 5 ปี ในหลักสูตรนี้มีค่าน้ําหนักน้อยกว่าหลักสูตรคู่เทียบ ดัง
แสดงในตาราง 8.3(2) 
 



96 
 

 
 

ตาราง 8.3(1)   ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

ผลงานทางวชิาการ ค่านํ้าหนัก
จํานวนผลงาน 

ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ 
1. วารสารระดับนานาชาติ (International Jounal) 1 1 - 
2. บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (Interantional 
Conference) 

0.4 - - 

3. วารสารระดับชาติ (Nartional Journal)  0.4 8 3 
4. บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference) 0.2 5 - 
5. สิทธิบัตร (Patent)  - - 
6. อนุสิทธิบัติ (Petty Patent)  - - 
7. ตําราหนังสือ  - - 
8. ผลงานทางวชิาการอื่น ๆ (เช่น งานสร้างสรรค์ระดับชาต/ิ
นานาชาติ, ประสบการณ์จากสถานประกอบการ, ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม เป็นตน้) 

 - - 

 
 
 
 
 
ตาราง 8.3(2)   ผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ย้อนหลัง 5 ปี  

ผลงานทางวชิาการ ค่านํ้าหนัก
จํานวนผลงาน 

ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ 
1. วารสารระดับนานาชาติ (International Jounal) 1 10 21 
2. บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (Interantional 
Conference) 

0.4 1 2 

3. วารสารระดับชาติ (Nartional Journal)  0.4 22 44 
4. บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference) 0.2 24 9 
5. สิทธิบัตร (Patent)  - - 
6. อนุสิทธิบัติ (Petty Patent)  - - 
7. ตําราหนังสือ  - - 
8. ผลงานทางวชิาการอื่น ๆ (เช่น งานสร้างสรรค์ระดับชาต/ิ
นานาชาติ, ประสบการณ์จากสถานประกอบการ, ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม เป็นตน้) 

 - - 

 
ตาราง 8.3(3) Staff-to-student Ratio 

Academic Year Total FTEs of 
Academic Staff 

Total FTEs of student Staff-to- student Ratio 

2559 0.261 46.94 1 : 8.76 
2560 0.287 47.11 1 : 10.4 
2561 0.256 43.45 1 : 10.2 
2562 0.369 40.34 1 : 9.6 
2563 0.321 37.94 1 : 8.0 
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ตาราง 8.3(4)   Research Activities 

Academic Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2559 - 8 - - 8 1.6 : 16 
2560 - 10 - - 10 2 : 1 
2561 - 11 - - 11 2.2 : 1 
2562 - 5 - - 5 1 : 1 
2563 - 13 - 1 14 2.8 : 1 

 
 
ตารางที่ 8.3(5)  ขอ้มูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา 
Academic 
Year 

จํานวน  
นศ.ที่จบ 

Types of Proceeding Types of Publication Total No. of 
Publications Per 
Students 

National Interational National Interational

2559 10 4 2 6 - 12 1.2 : 1 
2560 12 9 1 2 - 12 1 : 1 
2561 6 4 - 2 - 6 1 : 1 
2562 4 2 - 2 1 5 1.25 : 1 
2563 12 5 - 8 1 14 1.17 : 1 

 
8.4.  Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which 

are established and monitored. 
 หลักสูตรมรีะบบติดตามขอ้มูลเพื่อใหเ้ห็นถงึความสําเร็จของหลักสูตร ดงันี ้
 1. นักศึกษาและข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน  ควบคุมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. และระเบียบมหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 ข้อ 54 ที่กําหนดให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะต้องมีผลงานที่
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  โดยการ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ ให้คําแนะนําขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนแนะนําแหล่ง
เผยแพร่ผลงานที่ให้อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  - จัดอบรมให้ความรู้แก่นกัศึกษาเกีย่วกับแนวทางการเขียนบทความ/ผลงานทางวิชาการ 
  - ให้นักศึกษารายงานความก้าวในการทําวทิยานิพนธ์ พรอ้มทัง้ติดตามผลการเผยแพร่ผลงาน ทุก ๆ 6 เดอืน  
 2. อาจารย์ประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ  เนือ่งจากผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็น
ผลงานร่วมกับนกัศึกษา การติดตามข้อมูลจงึเปน็ไปในแนวทางเดียวกันกับของนักศึกษา  แตถ่า้อาจารย์ประจาํหลักสูตรมี
ผลงานที่นอกเหนือจากน้ัน ก็จะให้รายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทกุครัง้ 
 
8.5.  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 

benchmarked for improvement. 
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 หลักสูตรได้สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แบบสอบถาม 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า โดยได้นําข้อมูลการสํารวจย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา มาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 ตามตาราง 8.5(1) และ 
8.5(2)  โดยในปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มศิษย์เก่าได้เพิ่มข้อคําถามเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น เช่น ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าบางราย ใช้การสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom  จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเปรียบเทียบกับคู่เทยีบได้  ซึ่งหลักสูตรคู่
เทียบมีค่าร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 86.60 
  
ตาราง 8.5(1)  ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปัจจุบัน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. เนือ้หาของหลักสูตร 4.40 4.01 4.20 
2. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 4.38 4.01 4.19 
3. คุณสมบัตขิองอาจารย ์ 4.57 4.09 4.21 
4. การพัฒนาโครงร่างวทิยานพินธ์ และการทาํวิทยานิพนธ ์ 4.34 4.01 3.98 
5. ส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมใหก้ารเรยีนรู้สัมฤทธ์ิผล 4.50 3.97 4.04 
6. คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการให้คําปรึกษา 4.41 3.96 4.11 
7. ประเมินความสามารถของตวัเอง 3.92 3.90 3.79 

ค่าเฉลี่ย 4.36 3.99 4.07 
 
ตาราง 8.5(2)  ระดับความพึงพอใจของศิษยเ์ก่า 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. หลักสูตร การเรยีน-การสอน 3.99 4.11 4.32 
2. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ 4.03 4.30 4.65 
3. สถานที่ สภาพแวดล้อม และส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.99 4.20 4.50 
4. คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 3.94 4.18 4.22 
5. ความภาคภูมิใจที่มตี่อหลักสูตร สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ 4.27 4.44 4.61 
6. การศึกษาตลอดหลักสูตรไดพ้ัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 3.99 4.22 - 
ข้อคําถามที่เพิม่เติม    
1.  การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน

คุณธรรม 
- - 4.42 

2.  การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู ้ - - 4.52 
3.  การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน

ทักษะทางปัญญา 
- - 4.35 

4.  การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของบัณฑิตด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- - 4.52 

5.  การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทกัษะใน
การวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 4.32 

6. การศึกษาตลอดหลักสูตรได้พฒันาคุณลักษณะในด้าน
ประสบการณ์ และความสามารถในการแขง่ขัน 

- - 4.26 
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7.  ความรู้ที่ไดร้ับสามารถนํามาบูรณาการใช้ได้ตลอดชีวิต - - 4.42 
8.  ยินดีให้คําแนะนํา และเชิญชวนให้ผู้อื่นได้เข้าศึกษาในหลักสูตร - - 4.55 

ค่าเฉลี่ย 4.04 4.24 4.44 
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes        
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes 

are appropriately formulated in accordance with an established 
learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders 

       

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes 
for all courses are appropriately formulated and are aligned to 
the expected learning outcomes of the programme. 

       

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes 
consist of both generic outcomes (related to written and oral 
communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related 
to knowledge and skills of the study discipline). 

       

1.4 The programme to show that the requirements of the 
stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, 
and that these are reflected in the expected learning outcomes.

       

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes 
are achieved by the students by the time they graduate. 

       

Overall opinion        
AUN-QA 2 Programme Structure and Content        
2.1 The specifications of the programme and all its courses are 

shown to be comprehensive, up-to-date, and made available 
and communicated to all stakeholders. 

       

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively 
aligned with achieving the expected learning outcomes. 

       

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from 
stakeholders, especially external stakeholders. 

       

2.4 The contribution made by each course in achieving the 
expected learning outcomes is shown to be clear. 

       

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically 
structured, properly sequenced (progression from basic to 
intermediate to specialised courses), and are integrated. 

       

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major 
and/or minor specialisations. 

       

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed 
periodically following an established procedure and that it 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

remains up-to-date and relevant to industry. 
Overall opinion        

AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach        
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and 

communicated to all stakeholders. It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning activities. 

       

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students 
to participate responsibly in the learning process. 

       

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active 
learning by the students. 

       

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote 
learning, learning how to learn, and instilling in students a 
commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

       

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in 
students, new ideas, creative thought, innovation, and an 
entrepreneurial mindset. 

       

3.6 The teaching and learning processes are shown to be 
continuously improved to ensure their relevance to the needs 
of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 

       

Overall opinion        
AUN-QA 4 Student Assessment        
4.1  A variety of assessment methods are shown to be used and are 

shown to be constructively aligned to achieving the expected 
learning outcomes and the teaching and learning objectives. 

       

4.2  The assessment and assessment-appeal policies are shown to 
be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 

       

4.3  The assessment standards and procedures for student 
progression and degree completion, are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

       

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, 
marking schemes, timelines, and regulations, and these are 
shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

       

4.5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

       

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a 
timely manner. 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be 
continuously reviewed and improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and alignment to the expected 
learning outcomes 

       

Overall opinion        
AUN-QA 5 Academic Staff        
5.1  The programme to show that academic staff planning (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service. 

       

5.2  The programme to show that staff workload is measured and 
monitored to improve the quality of education, research, and 
service. 

       

5.3  The programme to show that the competences of the 
academic staff are determined, evaluated, and communicated 

       

5.4  The programme to show that the duties allocated to the 
academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 
aptitude. 

       

5.5  The programme to show that promotion of the academic staff 
is based on a merit system which accounts for teaching, 
research, and service. 

       

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, 
roles and relationships, and accountability of the academic 
staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 

       

5.7 The programme to show that the training and developmental 
needs of the academic staff are systematically identified, and 
that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

       

5.8 The programme to show that performance management 
including reward and recognition is implemented to assess 
academic staff teaching and research quality. 

       

Overall opinion        
AUN-QA 6 Student Support Services        
6.1  The student intake policy, admission criteria, and admission 

procedures to the programme are shown to be clearly defined, 
communicated, published, and up-to-date. 

       

6.2  Both short-term and long-term planning of academic and non-
academic support services are shown to be carried out to 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

ensure sufficiency and quality of support services for teaching, 
research, and community service. 

6.3  An adequate system is shown to exist for student progress, 
academic performance, and workload monitoring. Student 
progress, academic performance, and workload are shown to 
be systematically recorded and monitored. Feedback to 
students and corrective actions are made where necessary. 

       

6.4  Co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are shown to be available to improve learning 
experience and employability. 

       

6.5  The competences of the support staff rendering student 
services are shown to be identified for recruitment and 
deployment. These competences are shown to be evaluated to 
ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles 
and relationships are shown to be well-defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

       

6.6  Student support services are shown to be subjected to 
evaluation, benchmarking, and enhancement. 

       

Overall opinion        
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure        
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including 

equipment, material, and information technology, are shown 
to be sufficient. 

       

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, 
readily available, and effectively deployed. 

       

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress 
in information and communication technology. 

       

7.4 The information technology systems are shown to be set up 
to meet the needs of staff and students. 

       

7.5 The university is shown to provide a highly accessible 
computer and network infrastructure that enables the campus 
community to fully exploit information technology for 
teaching, research, service, and administration. 

       

7.6 The environmental, health, and safety standards and access 
for people with special needs are shown to be defined and 
implemented. 

       

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and 
psychological environment that is conducive for education, 
research, and personal wellbeing 

       

7.8 The competences of the support staff rendering services        
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

related to facilities are shown to be identified and evaluated 
to ensure that their skills remain relevant to stakeholder 
needs. 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student 
services) are shown to be subjected to evaluation and 
enhancement 

       

Overall opinion        
AUN-QA 8 Output and Outcomes        
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are 

shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

       

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, 
and advancement to further studies, are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

       

8.3 Research and creative work output and activities carried out by 
the academic staff and students, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

       

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the 
programme outcomes, which are established and monitored. 

       

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

       

Overall opinion        
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.88 
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ส่วนที่ 6 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง 
 1. เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพที่มีอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามาจากสายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เภสัช
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ ทาํให้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนรู้ทาวิชาการที่กว้างขึ้นและส่งเสริมการ
ทํางานเป็นทีมระหว่างวิชาชีพ 
 2. เป็นหลักสูตรทีม่ีการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการกับการเรยีนการสอน และการวจิัยของนกัศึกษา 
และสามารถใช้ชุมชนเป็นฐานในการทําวิจัยเพือ่วิทยานพินธ์หรือสารนิพนธไ์ด ้
 3. ผู้เรียนมีประสบการณใ์นการทํางานมาแล้ว จึงสามารถใช้เป็นโจทยใ์นการทําวจิัยเพื่อวิทยานพินธ์หรอืสารนพินธ์
ได้  
 4. เป็นหลักสูตรทีจ่ัดการเรยีนการสอนในวันเสาร์-อาทติย์ จงึเปดิโอกาสให้ผู้ที่มงีานทําอยู่แล้วและกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าเรยีนได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง 
 5. การจดัการเรยีนการสอนใช้วิธกีารหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้องเรียน การลงพ้ืนที่ การจดัประชุมที่มีหลาย
ภาคส่วนเข้าร่วม เป็นการเปิดมุมมองของนักศึกษาทําให้นกัศึกษาสามารถเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ  
  
จุดที่ควรพัฒนา  

1. การกําหนดมาตรการเรง่รดัให้นกัศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
2. วิธีการและช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3. หาแนวทางและกําหนดมาตรการในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   
4. ประเมินระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อปรับปรุงและลดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 

 
แนวทางการพฒันา 
 1. ศึกษาขอ้มูลและแนวทางการสรรหานกัศึกษาจากหลักสูตรคู่เทยีบเพื่อปรับใช้และพัฒนาการดาํเนินการของ
หลักสูตร เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้ได้ตามแผน ลดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการดําเนินการพัฒนาตนเอง 
 
 


