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คํานํา 
 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ 

ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ใหมีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  

 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ASEAN University 

Network-Quality Assurance (AUN-QA) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร ระหวางวันท่ี  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  ซ่ึงรายงานฉบับนี้ไดแสดงผลการ

ดําเนินงาน 2 สวน คือ ผลการกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผลการประเมินตนเองตามเกณฑของ AUN-QA ท่ีมุงเนน Expected 

Learning Outcome (ELO) โดยใชเกณฑการประเมิน 7 ระดับ   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปดสอนมาแลว 5 ป มีผูท่ีสําเร็จ

การศึกษารวมท้ังสิ้น 48 คน ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแลว 1 ครั้ง โดยปรับปรุงใหมี 2 วิชาเอก คือ การ

จัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซ่ึงในปจจุบันจัดการเรียนการตามหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2556  ในปการศึกษา 2559  มีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 50 คน เปนนักศึกษาท่ีเรียนแผน ก ท้ังหมด 

มีอาจารยประจําสถาบัน 4 คน  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ไดรายงานตามเกณฑ 

ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดผลการประเมิน 

3.36 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

AUN 1 Expected Learning Outcomes        
AUN 2 Programme Specification        
AUN 3 Programme Structure and Content        
AUN 4 Teaching and Learning Approach        
AUN 5 Student Assessment        
AUN 6 Academic Staff Quality        
AUN 7 Support Staff Quality        
AUN 8 Student Quality and Support        
AUN 9 Facilities and Infrastructure        
AUN 10 Quality Enhancement        
AUN 11 Output        

คะแนนรวม 3.36 
 

 ปญหาหลักของหลักสูตรนี้ คือ การเรงรัดการสําเร็จการศึกษา และการแสวงหานักศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ใหไดตามแผน ซ่ึงหลักสูตรตองหามาตรการในการดําเนินการในประเด็นดังกลาว เชน การเพ่ิมชวงเวลาให

นักศึกษารายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ การเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธหลักสูตรท่ี

หลากหลาย เปนตน 
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บทท่ี 1 

สวนนํา 
 
1.  ประวัติโดยยอของหลักสูตร 
 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) เปนหนวยงานท่ีพัฒนาและยกระดับหนวยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย จากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ สวรส.
ภาคใต ม.อ. โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) ดังนี้ 
 1.  เปนสถาบันจัดการงานวิจัย ท่ีทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง สนับสนุนและสงเสริม งานวิจัยระบบ
สุขภาพในระดับพ้ืนท่ีภาคใต เพ่ือสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู สําหรับการแกปญหาและพัฒนา
ระบบสุขภาพท่ีมีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใต ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือ
นําไปสูการใชประโยชน และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ 
 2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหเปนกลไกในการทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ท่ีเขมแข็งและมีความตอเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพ้ืนท่ี
ภาคใต ท้ังท่ีมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
จากองคกรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน 
 3. เพ่ือบูรณาการองคความรูและกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือเอ้ือตอการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของ
งานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 จากวัตถุประสงคของสถาบันขอ 3 และจากสถานการณความตองการพัฒนาวิชาการดานสุขภาพ 
สถานการณการวิจัยดานสุขภาพ และสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  รวมท้ัง
บทบัญญัติท่ีเนนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยอาศัยความรู กระบวนการและเครื่องมือท่ีสําคัญ คือ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพอยางมีสวนรวม ธรรมนูญสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพท้ังระดับชาติ 
ระดับพ้ืนท่ี และเชิงประเด็น การประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
2550  การดําเนินการท่ีผานมายังมีขอจํากัดในดานวิชาการ เนื่องจากเปนสิ่งใหมในสังคมยังตองการองคความรู
ใหมเพ่ือการประยุกตใชและตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัต ิ 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยดานการ
จัดการระบบสุขภาพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะ Multi disciplinary ท่ีหลายคณะรวมกันจัดการเรียนการสอน
โดยทางสถาบันเปนแกนหลักในการดําเนินการ และเชิญอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
และคณะแพทยศาสตร มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร  สถาบันเริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแตปการศึกษา 2552 
และเริ่มรับนักศึกษารุนแรกในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูประบบสุขภาพ 
และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอกท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากรในดานการจัดการระบบสุขภาพ
ขององคกรสุขภาพ เชน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
เนนใหบัณฑิตมีองคความรูในกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ มองสุขภาพเปนองครวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปญญา และใช
แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดหลากหลาย สามารถเรียน
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ไดในระหวางปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เนนการนําไปประยุกตใชไดจริงกับสถานการณท่ีเผชิญมาเปนวัตถุดิบในการ
เรียน ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีมุงสูการตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
และการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความสามารถดานวิชาการ 
 หลักสูตรท่ีไดพัฒนาและเปดสอนในครั้งแรกเปนหลักสูตรท่ีเนนเฉพาะดานการจัดการระบบสุขภาพ 

แตตอมามหาวิทยาลัยซ่ึงกํากับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ไดทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรและสรางองคความรูดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กับสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2556 โดยมีขอตกลงความรวมมือ ดังนี้ 

 1. รวมสนับสนุนและสงเสริมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ ใหมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาและผลิตบุคลากรท่ีมีความรู และสามารถปฏิบัติงานดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพได 

 2. รวมกันพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 3. รวมกันสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย และการพัฒนาองคความรูดานการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพ ท้ังจากการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 4. รวมกันสนับสนุนและสงเสริมการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในภาคสวนตางๆ ของสังคม 

 จากสถานการณดังกลาว สถาบันฯ จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการ

ระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ การพัฒนาองคความรู และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดยเริ่มใชหลักสูตร

ฉบับปรับปรุงในปการศึกษา 2556 จนถึงปจจุบัน 

 ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตเริ่มเปดสอนหลักสูตรนี้ สถาบันตองขอความรวมมือจากอาจารยตาง
คณะมารวมสอน รวมท้ังไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ เนื่องจากยังไมมีอาจารยประจํา  
ในขณะเดียวกันสถาบันไดดําเนินการขอจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัย จนในปจจุบันมีอาจารยประจําสถาบัน 
จํานวน 4 คน  และในปจจุบันมีผูท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว รวมท้ังสิ้น 50 คน 
 
2.  วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีวัตถุประสงค  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้     

1) สามารถมองระบบสุขภาพแบบองครวม วิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยท่ีเอ้ือ
และเปนอุปสรรคตอสุขภาพ 

2) สามารถบงชี้ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Social determinants of health) ท่ีมีผลตอสุขภาพของคน
ในชุมชน นําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ 

3) สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และสามารถประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพ่ือการปรับปรุง
ระบบสุขภาพใหมีความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบท่ีสามารถตรวจสอบ
ได 

4) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ ท้ังการสราง
เสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ 
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5) มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

6) บริหารการศึกษา วิจัยปญหาและนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
ท้ังปญหาเฉียบพลันและเรื้อรัง เพ่ือนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 
3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานหลักสูตร การบริหารสถาบัน งานวิจัย/บริการวิชาการ 

ผู้อาํนวยการ 

รองผูอํานวยการ 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 

คณะกรรมการนโยบายประจําสถาบนั 

คณะกรรมการบริหารสถาบนั 

- งานสารบรรณ 

- งานการเงิน/พัสดุ 
- งานธุรการ 

- ดูแล/บริหารจัดการหลักสูตร วท.
ม. (การจัดการระบบสขุภาพ) 
- งานประกันคุณภาพ 

- ประสานงาน/ดําเนินโครงการ 

- ติดตามโครงการ 

- โครงการศูนยวิชาการสรางเสริมสุขภาพภาคใต (ศวสต.) 
- โครงการยุทธศาสตรอาหารจังหวัดสงขลา 
- โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย สสส. 
- โครงการกิจกรรมทางกาย (PA) 
- โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RC 
- โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต 
- โครงการศูนยเรียนรูเด็กไทยแกมใส 
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 วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต  
(สจรส.ม.อ) 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 สจรส.ม.อ เปนสถาบันหลัก เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการ
จัดการความรูในระบบสุขภาพของภาคใต 
 

พันธกิจ (Mission) 
 สจรส.ม.อ. เปนสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุน
และสงเสริมใหผูมีสวนรวม (stakeholder) ในพ้ืนท่ี มีศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองค
ความรู และ ขับเคลื่อนใหเกิดสังคมท่ีใชความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรมโดยใชบริบทพ้ืนท่ีเปนตัว
ตั้ง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีตอบสนองตอพ้ืนท่ีภาคใต  พันธกิจหลักของ สจรส.ม.อ. มี 3 
ประการ คือ 

• การจัดการงานวิจัย 
• การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ 
• การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

4.  นโยบายการประกันคุณภาพ 
 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ) ดําเนินการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN QA) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

5.  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปนหลักสูตร 2 ป  มีใหเลือก 2 
วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ รูปแบบการศึกษาแบงเปน 2 
แผน คือ 

1. แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 

• แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธอยางเดียว แตอาจกําหนดใหเรียนเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรม
วิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนไดโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

• แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ และเรียนรายวิชา 
 2. แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษารายวิชา โดยตองทําสารนิพนธและสอบประมวลความ

รอบรู (comprehensive examination) 
  

 5.1 โครงสรางหลักสูตร  
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1.  หมวดวิชาบังคับ - 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก - 6 หนวยกิต 18 หนวยกิต 
3.  สารนิพนธ - - 6 หนวยกิต 
4.  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต - 

รวม  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1) หมวดวิชาบังคับ    12 หนวยกิต 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health System Research Methodology 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 Statistics for Decision Making in Health System Research 
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ 2 (2-0-4) 
 Determinants of Health 
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health System Management 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 1 (0-2-1) 
 Seminar in Health System Management 1 
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 1 (0-2-1) 
 Seminar in Health System Management 2 
 

 2) หมวดวิชาเลือก 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตร หรือจากรายวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี
เหมาะสมท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือรายวิชาในสถาบันอ่ืน หรือรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับหมายเลข 300 ข้ึนไป  โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ี
ปรึกษา   
 รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ  จํานวน 14 รายวิชา 

148-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3 (2-3-4) 
 Community Health System Management 
148-662 การจดัการทรัพยากรมนุษยในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Human Resource Management in Health System 
148-664 การจัดการความรูในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Knowledge Management in Health System 
148-665 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Quality Assurance in Health System 
148-666 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Security Management 
148-667 การจัดการระบบสรางเสริมสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Promotion System Management 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเพ่ือการจัดการสุขภาวะ 3 (2-3-4) 
 Participatory Public Policy Process for Health Management 
148-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Qualitative Research for Health System Management 
148-671 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Strategic Management for Health System Management 
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148-672 การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Consumer Protection 
148-673 ประเด็นพิเศษทางระบบสุขภาพ 3 (0-9-0) 
 Special Issues in Health System 
148-674 พฤติกรรมองคกรในองคกรสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Organizational Behaviors in Health Organizations 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรในการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Law and Ethics in Health System Management 
148-676 เศรษฐศาสตรสุขภาพและการจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
 
 รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  จํานวน 11 รายวิชา 
148-663 ระบาดวิทยาเพ่ือการจัดการ 3 (2-3-4) 
 Epidemiology for Management 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเพ่ือการจัดการสุขภาวะ 3 (2-3-4) 
 Participatory Public Policy Process for Health Management 
148-670 ระบบบริหารสารสนเทศดานสุขภาพ 3 (2-3-4) 
  Health Information Management System 
148-673 ประเด็นพิเศษทางระบบสุขภาพ 3 (0-9-0) 
 Special Issues in Health System 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรในการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Law and Ethics in Health System Management 
148-676 เศรษฐศาสตรสุขภาพและการจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health Impact Assessment Methodology 
148-678 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน 3 (3-0-6) 
 Community Health Impact Assessment 
148-679 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 3 (3-0-6) 
 Strategic Environmental Assessment 
148-680 เครื่องมือและกระบวนการท่ีใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Tool and Procedure for Health Impact Assessment 
148-681 การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค  3 (2-3-4) 
 Creative Conflict Management 
 

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

แผน ก แบบ ก 1 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 148-781 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต  
  รวม 9 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 148-781 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต  
  รวม  9 หนวยกิต   
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 148-781 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต  
  รวม  9 หนวยกิต   
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 148-781 วิทยานิพนธ  9 หนวยกิต  
  รวม  9 หนวยกิต   
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต   
 

แผน ก แบบ ก 2 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสขุภาพ 3 (3-0-6) 
 148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ 2 (2-0-4) 
 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 1 (0-2-1) 
   รวม 8 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 148-604 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 1 (0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 148-782 วิทยานิพนธ 3 หนวยกิต 
  รวม 10 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 148-782 วิทยานิพนธ 7 หนวยกิต 
  รวม 10 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 148-782 วิทยานิพนธ 8 หนวยกิต 
  รวม 8 หนวยกิต 
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต   
 

แผน ข 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 

 148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ 2 (2-0-4) 
 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 1 (0-2-1) 
  รวม 8 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 148-604 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 1 (0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
  รวม 10 หนวยกิต 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 148-783 สารนิพนธ 3 หนวยกิต 
  รวม 9 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
 148-783 สารนิพนธ 3 หนวยกิต 
  รวม 9 หนวยกิต 
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต   
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 5.2 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 
 ความหมายของตัวเลขในตาราง  
  อาจารย  1  หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร 
    2  หมายถึง อาจารยผูสอน 
    3  หมายถึง อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
  

   สถานภาพ 1  หมายถึง อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย 
    2  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด/ปที่สําเร็จการศึกษา ประเภทอาจารย สถานภาพ 
1 2 3 1 2 

1. ดร.กุลทัต   หงสชยางกูร Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม, 2552      
2. รศ.ดร.จีรเนาว   ทัศศรี ปร.ด. (การพยาบาล), ม.สงขลานครินทร, 

2548 
     

3. ดร.ซอฟยะห   นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลานครินทร, 
2555 

     

4. ผศ.ดร.พงคเทพ   สุธีรวุฒิ ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร),  
ม.ขอนแกน, 2550 

     

5. ดร.เพ็ญ   สุขมาก ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม), 2556      
6. ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา Ph.D.(Nursing), 2547      
7. ผศ.ดร.ฐิติวร  ชูสง Ph.D. Engineering (Environmental 

Science and Engineering), 2552 
     

8. ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธวี ปร.ด.(พยาบาลศาสตร), 2551      

9. ดร.ปรัชญานันท  เที่ยงจรรยา Ph.D. (Nursing), 2551      

10. ดร.วรางคณา  จุติดํารงคพันธ Ph.D. (Civil Environmental System 
Engineering), 2555 

     

11. ดร.นพ.วรสิทธิ์   ศรศรีวิชัย ปร.ด. (ระบาดวิทยา), 2551      

12. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล Ph.D. (Civil Engineering), 2538      

13. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี Ph.D. (Political Science)      

14. รศ.ดร.สุพจน  เดนดวง Ph.D. (Health Sociology), 2533      

15. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2547      

16. นพ.สุวัฒน  วิริยะพงษสุกิจ M.P.H.(Health Development), 2546      

17. ผศ.ดร.แสงอรุณ   อิสระมาลัย Ph.D. (Nursing), 2545      

18. ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวฒัน ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา), 2549      

19. ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล Ph.D. (1st Hons, Political and 
Development Economics), 2553 

     

20. นพ.อมร  รอดคลาย อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2546      
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 5.3  บุคลากรสนับสนุน 
   สถาบันฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ 3 คน และมีบุคลากรท่ีดูแลงานดาน IT 1 คน 
 
 5.4 นักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู จํานวน 48 คน โดยแยกปการศึกษาท่ีเขาศึกษาดังนี้ 
ปการศึกษาท่ีเขาศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

จํานวน 1 7 9 10 5 18 50 

 
 5.5 ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 10 คน  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่สําเร็จการศึกษา 

1 5410024016 น.ส.กรกช   อินทอง 19 มกราคม 2560 

2 5410024018 นายเมธี    ศิริโชต ิ 5 กันยายน 2559 

3 5510024004 น.ส.น้ําทิพย   ชินนาพันธ 1 สิหาคม 2560 

4 5510024007 น.ส.ภรณทิพย   ขุนพิทักษ 1 สิหาคม 2560 

5 5510024009 นายกําพล   เศรษฐสุข 31 กรกฎาคม 2560 

6 5510024011 น.ส.จิตตราวดี  สุวรรณชาตร ี 31 กรกฎาคม 2560 

7 5510024012 น.ส.นัยนา   หมันเทศ 25 กรกฎาคม 2560 

8 5510024014 นางโนรฮาวา   บิลฮีม 21 กรกฎาคม 2560 

9 5610024007 น.ส.ทินมณี   แซเหลียง 14 มิถุนายน 2560 

10 5710024002 นางโซเฟย   เพ็ชรฆาต 6 ธันวาคม 2559 

 
 5.6 ศิษยเกา 
  หลักสูตรนี้มีผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา รวม 48 คน ซ่ึงสถาบันไดจัดทําทําเนียบศิษยเกา
เพ่ือเปนขอมูลไวแลว ดังนี้ 
     

ปการศึกษา จํานวน 
2556 7 
2557 9 
2558 22 
2559 10 
รวม 48 

 
 
 



11 
 

 

 5.7 งบประมาณ 
  การบริหารจัดการหลักสูตรใชเงินรายไดของสถาบันจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปละ
ประมาณ 1,300,000 บาท และจากเงินรายไดสวนอ่ืน ๆ  
 
 5.8 ส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดจากการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย เชน สํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร ศูนยคอมพิวเตอร และสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของสถาบันฯ 
เชน หองสมุด wifi ฯลฯ 
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บทท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 

เกณฑ
ขอท่ี 

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  

5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1-11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2  อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

รายช่ือตาม มคอ. 2 

และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ  

รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปี

ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง

หรือสัมพนัธ์กบั

สาขาทีเ่ปิดสอน 
หมาย

เหตุ 

ตรง 
สัม 

พนัธ์ 

1. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี 

 3-9098-00153-52-3 

1. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี 

 3-9098-00153-52-3 

ปร.ด. (การพยาบาล), 

2548 

   

2. ดร.เพ็ญ  สุขมาก 

 3-9306-00061-60-1 

2. ดร.เพ็ญ  สุขมาก 

 3-9306-00061-60-1 

ปร.ด.(การจัดการ

สิ่งแวดลอม), 2556 

   

3. ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ* 

 3-9699-00305-49-0 

3. ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ* 

 3-9699-00305-49-0 

ปร.ด.(เภสัชศาสตร

สังคมและการบริหาร), 

2550 

   

4. ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร* 

  5-9098-00003-03-0 

4. ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร* 

 5-9098-00003-03-0 

Ph.D. (Nursing), 

2552 

   

5. ดร.ซอฟยะห  นิมะ* 

  3-9001-00295-79-3 

5. ดร.ซอฟยะห  นิมะ* 

 3-9001-00295-79-3 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 

2555 

   

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หลังรายชื่อ  เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไมครบ 
 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ  

1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน หรือ 

2) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมี
ประสบการณในการสอน และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เปนอาจารยประจําท่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................... 
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เกณฑขอ 3  คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  เปนไปตามเกณฑ คือ มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 

 

ตารางท่ี 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4) 

ตําแหนงทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. ดร.กุลทัต   หงสชยางกูร Ph.D. (Nursing), 2552   

2. ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา Ph.D.(Nursing), 2547   

3. รศ.ดร.จีรเนาว   ทัศศรี ปร.ด. (การพยาบาล), 2548   

4. ดร.ซอฟยะห  นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 2555   

5. ผศ.ดร.ฐิติวร  ชูสง Ph.D. Engineering (Environmental Science 

and Engineering), 2552 
 

 

6. ผศ.ดร.พงคเทพ   สุธีรวุฒิ ปร.ด.(เภสัชศาสตรสงัคมและการบริหาร), 2550   

7. ดร.เพ็ญ   สุขมาก ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม), 2556   

8. รศ.ดร.สพุจน  เดนดวง Ph.D. (Health Sociology), 2533   

9. นพ.สุภัทร  ฮาสวุรรณกิจ อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2547   

10. ผศ.ดร.แสงอรุณ   อิสระมาลัย Ph.D. (Nursing), 2545   

11. นพ.อมร  รอดคลาย อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2546   

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 4  คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

  เปนไปตามเกณฑ คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา ผศ. ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
  ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ......................................................................................................... 
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ตารางท่ี 1.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑ
ขอ 5, 9, 10) 

 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก และอาจารยท่ีปรึกษา

การคนควาอิสระ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารย
ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา
ท่ีอาจารยเปน

อาจารยท่ีปรึกษา
หลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

1. ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร Ph.D. (Nursing), 2552   3 

2. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี ปร.ด. (การพยาบาล), 2548   2 

3. ดร.ซอฟยะห  นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 2555    9 

4. ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธว ี ปร.ด.(พยาบาลศาสตร), 2551   1 

5. ดร.ปรัชญานันท เที่ยงจรรยา Ph.D. (Nursing), 2551   1 

6. ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ ปร.ด.(เภสัชศาสตรสงัคมและการ

บริหาร), 2550 

  7 

7. ดร.เพ็ญ  สุขมาก ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม), 

2556 

  2 

8. ดร.วรางคณา  จุติดํารงคพนัธ Ph.D. (Civil and 

Environmental System 

Engineering), 2555 

  1 

9. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล Ph.D. (Civil Engineering), 

2538 

  2 

10. ผศ.ดร.ศรีสมภพ  
  จิตรภิรมยศรี 

Ph.D. (Political Science)   1 

11. ผศ.ดร.สุกัญญา  
  โลจนาภิวัฒน* 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ (พัฒน

ศึกษา), 2549 

  1 

12. นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ* อนุมัติบัตร (เวชศาสตร

ครอบครัว), 2547 

M.P.H.(Health 

Development), 2555 

  1 

13. นพ.สุวัฒน  วิริยะพงษสุกิจ* M.P.H.(Health 

Development), 2546 

  2 

14. ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล Ph.D. (1st Hons, Political and 

Development Economics), 

  1 
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อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก และอาจารยท่ีปรึกษา

การคนควาอิสระ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารย
ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา
ท่ีอาจารยเปน

อาจารยท่ีปรึกษา
หลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

2553 

* เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ  เนื่องจากในปการศึกษา 2553-2556 

สถาบนัยังไมมีอาจารยประจําสถาบัน และยังเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตอเนื่องสาํหรับนักศึกษาที่ยงัไม

สําเร็จการศึกษา 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.................................................................................................... 

 

เกณฑขอ 9  ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

  เปนไปตามเกณฑ 

  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ......................................................................................................... 

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักมีนักศึกษาในความดูแลไมเกิน 5 คน ตามเกณฑท่ีกําหนด  ยกเวน 
ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ และ ดร.ซอฟยะห  นิมะ ท่ีมีนักศึกษาในความดูแลเกิน 5 คน  ซ่ึงเปนไปตามมติ
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2552 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 
เห็นชอบใหอาจารยท่ีมีศักยภาพสามารถมีนักศึกษาเกินกวา 5 คนได ในกรณีท่ีอาจารยทานนั้นมีทุนการศึกษา 
แตตองไมเกิน 10 คน  โดยมีขอมูลดังนี้ 
 
รหัสนักศึกษา รายช่ือนักศึกษา ทุนท่ีไดรับ จํานวนเงิน 

ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ 
5510024009 นายกําพล   เศรษฐสุข - - 

5510024011 น.ส.จิตตราวดี   สุวรรณชาตร ี - - 

5610024002 น.ส.ณัฏฐิกา   นวลเต็ม - - 

5610024013 วาท่ี รต.หญิงฐิตาพร  แกวเอียด - - 

5710024008 นายไฟศอล   มาหะมะ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2559 

50,000.- 
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รหัสนักศึกษา รายช่ือนักศึกษา ทุนท่ีไดรับ จํานวนเงิน 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน

วิชาการโครงการรวมสรางชุมชนใหนา
อยูภาคใต 

50,000.- 

5710024013 นางสุทธิลักษณ   แกวบัณฑิตย โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน
วิชาการโครงการรวมสรางชุมชนใหนา
อยูภาคใต 

50,000.- 

5810024006 นายอรรถกร   คําแกว - - 

ดร.ซอฟยะห  นิมะ 

5610024004 น.ส.ตวนบีรนี  ดาราหมานเศษ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2559 

50,000 

5610024007 น.ส.ทินมณี   แซเหลียง ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2558 

50,000 

5710024004 น.ส.ณัฐติญา  นกแกว ทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2560 

100,000 

5710024005 น.ส.นิยตา   รักษะโบะ - - 
5710024010 นายยุทธนา  หอมเกต ุ ทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2560 
109,000 

5710024011 น.ส.ยุภา  สมบูรณ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2558 

50,000 

5710024012 น.ส.วไิลลักษณ   เดชาสิทธิ ์ - - 
5710024014 นายอัสฮา   อดุลยรอ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธใน

หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2559 
50,000 

5910024019 น.ส.พีชยา   อรุโณทัย - - 
 
เกณฑขอ 10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 เปนไปตามเกณฑ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................... 

(หากขอนี้ เกณฑขอ 10 ไมเปนไปตามเกณฑ ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปน
ขอเสนอแนะใหผูบริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 

 

 

 

 

 



18 
 

 

ตารางท่ี 1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6) 

อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ผศ.ดร.กาญจนสุนภัส  
 บาลทิพย 

Ph.D (Nursing), 2553     

2. รศ.ดร.ปุญญพัฒน   
 ไชยเมล 

ปร.ด.(สาธารณสุข
ศาสตร), 2549 

    

3. ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร Ph.D (Nursing), 2550     

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 6  คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
   เปนไปตามเกณฑ คือ 

1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 
3) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได

แจงให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.............................. 

 
ตารางท่ี 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7) 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณ-
วุฒิภายนอก 

1. ผศ.ดร.กาญจนสุนภัส  บาลทพิย Ph.D (Nursing), 2553     

2. ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร Ph.D.(Nursing), 2552     

3. รศ.ดร.เกษตรชัย  และหีม      

4. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี ปร.ด. (การพยาบาล), 
2548 

    

5. ดร.ซอฟยะห  นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 
2555 

    

6. นายธีรศักดิ์  มักคุน พ.ม. (รัฐประศาสตร),           
2538 
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อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอางอิง) 
ไมมี 

อาจารย
ประจํา 

ผูทรงคุณ-
วุฒิภายนอก 

7. ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒ ิ ปร.ด.(เภสัชศาสตรสงัคม
และการบริหาร), 2550 

    

8. ดร.พัฒนศักดิ์  คํามณีจันทร ปร.ด.(อายุรศาสตรเขต
รอน), 2552 

    

9. ดร.พิรียุตม  วรรณพฤกษ ปร.ด. (การจัดการ
สิ่งแวดลอม), 2555 

    

10. ดร.เพ็ญ  สุขมาก ปร.ด.(การจัดการ
สิ่งแวดลอม), 2556 

    

11. ผศ.ดร.วมิลมาลย  ศรีรุงเรือง      
12. ดร.วรางคณา  จุติดํารงคพันธ Ph.D. (Civil and 

Environmental 
System 
Engineering) , 2538 

    

13. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี Ph.D. (Political 
Science), 

    

14. รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล Ph.D. (Chemistry of 
Natural Products), 
2538 

    

15. ผศ.ดร.สุกัญญา  โลจนาภิวฒัน ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
(พัฒนศึกษา), 2549 

    

16. นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ อนุมัติบัตร (เวชศาสตร

ครอบครัว), 2547 

M.P.H.(Health 
Development), 2555 

    

17. นพ.สุวัฒน  วิริยะพงษสุกิจ M.P.H.(Health 
Development), 2546 

    

18. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย Ph.D. (Nursing), 2545     

19. นพ.อมร  รอดคลาย อนุมัติบัตร (เวชศาสตร
ครอบครัว), 2546 

    

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  เปนไปตามเกณฑ คือ  
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1.  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2.  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ 
3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง

ให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว 
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ........................................................................................... 

 
ตารางท่ี 1.7   การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8) 

ผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2549 

ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 

1. น.ส.กรกช   อินทอง รูปแบบการใหบริการสุขภาพดวย

การแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา

จังหวัดตรัง 

วารสารเทคโนโลยีภาคใต. (ไดรับการตอบ

รับใหตีพิมพ) วารสารระดับชาติ 

ฐานขอมูล TCI กลุม 2 

2. นายเมธี  ศิริโชต ิ การกําหนดขอบเขตโดยชุมชนมี

สวนรวม ในการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพขณะดําเนินโครงการ : 

กรณีศึกษาโรงแยกกาซธรรมชาติ

ไทย-มาเลเซีย 

การประชุมวชิาการ การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ ประจําป 2557 เรื่อง 

"ผลกระทบของการกระบวนการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ",โรงแรม

เอเชีย กรุงเทพมหานคร 26-27 มกราคม 

2558 จัดโดย สถาบันการจัดการระบบ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3. น.ส.น้ําทิพย   ชินนาพันธ การประยุกตใชการแพทยแผนไทย

ในระบบบรกิารสาธารณสุขระดับ

โรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา:

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 นวัตกรรมสรางสรรค 

ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ไทย

แลนด 4.0 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ณ 

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

4. น.ส.ภรณทิพย   ขุนพิทักษ สถานการณการแพทยแผนไทยใน

ระบบบริการสาธารณสุขระดับตติย

ภูมิของโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตบริการ

สุขภาพท่ี 12 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7 

"ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสรางสรรคสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน" วันท่ี 20 กรกฎาคม

2560 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน) กรุงเทพฯ : บัณฑิต
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ผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2549 

ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. นายกําพล   เศรษฐสุข รูปแบบการประยกุตใชการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพ่ือ

ประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบล 

กรณีศึกษา ตําบลชะแล อําเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา 

วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

(ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร

ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1 

6. น.ส.จิตตราวดี  สุวรรณชาตรี ความเทาเทียมดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในวิชาชีพเทคนิค

การแพทย กรณีศึกษา โรงพยาบาล

ของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา 

วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

(ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร

ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1 

7. น.ส.นัยนา   หมันเทศ การศึกษารูปแบบการรับ-สงตอ

ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

กรณีศึกษา: โรงพยาบาลเขาชัยสน 

วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

(ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร

ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1 

8. นางโนรฮาวา   บิลฮีม การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของ

ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต: กรณีศึกษา อําเภอรามัน 

จังหวัดยะลา 

วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

(ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร

ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1 

9. น.ส.ทินมณี   แซเหลียง แนวทางการเลิกยาสูบของผูนํา

ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา 

วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและ

การสาธารณสุขภาคใต (ไดรับการตอบรับ

ใหตีพิมพ) วารสารระดับชาติ ฐานขอมูล 

TCI กลุม 1 

 พฤติกรรมการใชยาสูบของผูนํา

ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง

นวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ 

ระหวางวันท่ี 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัด

โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
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ผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2549 

ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 

10. นางโซเฟย   เพ็ชรฆาต Waste Management in 

Kokkian Subdistrict, 

Narathiwat Province 

1st International Conference on 

Environment, Livelihood and 

Services วันท่ี 2-5 November 2015. 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอน เซ็นทรัล

เวิลด กรุงเทพ : คณะสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 8  การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  
   เปนไปตามเกณฑ  คือ มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑครบทุกราย  

1) มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน 
2) การตีพิมพเผยแพรผลงาน 

เผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมี proceedings จํานวน 5 ราย เผยแพรในวารสารหรือ
สิ่งพิมพวิชาการ 6 ราย 

   ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................ 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2553 
ไดปรับปรุงหลักสูตร ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2556 

2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2561 
  ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11 

  ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ 
  ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ..................... 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 
 เพ่ือใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได 
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไมมี
แผนหรือไมมีหลักฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ
เพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา
เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี ตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี 
7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ชั้นนํา 

 
สรุปผลการประเมินของหลักสูตร 

องคประกอบ หัวขอเกณฑการประเมิน คะแนน 
AUN 1 Expected Learning Outcomes   3 

AUN 2 Programme Specification 3 

AUN 3 Programme Structure and Content 3 

AUN 4 Teaching and Learning Approach 4 

AUN 5 Student Assessment 4 

AUN 6 Academic Staff Quality 3 

AUN 7 Support Staff Quality 4 

AUN 8 Student Quality and Support 3 

AUN 9 Facilities and Infrastructure 4 

AUN 10 Quality Enhancement 3 

AUN 11 Output 3 
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Criterion 1 
1.  The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision 

and mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and 
students. 

2.  The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and 
lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should be 
aligned to the programme expected learning outcomes. 

3.  The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to the 
knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called transferable 
skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and oral communication, 
problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc. 

4.  The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect the 
relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน (1-7) 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university [1,2] 

2 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 
(i.e. transferable) learning outcomes [3] 

3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4] 

3 

Overall opinion 3 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1 (Expected Learning Outcomes) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เริ่มรับนักศึกษารุนแรก ในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 และไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ซ่ึงเปนผล
สืบเนื่องมาจากศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (AUN 1-1) 
ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจาก 4 กลุม คือหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ และภาค
ประชาชน โดยสวนหนึ่งไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรและความสามารถในการเขารวมหลักสูตร
ของท้ัง 4 กลุมตัวอยาง  ผลการศึกษาวิจัยพบวา  ท้ัง 4 กลุมมีความประสงคท่ีจะเขารวมหลักสูตร โดยมี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และพัฒนาใหมีหลักสูตรทางดานนี้ 
ประกอบกับจากการประชุมหารือรวมกันระหวาง นพ.วิพุธ  พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กับ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร และไดจัดทําขอตกลง (MOU) รวมกันเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดังนั้นสถาบันฯจึงไดดําเนินการ

AUN 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
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ปรับปรุงหลักสูตรกอนแผนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีกําหนดไวทุกๆ 5 ป โดยปรับปรุงใหมี 2 วิชาเอก คือ การ
จัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556  มีเปาประสงคหลักเพ่ือผลิตนักจัดการท่ีสามารถแสวงหาความรูอยางเปนระบบ คิดอยางมี

วิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู รวมถึงการใชหลักฐานเชิงประจักษเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติใน

การจัดการระบบสุขภาพ ซ่ึงในปการศึกษา 2559 ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

ท้ังนี้ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมใหความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร

ดังกลาว และไดจัดทําตามแบบอยางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (AUN 1-2)  

ท่ีกําหนดใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูใหครอบคลุม อยางนอย 5 ดาน คือ  

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 2. ดานความรู (Knowledge)  

 3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility)  

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

 ผลการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาตาง ๆ อาจารยผูสอนเปนผูกําหนด โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และของสถาบัน ดังนี้ 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 พันธกิจ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 
 พันธกิจ 2  สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และ

เชื่อมโยงสูเครือขายสากล 
 พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกตครามรูบนพ้ืนฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพ่ือสราง

ปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 
 
 พันธกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  
 "เปนสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมใหผู
มีสวนรวม (stakeholder) ในพ้ืนท่ี มีศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองคความรู และ 
ขับเคลื่อนใหเกิดสังคมท่ีใชความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรมโดยใชบริบทพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีตอบสนองตอพ้ืนท่ีภาคใต" 
 
 นอกจากนั้น ในการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายังไดพิจารณาให
สอดคลองกับคุณลักณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนี้ 
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1. คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 1.1  มีความสนใจใฝรู มีความเปนสากล มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการศึกษาคนควาและแสวงหาความรู 

 1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลท่ีเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

สามารถประยุกตใชความรูทางดานวิชาการ 

 1.3  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนนศักยภาพ

การใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา 

 1.4  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 

 2.1  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชนสวนรวมเปนกิจท่ีหนึ่งตามพระ

ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

 2.2  มีภาวะผูนํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

สามารถแกปญหาและดําเนินงานใหประสบ 

3.  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ 

 3.1  มีความรูในศาสตรเฉพาะและรูรอบในศาสตรอ่ืนๆ 

 3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองคความรูใหม สามารถบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษาดวยตนเองหรือ

จากการคนควาวิจัย และนําไปประยุกตในการพัฒนางานอาชีพของตนได 

 3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 ไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes หรือ ELO) 5 ดาน รวม

ท้ังหมด 23 ขอ ไวอยางชัดเจนใน มคอ.2 (AUN 1.1-1)  การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรฉบับ

นี้ ไดนําขอมูลท่ีไดจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร มาเปนกรอบในการกําหนดผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง ดังนี้ 

ตาราง 1.1-1  กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการดําเนินการ 

หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูประกอบการ และภาคประชาชน 

การวิจัยเรื่อง "ความตองการและความพรอมในการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ" 

อาจารยผูสอนในหลักสูตร จากการประชุมรวมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการดําเนินการ 

นักศึกษาปจจุบัน จากการตอบแบบสอบถาม 

สถาบันฯ และมหาวิทยาลัย วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ - การกําหนด ELO ใหครอบคลุมท้ัง 5 ดาน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

 - การกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรท่ีปรับปรุง ซ่ึง

ไดพิจารณาในเรื่องผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดวย โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับหลักสูตรนี้ 2 ทาน คือ 

1. น.ส.ดวงพร  เฮงบุณยพันธ  

    (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 

2. น.ส.สมพร  เพ็งคํา  

    (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ) 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

 หลักสูตรไดกระจายผลการเรียนรูท่ีคาดหวังลงในรายวิชาตางๆ ตามท่ีไดระบุไวในแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 

หนา 38-40 (AUN 1.1-1) ซ่ึงผลการเรียนรูมี 5 ดาน ครอบคลุมท้ังความรูและลักษณะท่ัวไป (Generic 

Specific) และทักษะเฉพาะทาง (Specialized) ซ่ึงในสวนท่ีเก่ียวกับความรูและลักษณะท่ัวไป มี 15 ขอ  และ

ทักษะเฉพาะ มี 8 ขอ การกระจายผลการเรียนรูท่ีคาดหวังลงในรายวิชาตางๆ เปนผลมาจากการรวมกัน

พิจารณาและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) สภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามตารางท่ี 1-2 

 

ตารางท่ี 1.2-1  แสดงการจําแนกลักษณะของผลการเรียนรู (ลักษณะท่ัวไปหรือเฉพาะสาขา) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) ลักษณะ 

ท่ัวไป เฉพาะสาขา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม   

1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง และเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม   

2) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพดานสุขภาพ   

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาระบบสุขภาพ 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) ลักษณะ 

ท่ัวไป เฉพาะสาขา 

ดานความรู   

1) มีความรู ความเขาใจถึงปจจัยดานพฤติกรรม สังคม และสิ่งแวดลอม (Social determinants 

of health) ท่ีมผีลตอระบบสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  

2) มีมุมมองสุขภาพเชิงระบบ (Health system mapping) วิเคราะหสถานการณ ปจจยัท่ีเอ้ือและ

เปนอุปสรรคตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  

3) วิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy public policy process) และ

กฎ กติกาตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ และประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ 

(Health impact assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห

แนวทาง เพ่ือการปรับปรุงระบบสขุภาพใหมีความครอบคลมุ มีคณุภาพ และปลอดภัยยิ่งข้ึน 

  

4) มีความรูในการประเมินคณุคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบสุขภาพ 

และคาดการณแนวโนมสถานการณจากขอมลูตางๆ 

  

ดานทักษะทางปญญา   

1) สังเคราะหแนวทางการแกไขหรือจัดระบบบริการสุขภาพท่ีสอดคลองจนสามารถลดหรือบรรเทา

ปญหาลงได 

  

2) วิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy public policy process) และ

กฎ กติกาตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ และประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ 

(Health impact assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห

แนวทาง เพ่ือการปรับปรุงระบบสขุภาพใหมีความครอบคลมุ มีคณุภาพ และปลอดภัยยิ่งข้ึน 

  

3) สามารถวางยุทธศาสตรการจัดการ ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพท้ังในเชิงนโยบายและ

เชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

  

4) ประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบสุขภาพ และคาดการณ

แนวโนมสถานการณจากขอมูลตางๆ 

  

5) บริหารการศึกษาวิจัยปญหาและนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

ท้ังปญหาเฉียบพลันและเรื้อรัง เพ่ือนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคณุภาพ และ

ประสิทธิภาพ 

  

6) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจดัการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ ท้ังการ

สรางเสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ 

  

7) บริหารจัดการทรัพยากรสขุภาพขององคกร (บุคคล, งบประมาณ, ขอมูล, ความรู, เวชภณัฑ, ฯลฯ) 

เพ่ือใชในการจัดการแบบองครวม ผสมผสาน และตอเน่ือง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม   

2) ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับระบบสุขภาพในกลุมท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) ลักษณะ 

ท่ัวไป เฉพาะสาขา 

3) เปนผูรเิริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจดุยืน

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

  

4) ประสาน สงตอ กับเครือขายและภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกันพัฒนาระบบสุขภาพ   

5) สื่อสารสาธารณะ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชนท่ีมีผลดีตอระบบสุขภาพ   

ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   

2) มีทักษะในการคนควาหาขอมลูจากเว็ปไซต ฐานขอมลูทางวิชาการ และใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

  

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

  

 

 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารผูสอนไดพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 และ

ไดจัดทํา มคอ.3 (AUN 1.2-1) ซ่ึงไดกําหนดวิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลไวชัดเจน   และในแตละภาค

การศึกษาจะมีการประเมินรายวิชา การทวนสอบรายวิชาจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีระบุไวในรายวิชา โดย

ผูสอนจะนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีสัมพันธกับคุณสมบัติของมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ท่ีจะตอง

มี ซ่ึงหลักสูตรเนนพัฒนานักศึกษาผานการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ ดังนี ้

 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology) 
 2. สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health 

System Research) 
 3. ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Determinants of Health) 
 4. การจดัการระบบสุขภาพ (Health System Management) 
 5. สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 และ 2 (Seminar in Health System Management 1 

and 2)  
 6. วิชาวิทยานิพนธ (Thesis) 
โดยการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเนนใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานการจัดการระบบสุขภาพ และ
ทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนองานท่ีไดจากการศึกษาคนควา  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
พัฒนาและตอยอดจากความรูพ้ืนฐานมาเปนงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนการสรางองคความรูใหมท่ี
สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูนําทางวิชาการ และชี้นําสังคมได  สวนในกรณีของนักศึกษาท่ีเรียนแผนการทํา
วิจัยอยางเดียว นักศึกษาจะตองพัฒนาตนเองในการทําวิจัยผานรายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีสามารถสรางองคความรู
และนวัตกรรมใหมไดเชนกัน 
 
 
 
  



30 
 

 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

 ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes หรือ ELO) ของหลักสูตรท่ีผานความ
เห็นชอบ ถูกสรางข้ึนโดยการสรุปและรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ
กับหลักสูตร สามารถแยกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1  ผูท่ีอยูในหลักสูตรและนําผลผลิตจากหลักสูตรไปใช ไดแก นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา บัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  ผูบังคับบัญชา/นายจาง 

 กลุมท่ี 2  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการหลักสูตร ไดแก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 กลุมท่ี 3  ผูกํากับควบคุมดูแลหลักสูตร ไดแก คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย (กก.บว.) สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 วิธีการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการดังนี้ 
 
ตาราง 1.3-1  วิธีการรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการดําเนินการ 

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตร  ผูบังคับบัญชา/

นายจาง 

จากการตอบแบบสอบถาม 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน จากการประชุมรวมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

จากการประชุมรวมกัน 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) สภาวิทยา

เขต และสภามหาวิทยาลัย 

จากขอเสนอแนะในการประชุมของคณะกรรมการแตละชุด โดย

หลักสูตรไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู

เพ่ือใหเหมาะสมกับหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการแตละชุด

พิจารณาตามลําดับ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 
 ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาผูมีสวนไดสวนเสียในหลักสูตรมีสวนรวมในการกําหนดผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง เนื่องจากเปนผูใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการพิจารณาหลักสูตร  และในชวงของการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนี้  ยังไม มีผูสําเร็จการศึกษาจึงไม มีขอมูลจากผู ท่ีสําเร็จการศึกษา และ
ผูบังคับบัญชา/นายจาง  
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 1 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 สรุปรายงานการวิจัยเรื่อง "ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ" 
AUN 1-2 http://www.mua.go.th/users/tqf-

hed/news/FilesNews/FilesNews3/News328072552.pdf 
AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 
AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
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Criterion 2 

1.  The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information about 

the programme to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

2.  Programme specification including course specifications describes the expected learning 

outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand 

the teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the 

assessment methods that enable achievement to be demonstrated; and the 

relationship of the programme and its study elements. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน (1-7) 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

3 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-
to-date [1,2] 

3 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders [1,2] 

3 

Overall opinion 3 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2 (Programme Specification) 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ได
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ.2553 
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ตามท่ีกลาวถึงใน AUN 1 (AUN 1-1) โดยรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 
เปนตนมา  การจัดทําขอมูลท่ีระบุในหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 (AUN 1.1-1) เปนไปตามขอกําหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  ซ่ึงมีความครบถวนสมบูรณในประเด็นท่ีสําคัญและเปน
ปจจุบัน ไดแก  
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร เชน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

รูปแบบหลักสูตร อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เปนตน 

AUN 2 
หลักสูตร (Programme Specification) 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร เชน ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร แผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร เชน ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการหลักสูตร คุณสมบัติของผูเขาศึกษา แผนการรับนักศึกษา งบประมาณ ระบบ
การศึกษา รายวิชาในหลักสูตร อาจารยผูสอน แผนการศึกษา รหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา เปนตน 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  เชน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เปนตน 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา เชน กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
(เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย เชน การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม การพัฒนาความรูและทักษะใหแก
คณาจารย 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร เชน การบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร โดยประเมินประสิทธิผลของการสอน 
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การทบทวนผล
การประเมินและวางแผนปรับปรุง และแผนกลยทุธการสอน 

 

 ท้ังนี้ขอมูลหลักสูตรตาม มคอ.2 ไดมีการประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ เชน แผนพับ วิดีโอแนะนํา

หลักสูตรบนเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 2.1-1)  และบนเว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-2)  โดยเนื้อหา

ขอมูลท่ีเผยแพรประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา จุดเดนของหลักสูตร ภาระกิจหลักของ

สถาบัน มาตรฐานผลการเรียนรู แนวทางการวิจัยฯลฯ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ยัง

อยูในรอบ 5 ปของการใชหลักสูตร ขณะนี้อยูในระหวางการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงไดดําเนินการ

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ฯลฯ  

 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

 รายวิชาท่ีเปดสอนมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษา โดยการนําผลการประเมินรายวิชา ผลการทวนสอบ
แตละรายวิชา มาวางแผนในการปรับปรุงเนื้อหา ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล
ในรายวิชานั้นๆ ตามรายละเอียดใน มคอ.5 (AUN 2.2-1) เพ่ือจะใชสอนในภาคการศึกษา หรือปการศึกษา
ถัดไป 
 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 (AUN 1.2-1) ไดจัดทําครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอน 
จํานวน 10 รายวิชา ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจนครบถวนสมบูรณในประเด็นท่ี
สําคัญๆ ตามแบบฟอรมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของ สกอ.  เชน ชื่อ
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รายวิชา วัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา ขอกําหนดของการลงทะเบียนในรายวิชา 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทาง
วิชาการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดเผยแพรใหแกผูเรียนโดยการแจกเปนเอกสารในชั้นเรียน หรือบางครั้ง
อาจารยผูสอนไดเผยแพรทางสื่ออ่ืนๆ เชน Facebook, Line  ในสวนของคําอธิบายรายวิชา โครงสราง
หลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรูของทุกรายวิชา ไดเผยแพรแกผูเรียน หรือผูท่ีสนใจท่ัวไปบนเว็บไซตของ
สถาบัน (AUN 2.1-2) 
 นอกจากนั้นยังมีการจัดทําเอกสารเก่ียวกับแผนการเรียนแจกนักศึกษาทุกคนในวันแรกของการเรียน

รายวิชานั้นๆ ดวย  

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

 การประชาสัมพันธ การสื่อสารในหลักสูตรและรายวิชา เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบขอมูลโดยผาน
ชองทางการประชาสัมพันธ ดังนี้ 
 1. ผูท่ีอยูในหลักสูตรและนําผลผลิตจากหลักสูตรไปใช ไดแก นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร  ผูบังคับบัญชา/นายจาง จะไดรับขอมูลจากเว็บไซตของสถาบัน และคูมือนักศึกษา ซ่ึง
มีการปรับปรุงทุกปการศึกษาเพ่ือใหมีความทันสมัย 
 2. ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการหลักสูตร ไดแก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ไดรับ
ทราบขอมูลจากทางเว็บไซตของสถาบัน การสื่อสารทางระบบอ่ืนๆ เชน Facebook, Line 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดรับทราบขอมูลจากการประชุมในแตละครั้ง 
 สําหรับผูท่ีสนใจเขาศึกษาสามารถรับรูขอมูลไดจากเว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-2) และของบัณฑิต
วิทยาลัย (AUN 2.1-1)   และจากแผนพับแนะนําหลักสูตรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (AUN 2.3-1) ซ่ึง
หลักสูตรไดจัดทําเพ่ือเผยแพรและจัดสงไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ทุกป รวมท้ังไดเผยแพรในการจัดกิจกรรม
งาน มอ.วิชาการ และอาจารยไดนําไปเผยแพรในกรณีท่ีไดไปเขารวมประชุมวิชาการตางๆ  
 ในสวนของนักศึกษา สถาบันไดจัดทําคู มือการศึกษาฯ (AUN 2.3-2) แจกในวันปฐมนิเทศ โดย
ผูอํานวยการสถาบัน และประธานหลักสูตร ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน พรอมท้ัง
ตอบขอซักถามของนักศึกษา  
 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 2 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 สรุปรายงานการวิจยัเร่ือง "ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ" 

AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556 

AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.1-1 http://www.grad.psu.ac.th/th/GradCurriculum.php 
AUN 2.1-2 http://hsmi.psu.ac.th/main/?page_id=992 
AUN 2.2-1 มคอ.5 รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 
AUN 2.3-1 แผนพับแนะนําหลักสูตร 
AUN 2.3-2 คูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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Criterion 3 

1.  The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2.  The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 

contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 

outcomes is clear. 

3.  The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, 

and integrated.  

4.  The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

5.  The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an 

area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in the 

field. 

6.  The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-

date. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน (1-7) 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected learning outcomes [1] 

3 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date [3,4,5,6] 

3 

Overall opinion 3 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 

 การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2556 ปรับปรุงใหมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

เพ่ือใหสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

(AUN 1-1) ปรับปรุงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพ่ิมแผน ข ในแผนการการศึกษา 

AUN 3 
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)   
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และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมีความเหมาะสมและทันสมัย  โดยโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  มี 2 แผนการศึกษา ดังนี้ 

 1. แผน ก  - แบบ ก 1   ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   - แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต และศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 18 

หนวยกิต 

 2. แผน ข  ทําสารนิพนธ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และ

สอบประมวลความรอบรู (comprehensive examination) 

 การเรียนตามหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะตองเขาชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงท่ีเรียนใน

แตละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค  นอกจากการสอบผานในแตละรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแลว 

นักศึกษาทุกคนตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษ สอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธ มีการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามขอกําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

 1. การสอบผานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 

วันท่ีเขาศึกษา โดยมีขอกําหนดระดับคะแนนการสอบผานดังนี้ 

  PSU-TEP Reading & Structure ไมต่ํากวา 50 % หรือ 

  CU-TEP คะแนนรวม 3 ทักษะ ไมต่ํากวา 50 คะแนน หรือ 

  TOEFL (Paper Based) ไมต่ํากวา 450 คะแนน หรือ 

  TOEFL (Institution Testing Program) ไมต่ํากวา 450 คะแนน หรือ 

  TOEFL (Computer Based) ไมต่ํากวา 133 คะแนน หรือ 

  TOEFL (Internet Based) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ 

  IELTS ไมต่ํากวา 4.5 คะแนน 

 2. การสอบโครงรางวิทยานิพนธ  นักศึกษาตองดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 คือ 

  - แผน ก แบบ ก 1 กําหนดใหนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 4 ภาคการศึกษา 

  - แผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 5 ภาคการศึกษา  

 3. การสอบปองกันวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองสอบวัดความรูความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับหัวขอเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ัง

การพูด การเขียน และการตอบคําถาม 

 4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ นักศึกษาตองมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถมองระบบสุขภาพแบบองครวม วิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบ

สุขภาพ ปจจัยท่ีเอ้ือและเปนอุปสรรคตอสุขภาพ สามารถบงชี้ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Social determinants 

of health) ท่ีมีผลตอสุขภาพของคนในชุมชน และนําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบ

สุขภาพ สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทางเพ่ือการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมีความเสมอ

ภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบท่ีสามารถตรวจสอบได ตลอดจนเปนนักจัดการระบบสุขภาพท่ี

มีทักษะการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ ท้ังการสรางเสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ  

ดังนั้นการกําหนดแผนการศึกษาในรายวิชาตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูพ้ืนฐาน และเพ่ือพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานทางดานวิชาการ การวิจัย การคิด วิเคราะห ท่ีใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประมวลใชในการทํา

วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ดังนี้ 

 1. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก กําหนดใหนักศึกษาเรียนท้ังรายวิชาบังคับท่ีเปนพ้ืนฐานของ

หลักสูตร และรายวิชาเลือก ภายในปท่ี 1 เพ่ือใหนักศึกษานําทักษะความรูพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู

พ้ืนฐาน ความสามารถในการประยุกตใชทักษะตางๆ สูงานวิจัย  

 2. รายวิชาสัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ (Seminar in Health System Management) เปน

รายวิชาท่ีฝกใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได นักศึกษาตองสามารถอาน

เอกสารทางวิชาการไดอยางเขาใจ สามารถเรียบเรียงความรูท่ีไดจากการอานมานําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจ และ

สามารถตอบขอซักถามได  ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอดจากการศึกษาคนควาขอมูลเปนงานวิจัยได 

 3. รายวิชาวิทยานิพนธ เปนรายวิชาท่ีพัฒนานักศึกษาใหมีความรู และทักษะตาม ELO ท้ัง 5 ดาน 

 ท้ังนี้รายวิชาตางๆ ท่ีกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรมีความสัมพันธกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ท้ังระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear 

 ไดนําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ัง 23 ขอ กระจายลงในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร ซ่ึงไดแสดงแผนท่ีการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 
(AUN 1.1-1) โดยมีประเด็นท่ีสําคัญคือ 
 - ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังอยางนอย 1 ขอ 
 - ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ัง 23 ขอ กระจายอยูในรายวิชาบังคับและวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนรายวิชาท่ี

นักศึกษาทุกคนตองเรียน 

 - ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังท่ีเปนความรูและทักษะท่ัวไป และความรูและทักษะเฉพาะ 



38 
 

 

 กอนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา รายวิชาท่ีเปดสอนจะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียด

ของรายวิชา (Course Specification) ตามแบบ มคอ.3 (AUN 1.2-1) ท่ีกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

ของรายวิชา ผลการเรียนรูในแตละดานท่ีมุงหวังในการพัฒนานักศึกษา แผนการเรียน และขอกําหนดในการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมกอนใชในการวาง

แผนการสอนของแตละวิชา และเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ผูประสานงานรายวิชา

จะตองดําเนินการจัดทํา มคอ.5 (AUN 2.2-1) ซ่ึงมีรายละเอียดในหัวขอตางๆ คือ ผลการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปญหาและผลกระทบตอการ

ดําเนินการ โดยนักศึกษาจะตองประเมินรายวิชา ประเมินผูสอน เพ่ือใหสามารถใชเปนแนวทางในการวาง

แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาถัดไป 
 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

 มีการจัดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  โดยแบงเปน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวดวิทยานิพนธ และได

จัดลําดับการเรียนใหเปนไปตามลําดับท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน ดังแผนการศึกษา 

 

ตาราง 3.3-1  แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ        (3) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ  (2) 
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ                                  (2) 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1              (1) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ      (3) 
148-602 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (2) 
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ                                 (2) 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1            (1) 

รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

148-604 การจัดการระบบสุขภาพ                              (3) 
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2              (1) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                                 (3) 
148-782 วิทยานิพนธ                                             (3) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

148-604 การจัดการระบบสุขภาพ                             (3) 
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2            (1) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 

รวม 10 หนวยกิต รวม 10 หนวยกิต 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

xxx-xxx  วิชาเลือก                                                 (3) 

148-782 วิทยานิพนธ                                             (7) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
148-783 สารนิพนธ                                              (3) 

รวม 10 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต 
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แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

148-782 วิทยานิพนธ                                             (8) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
xxx-xxx  วิชาเลือก                                               (3) 
148-783 สารนิพนธ                                              (3) 

รวม 8 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต 

 

 การจัดลําดับการเรียนรายวิชาท่ีตอเนื่องสัมพันธกันท้ังผูท่ีเรียนในแผน ก แบบ ก2 และแผน ข  โดย

กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ รายวิชาสถิติเพ่ือการตัดสินใจใน

การจัดการระบบสุขภาพ และวิชาปจจัยกําหนดสุขภาพ กอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ/สาร

นิพนธ เพราะวิชาท้ัง 3 รายวิชาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  และการกําหนดให

นักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาสัมมนา 1 ในภาคการศึกษาแรกของการเรียนเพ่ือใหเปนรายวิชาท่ีให

คําแนะนําวิธีการคนควาหาขอมูลและความรูจากแหลงตางๆ  นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีวิชาเลือกใหนักศึกษา

เลือกเรียน 21 รายวิชา ซ่ึงสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับวิชาเอกท่ีเลือกตามคําแนะนําของอาจารยท่ี

ปรึกษา  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติหลักสูตรไมสามารถเปดรายวิชาเลือกไดท้ังหมด แตจะเปดตามความสนใจ

ของผูเรียนในแตละป 

 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 3 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 สรุปรายงานการวิจัยเรื่อง "ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ" 

AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.2-1 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
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Criterion 4 

1.  The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of 

the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that 

influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 

education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by what 

methods. 

2.  Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the 

student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach 

of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3.  Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes when 

learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, 

what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she or he 

chooses to use.  

4.  Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, 

supportive, and cooperative learning environment. 

5.  In promoting responsibility in learning, teachers should: 

 a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 

  b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to assessment and 

modes and duration of study. 

6.  The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and 

instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, 

information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, 

etc.). 

 

 

 

 

 

AUN 4  
วิธีจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)  
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

4.1  The educational philosophy is well articulated and communicated to 
all stakeholders [1] 

4 

4.2  Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [2,3,4,5] 

4 

4.3  Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 4 
Overall opinion 4 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 (Teaching and Learning Approach) 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ระบุไววา "มุงผลิตมหาบัณฑิต เปนนักจัดการท่ีสามารถแสวงหาความรูอยางเปนระบบ 
คิดอยางมีวิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู รวมถึงการใชหลักฐานเชิงประจักษเชื่อมโยงไปสูการ
ปฏิบัติในการจัดการระบบสุขภาพ" ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีวา "เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดย
มีการวิจัยเปนฐาน"  และยังสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันท่ีระบุวา "สถาบันการจัดการระบบสุภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันหลัก เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการ
งานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพของภาคใต"  ซ่ึงท้ังหมดนี้ เปนตัวกําหนดปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สามารถมองระบบสุขภาพแบบองครวม วิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยท่ีเอ้ือ
และเปนอุปสรรคตอสุขภาพ 

2) สามารถบงชี้ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Social determinants of health) ท่ีมีผลตอสุขภาพของคนใน
ชุมชน นําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ 

3) สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และสามารถประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพ่ือการปรับปรุงระบบ
สุขภาพใหมีความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบท่ีสามารถตรวจสอบได 

4) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ ท้ังการสราง
เสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ 

5) มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

6) บริหารการศึกษา วิจัยปญหาและนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ท้ัง
ปญหาเฉียบพลันและเรื้อรัง เพ่ือนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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    ดังนั้นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรนี้จึงกําหนดใหจัดการศึกษาท่ีมุงใหบัณฑิตเปนนักจัดการท่ีสามารถ
แสวงหาความรูอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู  ซ่ึงปรัชญา
การศึกษาดังกลาวเปนท่ีรับทราบในกลุมของผูท่ีมีสวนสวนเสียจากการประชาสัมพันธ เชน เว็บไซต แผนพับ 
  

4.2  Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes 

 การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 (AUN 1.1-
1)  โดยหลักสูตรใชกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูใน มคอ.3 (AUN 1.2-1) 
ทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยดําเนินการ
ดังนี้ 
 - กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 2 สัปดาห เจาหนาท่ีแจงใหอาจารย/ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา 
มคอ.3 และคอยติดตามอยูเสมอ 
 - เม่ืออาจารยจัด ทํา มคอ.3 ทางระบบออนไลนแลว จะมีการตรวจสอบโดยประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในประเด็นความทันสมัยของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงตองสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา การวัดและประเมินผล และผานการอนุมัติจากผูบริหาร คือ รองผูอํานวย
สถาบันฯ ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ในปการศึกษา 2559 มีจํานวนรายวิชาท่ีตองกํากับติดตาม การจัดทํา มคอ.3 จํานวน 10 รายวิชา ซ่ึง

สามารถใหอาจารยจัดทําไดครบตามกําหนดเวลาทุกรายวิชา  แตละรายวิชาสอนโดยวิธีการท่ีเหมาะสมกับผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 สวนการควบคุมการทําวิทยานิพนธ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 1.  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูตรวจสอบเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ ในประเด็น 

 - ตรวจสอบหัวขอการทําวิทยานิพนธใหสอดคลองกับสาขาการจัดการระบบสุขภาพ และมีความ

เหมาะสมในแงความทันสมัย การนําไปใชประโยชนในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

 - ตรวจสอบความเหมาะสมในการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยพิจารณาจากความรู 

ความสามารถ ประสบการณในการทําวิจัย ภาระงานของอาจารยในภาคการศึกษานั้นๆ  ท้ังนี้ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ขอ 23 กํานดไวใหอาจารย 1 

คน เปนอาจารยท่ีปรึกของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน  นอกจากนั้นหัวขอการทําวิทยานิพนธตองเหมาะสมกับ

นักศึกษา เชน นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ควรทําวิทยานิพนธใน

หัวขอเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของตัวเอง 

 - กํากับใหมีการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา โดยการจัดสัมมนาให

นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธนําเสนอรายงานความกาวหนา 

 2. แนะนําใหนักศึกษาเขาอบรมการใชโปรแกรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนในการทําเขียนวิทยานิพนธ  

รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชโปรแกรม Turn it in เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

 3. ใหการสนับสนุนทุนในการไปนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 
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 4. แจงขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธ เชน ขาวเก่ียวกับทุนการวิจัย การอบรม 

กําหนดการสงเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 5. หลักสูตรกําหนดใหมีอาจารยประจําสถาบันฯ อยางนอย 1 ทาน เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

รวมในกรณีท่ีนักศึกษามีอาจารยตางคณะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพ่ือชวยในการตรวจสอบและ

ติดตามความกาวหนา 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 หลักสูตรสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง โดยใชวิธีการ 

 1.  ใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูท่ีจําเปนและเรียนรูดวยตนเอง โดยในทุกรายวิชาไดมอบหมายงานให

นักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง การคนขอมูลทางวิชาการและนําขอมูลมาสรุปเพ่ือทํารายงาน/นําเสนอใน

หองเรียน ซ่ึงเปนการปูพ้ืนฐานการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2.  พัฒนาใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูและทักษะท่ีเรียนมาจากหลายๆ วิชาเขาดวยกันเพ่ือ

แกปญหาในรายวิชาสัมมนา ใหนักศึกษาคนควาหาความรูและทําความเขาใจบทความวิจัย และวิพากษความรู

ท่ีได การพัฒนาโครงรางการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ตลอดจนการวิเคราะหผลการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัยดวยตนเองในทุกข้ันตอน  ความสามารถในการบูรณาการความรูตางๆ เขาดวยกัน

เพ่ือใหไดความรูใหมถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง 

 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 4 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 255 
AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
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Criterion  

1.  Assessment covers: 

  a)  New student admission 

  b) Continuous assessment during the course of study 

  c) Final/exit test before graduation 

2.  In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted 

and be congruent with the expected learning outcomes. They should measure the 

achievement of all the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3.  A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 

formative, and summative purposes.  

4.  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

5.  Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 

programme. 

6.  Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 

reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly 

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

5.1  The student assessment is constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes [1,2] 

3 

5.2  The student assessments including timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated 
to students [4,5] 

4 

5.3  Methods including assessment rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6,7] 

4 

5.4  Feedback of student assessment is timely and helps to improve 
learning [3] 

4 

AUN 5 
การประเมินผูเรียน (Student Assessment)  
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เกณฑ คะแนน (1-7) 

5.5  Students have ready access to appeal procedure [8] 3 
Overall opinion 4 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 (Student Assessment) 

เกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาของแตละแผนการศึกษา ใน มคอ.2 
(AUN 1.1-1) โดยขอมูลดังกลาวมีการเผยแพรในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 2.1-1) เว็บไซตของ
สถาบัน (AUN 2.1-2) และแผนพับ (AUN 2.3-1) ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธการรับเขาศึกษาในแตละป
การศึกษา ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวดังนี้ 

1. แผน ก แบบ ก 1 
1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิค

การแพทย พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพ
และ 

2)  มีประสบการณวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับระบบสุขภาพ หรือเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ และเผยแพรซ่ึงไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาในขอ 1 และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

3) คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิค
การแพทย พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพ 
หรือ 

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนนอกเหนือจากขอ 1 และมีประสบการณการทํางานท่ี
เก่ียวของกับระบบสุขภาพมาแลวอยางนอย 3 ป  

3) คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

 กระบวนการประเมินนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 มีการประเมินดังนี้ 

 1. การประเมินนักศึกษากอนรับเขาศึกษา ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ การดําเนินการใน

สวนนี้ไมไดหมายความวาเปนการนําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังหมดมากําหนดเปนการประเมินเพ่ือรับเขา

ศึกษา แตไดนําในบางประเด็นมาประเมิน เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการระบบสุขภาพ ทัศนคติใน
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การเขาศึกษาในหลักสูตร ความเปนไปไดในการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปใชประโยชน ความ

เปนไปไดในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เปนตน  

 2. การประเมินระหวางการศึกษาของนักศึกษา เปนไปตามรายละเอียดของรายวิชา ใน มคอ.3 (AUN 

1.2-1) ท้ังรายวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีระบุไวในแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ไดจัดทํา 

มคอ.3 ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2559 ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กําหนด  ซ่ึงประธานหลักสูตรไดตรวจสอบ มคอ.3 ในแตละภาคการศึกษาเพ่ือใหม่ันใจวา ผูสอนไดระบุ

มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังไดระบุวิธีการวัดผลและประเมินการ

เรียนรูของนักศึกษาซ่ึงอาจารยผูสอนไดระบุเกณฑการประเมินไวอยางชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ

ลวงหนากอนเริ่มการเรียนการสอน  นอกจากนั้น การประเมินในระหวางการศึกษาของแตละรายวิชาอาจารย

ผูสอนไดทําการประเมินอยางตอเนื่องในระหวางเรียนรายวิชา จนถึงการสอบปลายภาค 

 3. การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนการประเมินคุณสมบัติของผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาพรวม 

ซ่ึงจะตองผานกระบวนการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ประกอบดวย การประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาตางๆ การสอบโครง

รางวิทยานิพนธ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และอ่ืนๆ 

ซ่ึงผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชเพ่ือสรางองคความรูใหม และสามารถเปนผูนํา

ทางวิชาการได  การประเมินผานกระบวนการดังกลาวสามารถประเมินไดวา บุคคลนั้นมีความเหมาะท่ีจะเปน

มหาบัณฑิตท่ีสมบูรณ สอดคลองและสัมพันธกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes 

หรือ ELO)   

 

5.2  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

 ตามท่ีไดกลาวแลววา หลักสูตรประเมินนักศึกษาเปน 3 ระดับ คือ การประเมินนักศึกษากอนรับเขา

ศึกษา การประเมินระหวางการศึกษา และการประเมินการสําเร็จการศึกษา ซ่ึงแตละระดับมีกระบวนการและ

หลักเกณฑ ดังนี้ 

 1. การประเมินนักศึกษากอนรับเขาศึกษาและรับเขาศึกษา หลักสูตรกําหนดไวอยางชัดเจน โดย

เผยแพรในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย และเวบ็ไซตของสถาบัน  สําหรับข้ันตอนการสอบเพ่ือรับเขาศึกษา จะ

ใชวิธีการสอบขอเขียนกอนเพ่ือวัดและประเมินความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการระบบสุขภาพของผูสมัคร และ

สอบสัมภาษณเพ่ือประเมินเจตคติวาสามารถเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ไดหรือไม โดยมีเกณฑการใหคะแนนท่ี

ชัดเจนในแบบฟอรมการใหคะแนนของกรรมการสอบสัมภาษณ (AUN 5.2-1)  

 2. การประเมินระหวางการศึกษาของนักศึกษา ไดระบุไวอยางชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.

3) ซ่ึงอาจารยผูสอนไดชี้แจงใหผูเรียนทราบเก่ียวกับกําหนดการวัดผล วิธีการท่ีใช หลักเกณฑในการใหระดับ

คะแนน น้ําหนักคะแนนในแตละวิธีการวัดผล โดยระบุไวในประมวลรายวิชาของรายวิชาท่ีแจกใหกับนักศึกษา

ในคาบแรกของการเรียน   ท้ังนี้วิธีการวัดผลในแตละรายวิชาตองมีมากกวา 1 วิธี เชน การสอบขอเขียน การ
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มอบหมายงาน การนําเสนอ การใหคะแนนความตั้งใจ เปนตน  โดยมีการแบงสัดสวนการใหคะแนนในแตละ

สวนอยางเหมาะสม   สําหรับรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีหลักเกณฑการใหระดับคะแนน 

(Grade) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  ตาม

ความหมายและคาระดับคะแนนดังตอไปนี้  

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

(ตอหนึ่งหนวยกิต) 

 A ดีเยี่ยม   (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 

 B ดี   (Good) 3.0 

 C+ ปานกลาง (Fairly Good) 2.5 

 C พอใช   (Fair) 2.0 

 D+ ออน   (Poor) 1.5 

 D
 ออนมาก   (Very Poor) 1.0 

 E ตก   (Fail) 0.0 

 

 3. การประเมินการสําเร็จการศึกษา ท่ีมีท้ังการประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาตางๆ การสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ

อ่ืนๆ  ไดเผยแพรใหนักศึกษาทราบในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย และของสถาบัน รวมท้ังในคูมือการศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (AUN 2.3-2) ท่ีสถาบัน

จัดทําข้ึนเพ่ือแจกใหกับนักศึกษาทุกปการศึกษา  ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนเกณฑหรือขอกําหนดใหมจะมีการ

สื่อสารใหนักศึกษาทราบอยางท่ัวถึง สมํ่าเสมอ 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

 ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษามีการกําหนดกระบวนการและแผนในการประเมินการ

เรียนรูของผูเรียน วิธีการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาไวอยางชัดเจนใน มคอ.3 (AUN 1.2-1) ซ่ึงจะ

สัมพันธกับผลการผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ท่ีไดระบุไวในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3)  โดยผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหลักสูตรกําหนดใหมีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตามธรรมชาติ

ของแตละรายวิชาภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) 

ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงในแตละดานจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
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ขอยอยเพ่ือใชในการกําหนดความรับผิดชอบของแตละรายวิชาท่ีสอนแลวทําใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู

ครบท้ัง 5 ดาน ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.2   

 การประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชามีความเปนธรรมและโปรงใส เพราะอาจารยผูสอน/ผู

ประสานงานรายวิชานําผลการใหเกรดเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบและพิจารณา

ใหความเห็นชอบกอนการสงเกรดทางระบบออนไลนในทุกภาคการศึกษา และมีการทวนสอบรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบดังกลาวจะตองผานการ

พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 สวนการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ มีเกณฑในการประเมินจํานวนหนวยกิตผาน (P) ของหลักสูตร 

(AUN 5.3-1) เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาทุกคนประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธดวยเกณฑท่ีเหมือนกัน เพ่ือความ

ยุติธรรมสําหรับนักศึกษาทุกคน  สําหรับการสอบวิทยานิพนธปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  ท่ีกําหนดให "คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตอง

มีไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมไดเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนอยกวา 1 คน  อาจารยประจําซ่ึงไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไม

นอยกวา 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  โดยประธานคณะกรรมการสอบตองไมใชอาจารยท่ี

ปรึกษา"   ในการพิจารณาเชญิผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนั้น ทางหลักสูตรได

พิจารณาเชิญผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีความรูและมีความเขาใจในหัวขอวิทยานิพนธเรื่องนั้นๆ  

โดยยึดหลักการพิจารณาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 ผลการประเมินการสอบวิทยานิพนธเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางกรรมการสอบ ผลการสอบ

วิทยานิพนธมี 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี เปนท่ีพอใจ และไมเปนท่ีพอใจ (AUN 5.3-2) 

 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

 ผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกนักศึกษาทันทีในเรื่องความสามารถของนักศึกษาท่ีไดจาก

การประเมินผล เพ่ือชวยใหนักศึกษาปรับปรุงการเรียนรูในรายวิชาดังนี้ 

 1. วิชาสัมมนา อาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยผูประสานงานรายวิชามอบหมายงานใหนักศึกษาและ

นําเสนองานวิจัยหรือความรูท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยสามารถใหขอมูลยอนกลับในเรื่องความรูสามารถของ

นักศึกษาไดทันที และหลังจากการนําเสนอก็สามารถใหขอมูลยอนกลับไดทันทีเชนกัน 

 2. รายวิชาวิทยานิพนธ  มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษาทันทีเหมือนกับรายวิชาสัมมนา เม่ือ

นักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา และในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ 

คณะกรรมการสอบก็สามารถใหขอมูลยอนกลับหลังจากการสอบเสร็จสิ้นไดทันที 

  3. รายวิชาอ่ืนๆ สามารถใหขอมูลยอนกลับไดในลักษณะคลายกับวิชาสัมมนา ในกรณีท่ีมีการมอบหมาย

งานและนําเสนอในชั้นเรียน และจากผลการสอบท้ังกลางภาคและปลายภาคท่ีผูสอนสามารถใหขอมูลยอนกลับ

ไดถึงความรูความสามารถของผูเรียนอีกแนวทางหนึ่ง 
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 นอกจากนั้น เม่ือสิ้นภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา จะใหนักศึกษาทําการประเมินรายวิชา 

ประเมินผูสอน โดยนักศึกษาสามารถใหขอเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนของแตละวิชาได ซ่ึงผูสอน

สามารถนําผลการประเมินดังกลาวไปใชปรับปรุงการเรยีนการสอน และบันทึกลงใน มคอ.5 (AUN 2.2-1) เพ่ือ

ใชเปนหลักฐานในการนําไปใชในการเรียนการสอนครั้งตอไป สําหรับผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 

สามารถนําผลท่ีไดไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา รวมท้ังการปรับปรุงการ

บริหารจัดการรายวิชาหลักสูตรตอไป 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 มีการระบุไวใน มคอ.2 หนา 46 (AUN 1.1-3) วา "นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมี

ขอสงสัยเก่ียวกับผลการสอบ และวิธีการประเมินผล โดยเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันไดจัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษาและจัดตั้ง

คณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ"  ซ่ึงการดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนของนักศึกษาท่ีอาจจะมี

ผลกระทบตอความสัมพันธ และการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษานั้น คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรไมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว แตจะเลือกวิธีการและดําเนินการตามแตลักษณะและสถานการณของ

ขอรองเรียนนั้นๆ ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ในรอบปการศึกษาท่ีผานมายังไมมีนักศึกษารายใดขอใหหลักสูตร

ตรวจสอบผลการสอบ แตมีการขอดูคะแนนสอบจากอาจารยผูสอนในบางรายวิชาโดยตรง   

 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 5 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 255 
AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 2.1-1 http://www.grad.psu.ac.th/th/GradCurriculum.php 
AUN 2.1-2 http://hsmi.psu.ac.th/main/?page_id=992 
AUN 2.2-1 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
AUN 2.3-1 แผนพับแนะนําหลักสูตร 
AUN 2.3-2 คูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบ

สุขภาพ 
AUN 5.2-1 แบบฟอรมการใหคะแนนสัมภาษณผูเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ 
AUN 5.3-1 เกณฑการใหผานรายวิชาวิทยานิพนธ (P) ของหลักสูตร 
AUN 5.3-2 http://hsmi.psu.ac.th/main/?page_id=992/บว.5 แบบแจงผลการสอบวทิยานิพนธ 
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Criterion 6 

1.  Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are 

carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for 

education, research and service. 

2.  Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 

of education, research and service. 

3.  Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 

staff will be able to: 

  a)  design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

 b) apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

  c)  develop and use a variety of instructional media; 

 d) monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

they deliver; 

  e) reflect upon their own teaching practices; and 

  f) conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4.  Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 

5.  Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 

6.  Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 

7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 

taking into account their academic freedom and professional ethics. 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified 

needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

AUN 6 
คุณภาพบุคลากรสายวิชา (Academic Staff Quality)   
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10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

6.1  Academic staff planning (considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service [1] 

3 

6.2  Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service [2] 

3 

6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and academic 
freedom for appointment, deployment and promotion are determined 
and communicated [4,5,6,7] 

4 

6.4  Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3 
6.5  Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [8] 
4 

6.6  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
[9] 

3 

6.7  The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement [10] 

3 

Overall opinion 3 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 (Academic Staff Quality) 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, 

research and service 

 ท่ีผานมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีมีอิสระในการบริหารงาน 

และไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแตป

การศึกษา 2553  ในปจจุบันไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 โดยในปการศึกษา 

2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงเปนอาจารยประจําสถาบัน 4 คน อาจารย

ประจําจากคณะเภสัชศาสตรอีก 1 คน  ตามระเบียบฯ อาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําท่ี

ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาท่ีอาจารยผูสอนหรืออาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร สําหรับอาจารยผูสอน 
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หมายถึง  ผูซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษใหทําหนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบาง

หัวขอในแตละรายวิชา  ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารยประจําและอาจารยผูสอน รวม 11 คน แยก

เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน และอาจารยพิเศษซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความ

ชํานาญและประสบการณเก่ียวกับการจัดการระบบสุขภาพ จํานวน 3 คน (อางอิงใน บทท่ี 2 เกณฑขอ 3)     

 เม่ือมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดโครงสราง

หนวยงานใหสถาบันฯ อยูภายใตบัณฑิตวิทยาลัย แตการดําเนินงานตางๆ ยังคงเดิม  โดยในเดือยกรกฎาคม 

2560 สถาบันไดรับโอน ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย  มาเปนอาจารยประจําสถาบันเพ่ิมอีก 1 อัตรา เพ่ือรองรับ

การเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี  ในสิ้นเดือนกันยายน 2560  และมีแผนในการขอ

อัตรากําลังตําแหนงอาจารยเพ่ิมอีก 1 อัตรา  

 ในระยะเวลา 5 ปขางหนา จะมีอาจารยประจําสถาบันเกษียณอายุราชการ 2 คน ซ่ึงสถาบันไดมีแผนใน

การขออัตรากําลังทดแทนไวแลว แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรอบอัตรากําลังท่ีจะไดรับจากทางมหาวิทยาลัยดวย 

 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service 

 อัตราสวนของอาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2548 กําหนดภาระงานอาจารยประจําทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน  

แตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเม่ือนับจํานวนจะมีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ 2 คน คือ ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวฒุิ และ ดร.ซอฟยะห  นิมะ ท่ีรับนักศึกษาเกิน 5 คน แตยังอยูใน

กรอบไมเกิน 10 คน ภายใตเง่ือนไขการไดรับทุนการวิจัยจากภายนอกรองรับ (อางอิงใน บทท่ี 2 เกณฑขอ 9)  

ท้ังนี้ทางหลักสูตรไดติดตามควบคุมดูแลจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตาม

เกณฑท่ี สกอ.กําหนด และยังตรวจสอบจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเพ่ือให

อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

 สถาบันมีแนวทางการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถตรงกับหลักสูตรท่ีเปดสอน โดยมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย คือ ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แตหากไมสามารถหา

ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไดก็อนุโลมใหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี

ท่ีไดเกียรตินิยม  การคัดเลือกอาจารยใหมดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือความโปรงใส  โดย

ในปการศึกษา 2558  สถาบันฯไดรับบรรจุอาจารยใหม 1 คน คือ ดร.เพ็ญ  สุขมาก แตในปการศึกษา 2559 

ไมไดรับอาจารยใหม  แตรับโอน ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย จากสังกัดคณะแพทยศาสตร  

 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ท่ีกําหนดเก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
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ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน  อาจารยประจําหลักสูตรในท่ีนี้หมายถึง ผู

ท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี

เปดสอน และระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ขอ 

16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัด

การศึกษาของหลักสูตร  โดยทําหนาท่ีอาจารยผูสอนและหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน  โดยมีการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 1 คน  เนื่องจากสถาบันไดบรรจุ ดร.เพ็ญ  สุขมาก เปนอาจารยประจําสถาบันตั้งแตปลายป 

พ.ศ.2558 จึงเสนอขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร จาก ผศ.ดร.จุฑารัตน  สถิรปญญา เปน ดร.

เพ็ญ  สุขมาก  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย สภาวิทยาเขต  และสภามหาวิทยาลัย และแจง สกอ.รับทราบ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ผลงาน

วิชาการและประสบการณการสอนท่ีตองตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. และตองสามารถ

ปฏิบัติงานไดในระหวางท่ีหลักสูตรเปดสอน  ซ่ึงทาง สกอ.ไดใหความเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

(AUN 6.3-1) 

 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับอาจารยในมหาวิทยาลัย

ไวดังนี้ 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนใน

มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 (AUN 6.3-2) ใหอาจารยผูสอนมีภาระงานมาตรฐานเต็ม

เวลาข้ันต่ํา ไมนอยกวา 20 หนวยภาระงานตอป ดังนี้ 

  1) ภาระงานสอน ไมนอยกวา 9 หนวยภาระงานตอป 

  2) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 2 หนวยภาระงานตอป โดยกําหนดใหภาระ

งานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการเปนภาระงานบังคับท่ีอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยทุกคนตองทํา 

  3) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานบริหาร งานจิตอาสา และ

งานอ่ืนๆ  ไมนอยกวา 2 หนวยภาระงานตอป 

 ท้ังนี้ การกําหนดเกณฑการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนไดทําการประเมินจากภาระงานของอาจารย

ประจําท่ีปฏิบัติไดใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ ท่ีมีผล

บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 (AUN 6.3-3) ท่ีกําหนดใหบุคลากรท่ีมีตําแหนงวิชาการตองมีผลงานเชิง

พัฒนาท่ีอาจเปนผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีตองแสดงหลักฐานในทุกรอบการประเมิน ท้ังนี้เพ่ือเปน

การแสดงใหเห็นถึงความสามารถของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณภาพท่ีจะสงผลตอคุณภาพของนักศึกษา

ดวย 

 ในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ ท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2558 ท่ีกําหนดวา อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  

 ในป พ.ศ.2559 อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานคนควาวิจัย ดังนี้ 
 

ตาราง 6.3-1  ผลงานคนควาวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ผลงาน 

1.  ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร กรกช อินทอง, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน, กุลทัต หงสชยางกูร.  "รูปแบบการ

ใหบริการสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

กรณีศึกษาจังหวัดตรัง", วารสารเทคโนโลยีภาคใต. 11, (ไดรับการตอบรับให

ตีพิมพ) 

 จิตตราวดี สุวรรณชาตรี, พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ กุลทัต หงสชยางกูร.  "ความ

เทาเทียมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา", วารสารอัล-นูร. 

13, (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 

 นัยนา หมันเทศ และ ดร.กลุทัต  หงสชยางกูร.  "การศึกษารปูแบบการรับ-สง

ตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง กรณีศึกษา: โรงพยาบาลเขาชัยสน",

วารสารอัล-นูร. 13, (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 

 โนรฮาวา บิลฮีม, ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี และ กุลทัต หงสชยางกูร. 2560. 

"การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไม

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: กรณีศึกษา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา", 

วารสารอัล-นูร. 2, (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 

2. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศร ี ชุติมา รอดเนียม, จีรเนาว ทัศศร ีและ พงคเทพ สุธีรวุฒิ. "รูปแบบการบูรณา

การความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัยดานอาหาร: กรณีศึกษา ตําบล

ควนรูและตําบลชะแล จังหวัดสงขลา", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4. 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559. โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอําบีช รีสอรท แอนด 

สปา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 ภรณทิพย ขุนพิทักษ, จีรเนาว ทัศศร ีและ ซอฟยะห นิมะ. "สถานการณ

การแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตบริการสุขภาพท่ี 12", การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม

สรางสรรคสูการพัฒนาท่ียั่งยืน". วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560. ณ ศูนย

มานุษยวทิยาสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 



55 
 

 

ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ผลงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

3. ดร.ซอฟยะห  นิมะ ทินมณี  แซเหลียง และ ซอฟยะห นิมะ. "แนวทางการเลิกยาสูบของผูนํา

ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา", วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการ

สาธารณสุขภาคใต. 5, (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 

 ทินมณี แซเหลยีง และ ซอฟยะห นิมะ. "พฤติกรรมการใชยาสูบของผูนํา

ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรม

ในการสรางเสริมสุขภาพ. วันท่ี 3-5 ตุลาคม 2559. ณ ศูนยประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : สถาบันการ

จัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

 ภรณทิพย ขุนพิทักษ, จีรเนาว ทัศศรี และ ซอฟยะห นิมะ. "สถานการณ

การแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสขุระดับตติยภูมิของโรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตบริการสุขภาพท่ี 12", การประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม

สรางสรรคสูการพัฒนาท่ียั่งยืน". วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560. ณ ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 Yuttana Homket and Sawpheeyah Nima. "Evaluating the Capacity 

of Community Readiness Prior to a Community Health Impact 

Assessment for the Biomass Power Plant Construction: A Case 

Study in Southern Thailand", งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 36 . 

11-14 May 2016. นาโกยา ญี่ปุน : IAIA. 

4. ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ กําพล เศรษฐสุข และ พงศเทพ สุธีรวุฒิ. "รูปแบบการประยุกตใชการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพ่ือประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบล กรณีศึกษา 

ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา", วารสารอัล-นรู. 13, (ไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพ). 

 จิตตราวดี  สุวรรณชาตรี, พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ กุลทัต หงสชยางกูร. "ความ

เทาเทียมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา", วารสารอัล-นูร. 

13, (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) 

5. ดร.เพ็ญ  สุขมาก เพ็ญ  สุขมาก, พงคเทพ  สุธีรวุฒิ, แสงอรุณ  อิสระมาลัย และ ธันวดี  สขุ
สาโรจน "รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับเทศบาลตําบลใน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา" ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ. 8 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
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ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ผลงาน 

สงขลานครินทร ประจาํป 2559 สํานักวิจัยและพัฒนา, โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส 
กรุงเทพฯ, สิงหาคม 2559 หนา 149-153. 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 อาจารยประจําในหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก ท้ัง 5 คน โดยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน  

ผูชวยศาสตราจารย  1 คน  และอาจารย  3 คน มีการมอบหมายภาระงานสอนโดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถ ประสบการณงานวิจัย และความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานดวย 
 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them 

 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึง

ประกาศตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน 

รองรับการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเขมแข็งทางดานวิชาการ มีทักษะของการเปนพลเมืองโลก มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสะทอนอัตลักษณความเปนบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีการกําหนด

ระดับของอาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย 4 ระดับ อาจารยท่ีเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารย

ในแตละระดับจะไดรับคาตอบแทน และตองรายงานผลงานใหมหาวิทยาลัยทราบทุกป ระดับสมรรถนะ

อาจารย 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 1 ดรุณาจารย (Fellow Teacher) 

 ระดับ 2 วิชชาจารย (Professional Teacher) 

 ระดับ 3 สามัตถิยาจารย (Scholarly Teacher) 

 ระดับ 4 สิกขาจารย (Mastery Teacher) 

ซ่ึงสถาบันฯ ไดกระตุนใหอาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการเขาสูระบบนี้ของมหาวิทยาลัย โดย ดร.เพ็ญ  

สุขมาก และ ดร.ซอฟยะห  นิมะ ไดเขาฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสรางผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ" 

เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559  นอกจากนั้นสถาบันไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได จํานวน 25,000.-บาท/คน/

ป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาจารยในการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยอีกทางหนึ่ง โดยในรอบปการศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรไดเขารับการพัฒนา ดังนี้ 

 1. เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง จํานวน 4 คน 

 2. เขารับการอบรม AUN QA จํานวน 4 คน 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 เนื่องจากสถาบันฯ อยูในชวงเริ่มตนของการไดรับการจัดสรรอัตราตําแหนงอาจารยประจํา  การ

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนตําแหนง/เงินเดือนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
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ประจํา ใชกรอบและเกณฑการประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีอาจารยท่ีตองทําการประเมิน 4 ราย 

วิธีการประเมินจึงดําเนินการตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีประเมินปละ 2 ครั้ง  

 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

 มหาวิทยาลัยไดประกาศกําหนดจํานวนผลงานทางวิชาการและชนิดของผลงานวิชาการชั้นต่ําท่ีอาจารย

ตองทําใหได (AUN 6.7-1) เชน รองศาสตราจารยท่ีเนนการเรียนการสอนตองมีผลงานตีพิมพอยางนอยก่ีเรื่อง/

ป ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ  ซ่ึงสถาบันฯ ไดติดตามความคืบหนาของอาจารยในการดําเนินการ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ 
 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - -  

Associate Professors - 1 1 1.031 1 

Assistant Professors 1 - 1 1.072 1 

Full-time Lecturers - 3 3 1.055 3 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

5 3 8 0.017 5 

Total 6 7 13 5.359 10 
 

Staff-to-student Ratio 
Academic Year Total FTEs of 

Academic Staff 
Total FTEs of 

student 
Staff-to- student 

Ratio 
2559 5.359 46.94 1 : 8.79 

 
 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2559 - 8 - - 8 1:1.6 

2558 - 3 - - 3 1:0.8 

2557 - 2 - - 2 1:0.4 
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 6 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 6.3-1 เอกสารการขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
AUN 6.3-2 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนใน 

มหาวิทยาลัย (http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_40.pdf) 
AUN 6.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 
(http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_300.pdf) 

AUN 6.7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) 
(http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_347.pdf) 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the 

library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the 
quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well defined 
and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified 
needs. 

5. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

4 

7.2  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [2] 

4 

7.3  Competences of support staff are identified and evaluated [3] 4 
7.4  Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [4] 
4 

7.5  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
[5] 

3 

Overall opinion 4 
 

 

 

AUN 7  
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 7 (Support Staff Quality) 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) 

is carried out to fulfil the needs for education, research and service 

 สถาบันฯ เปนหนวยงานอิสระในการบริหารงาน การบริหารอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน จะ

พิจารณาสรรหาอัตรากําลังตามความจําเปน ในปจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ

หลักสูตร 3 คน และมีบุคลากรท่ีดูแลงานดาน IT  1 คน โดยจางดวยเงินรายไดของสถาบัน ซ่ึงบุคลากรท้ัง 4 

คน ยังปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ของสถาบันอีกดวย และมีแผนในการขอจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัยดวย  

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated 

 ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันฯ ยึดถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และ

พิจารณาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีจะไดรับมอบหมาย  ในปการศึกษา 2559 ไมมีการคัดเลือกบุคลากร

สายสนับสนุนเพ่ิม  

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน โดยแบงเปนสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะดานวิชาชีพ ซ่ึงจะมีการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนปละ 2 ครั้ง  ในสวนของสถาบันฯ ได

ดําเนินการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them 

 สถาบันฯ สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซ่ึง

จัดโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

ตาราง 7.1  ขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

ช่ือ-สกุล หัวขอเรื่อง วันท่ี/ผูจัด 

นายสุไหลหมาน  เบ็ญดูสะ อบรมการใชโปรแกรม Turnitin 18 สิงหาคม 2559 

บัณฑิวิทยาลัย 

นายสุไหลหมาน  เบ็ญดูสะ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

"Web Security Workshop สําหรับผูดูแลเว็บ

เซิรฟเวอร มอ." 

22-23 สิงหาคม 2559 

ศูนยคอมพิวเตอร 

นางดรุณี  สุวรรณชวลิต อบรมการใชงานระบบ TOR Online และ 23 สิงหาคม 2559 
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ช่ือ-สกุล หัวขอเรื่อง วันท่ี/ผูจัด 

นางหทัยทิพย  เองฉวน Competency Online กองการเจาหนาท่ี 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน อบรมการใชระบบประเมินการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษาแบบออนไลนระบบใหม 

24 สิงหาคม 2559 

กองบริการการศึกษา 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน 

นางหทัยทิพย  เองฉวน 

อบรม Excel 25-26 สิงหาคม 2559 

ศูนยคอมพิวเตอร 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน อบรมการใชระบบ GSMIS 29 สิงหาคม 2559 

ศูนยคอมฯ 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน 

นายสุไหลหมาน  เบ็ญดูสะ 

อบรมการใชระบบประเมินการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษาแบบออนไลนระบบใหม 

18 ตุลาคม 2559 

งานหลักสูตร กบศ. 

นางหทัยทิพย  เองฉวน ประชุมประสานงานการเจาหนาท่ี : ซักซอมความ

เขาใจการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส 

23 ธันวาคม 2559 

กองการเจาหนาท่ี 

นางหทัยทิพย  เองฉวน อบรมเชงิปฏิบัติการ "ระบบ Competency 

Online" สําหรับเจาหนาท่ี 

15 กุมภาพันธ 2560 

ศูนยคอมฯ 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน อบรมการประยุกต Google Form เพ่ือการทดสอบ

และทําแบบสํารวจข้ันสูง 

19 พฤษภาคม 2560 

ศูนยคอมฯ 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน แนะนําการใชงาน "ระบบการเตรียมขอมูลการจัดทํา

รายงาน มคอ.ออนไลน สําหรับเจาหนาท่ี" 

31 พฤษภาคม 2560 

ศูนยคอมฯ 

น.ส.สวุภาคย  เบญจธนวัฒน 

นางดรุณี  สุวรรณชวลิต 

อบรม AUN-QA (Gap Analysis) 15-16 มิถุนายน 2560 

สํานักงานประกัน

คุณภาพ 
  
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนจะพิจารณาจากการปฏิบัติงาน และใหเปน

ขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

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

- - 4 - 4 

Total - - 4 - 4 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

and workload, student progress, academic performance and workload are systematically 
recorded and monitored, feedback to students and corrective actions are made where 
necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 
learning, the institution should provide a physical, social and psychological environment 
that is conducive for education and research as well as personal well-being. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

8.1  The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date [1] 

3 

8.2  The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated [2] 

3 

8.3  There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

4 

8.4  Academic advice, co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are available to improve learning and 
employability [4] 

3 

8.5  The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being [5] 

3 

Overall opinion 3 

 

 

 

AUN 8 
คุณภาพของนักศึกษาและงานสนับสนุน (Student Quality and Support) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 8 (Student Quality and Support) 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 

 มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาไวใน มคอ.2 ของหลักสูตรปละ 25 คน (AUN 1.1-1) มีการกําหนด

คุณสมมัติของผูเขาศึกษาไวอยางชัดเจนในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หมวด 4  แนวทางปฏิบัติและกรอบการดําเนินงานเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด ซ่ึงหลักสูตรใชระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการรับนักศึกษา เชน ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ

การสมัครทางระบบออนไลน การประกาศผล ฯลฯ  ท้ังนี้ในแตละปบัณฑิตวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงใหหลักสูตร

จัดทําขอมูลรายละเอียดการรับสมัครผูเขาศึกษา เชน จํานวนรับนักศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ลักษณะ

การสอบเพ่ือเขาศึกษา กําหนดการสอบ หนังสือท่ีแนะนําสําหรับการเตรียมตัวเขาสอบ คําแนะนําเก่ียวกับ

หลักสูตร และผูรับผิดชอบในการประสานงาน  โดยทางหลักสูตรเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเอง

ภายใตกรอบเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ท่ีผานมา หลักสูตรกําหนดแผนการรับนักศึกษาปละ 25 คน แตมีผูสมัคเขาศึกษานอยกวาแผน จึง

เปดรับนักศึกษาท้ัง 2 ภาคการศึกษา และรับสมัครตลอดปตามระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย และ

เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน โดยสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายท่ีเปน

เครือขายของสถาบัน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขายของ สสส ฯลฯ 

 นโยบายการรับนักศึกษาและเกณฑการรับเขาไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทุกป ซ่ึงเปนการปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน  

 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาแสดงตามตารางท่ี 8.1-1 และจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2559 แยกตามป

การศึกษาท่ีเขาศึกษา แสดงในตารางท่ี 8.1-2 

 

 ตารางท่ี 8.1-1  จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนท่ีประกาศรับ จํานวนผูสมัคร จํานวนท่ีขาดสอบ จํานวนท่ีรับจริง 

2553 25 32  - 30 

2554 25 50  24 19 

2555 25 26 4 20 

2556 25 26 10 15 

2557 25 13 - 11 

2558 25 10 1 7 

2559 25 28 10 18 
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 ตารางท่ี 8.1-2  จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2559 แยกตามปการศึกษาท่ีเขาศึกษา 

ปการศึกษาท่ีเขาศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

จํานวน 1 7 9 10 5 18 50 

 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบ

สัมภาษณ ในการสอบมีอาจารยประจําซ่ึงเปนกรรมการบริหารหลักสูตรดวยเปนผูออกขอสอบ และเปน

กรรมการสอบสัมภาษณอยางนอย 3 คน  โดยมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกท่ีชัดเจน คือ คะแนนสอบ

ขอเขียนไมนอยกวารอยละ 60 และคะแนนสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะถือไดวาสอบผานเขา

ศึกษา (AUN 5.2-1) 

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

 มีระบบและแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดย 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาโดยแนะนําในเรื่องความเปนมาของมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย กฎระเบียบในการศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และบริการตางๆ  

 2. หลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเสริมเพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร เชน แนะนํา

หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน  นอกจากนั้นยังแนะนํา

คณาจารย/บุคลกร ชองทางการติดตอ สถานท่ีเรียน แหลงเรียนรู ตารางเรียน รวมท้ังเปนการใหนักศึกษาไดมี

โอกาสทําความรูจักซ่ึงกันและกัน  โดยไดแจกคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (AUN 2.3-2) ท่ีอธิบายเรื่อง โครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา 

ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการสําเร็จการศึกษา การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก/รวม แนวปฏิบัติการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ แบบฟอรมตางๆ ท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ ซ่ึงไดแนะนําใหนักศึกษาปฏิบัติตามคูมือการศึกษา การใชฐานขอมูลท่ีเก่ียวของใหเปนประโยชน  

ซ่ึงในปการศึกษา 2559 นักศึกษาไดเขารวมปฐมนิเทศตามท่ีกําหนด  

 สําหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการเรียน การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ มีระบบและแนวทาง

ปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ฝายบัณฑิตศึกษาไดติดตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากระบบการประมวลผล

การศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผล (AUN 8.3-1) เพ่ือรายงานใหกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ

สถานะของนักศึกษาแตละคน 

 2. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรมีแนวปฏิบัติท่ีกําหนดใหจัดสัมมนาเพ่ือใหนักศึกษารายงาน

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา ซ่ึงในปการศึกษา 2559 ไดจัด 2 ครั้ง และมีการประชุม
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 ครั้ง โดยมีวาระการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา

ดวย 

 การประเมินผลการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษา มีการอภิปรายในการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ ของกรรมการสอบ  สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีความกาวหนาหรือขาดการ

ติดตอหรือติดตอยาก ทางหลักสูตรไดพยายามติดตอและติดตามผานสื่ออ่ืนๆ ทุกชองเพ่ือใหมาพบอาจารยท่ี

ปรึกษาและรวมกันแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงในปการศึกษา 2559  สามารถดําเนินการใหนักศึกษา

ท่ีศึกษาครบ 5 ป และยังคงคางอยูจํานวน 6 คน สามารถสําเร็จการศึกษาไดทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 3. หลักสูตรใชฐานขอมูลของกองทะเบียนและประมวลผล (AUN 8.3-1) ท่ีรวบรวมขอมูลนักศึกษา  

และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 8.3-2) เพ่ือใหนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา และเจาหนาท่ี 

ตรวจสอบขอมูลและความกาวหนาของนักศึกษา ซ่ึงท้ังนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา และเจาหนาท่ีไดใช

ฐานขอมูลอยูเสมอ 

 4. อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานชองทางอ่ืนๆ เชน ทาง

อีเมล เฟสบุค ไลน ฯลฯ 

 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability 

 ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูและการทํางาน โดยมีระบบและ

กลไกท่ีสําคัญ คือ หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีไดกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ัง 5 ดาน ตามรายละเอียดใน curriculum mapping ใน มคอ.2 หนา 38-40 (AUN 1.1-1) ไดแก 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานนําไปสูการ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร  ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการ

วิจัยในเรื่องการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ มีความคิดเชิงระบบ มีความรูและ

ทักษะท่ีสามารถประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพ  นอกจากนั้นมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน สามารถเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ซ่ึงประกอบดวย 4 กลุม คือ กลุมทักษะวิชาหลัก (Core Subjects)  กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and 

Career Skills)  กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  และกลุมทักษะ

สารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี  (Information, Media and Technology Skills)  รวมท้ังหลักสูตรยัง

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เชน 

โครงการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ/งานวิจัย   โครงการเทคนิคและบุคลิกภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการ ฯลฯ และหลักสูตรยังมอบหมายงานใหนักศึกษาชวยงานในการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน

เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเพ่ิมประสบการณใหกับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง (AUN 8.4-1) 
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 นอกจากนั้นทางสถาบันไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยการจัดอบรมการใช Microsolf Word 

ในการจัดทําวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ (AUN 8.4-2) เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรู

และพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsolf Word ในการจัดการงานเอกสารและการจัดทําวิทยานิพนธได

งายและสะดวกยิ่งข้ึน  โดยมีนักศึกษาเขาอบรม จํานวน 40 คน ผลการประเมินอยูในระดับ 4.80 (เต็ม 5 

คะแนน) 

 

8.5 The physical, social and psychological environme nt is conducive for education 

and research as well as personal well-being 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยวิจัยทําใหนักศึกษามีสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและ

การวิจัย  สําหรับในวิทยาเขตหาดใหญมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดี มีรถท่ีใชระบบ

พลังงานไฟฟาในการรับรับ-สงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีสถานท่ีออกกําลังกายท้ังในรมและกลางแจง มี

หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซ่ึงเปดโอกาสใหนักระดับบัณฑิตศึกษาพักไดดวย มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร

ท่ีใหสิทธิ์นักศึกษาในการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย มีสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุนทร (LRC) ท่ีเปนแหลงคนควาหาความรูของนักศึกษา มีศูนยคอมพิวเตอรท่ีให 42บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ42 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธไวบนเว็บไซต  สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ชวยสงเสริม

ทักษะความรู ความสามารถในดานตางๆ และชวยสนับสนุนดานการเรียนและการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธแก

นักศึกษาได  

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2555 26 25 20 

2556 26 25 15 

2557 13 25 11 

2558 10 25 7 

2559 28 25 18 
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 8 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 255 
AUN 2.3-2 คูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ 
AUN 5.2-1 แบบฟอรมการใหคะแนนสัมภาษณผูเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ 
AUN 8.3-1 https://sis-hatyai1.psu.ac.th/WebRegist2005/ 
AUN 8.3-2 http://www.grad.psu.ac.th/intranet/ 
AUN 8.4-1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ. วันท่ี 3-5 ตุลาคม 

2559 
AUN 8.4-2 โครงการอบรมการใช Microsolf Word ในการจัดทําวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

information technology are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the 

study programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 

technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that 

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

 7. Environmental, health and safety standards and access for people with special needs 
are defined and implemented. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

9.1  The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research [1] 

4 

9.2  The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

4 

9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

4 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research [1,5,6] 

3 

9.5  The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented [7] 

4 

Overall opinion 4 

 

 

AUN 9 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (Facilities and Infrastructure) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9 (Facilities and Infrastructure) 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and 

research 

 สถาบันฯ เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเพียงหลักสูตรเดียว โดยมีนักศึกษาเขาศึกษาในชั้นปท่ี 1 

เฉลี่ย 15 คนตอป ไดจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย โดยสถาบันใชอาคารสถานท่ีท่ีชั้น 14 อาคาร 1 

ศูนยทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ เปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีรายละเอียดสถานท่ี ดังนี ้

 - หองประชุมขนาดความจุ 200 ท่ีนั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 1 หอง ใชสําหรับจัด

ประชุมวิชาการของสถาบัน จัดประชุมรวมกับเครือขายตางๆ  และจัดโครงการตางๆ ท่ีสถาบันไดทุนสนับสนุน 

 - หองประชุมขนาดความจุ 50 ท่ีนั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 1 หอง  

 - หองประชุมขนาดความจุ 20 ท่ีนั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 2 หอง  

 - หองอานหนังสือของสถาบัน จํานวน 1 หอง  

 - หองพักนักศึกษา จํานวน 1 หอง  

 นอกจากนั้นสถาบันยังไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการเรียนการสอน เชน 

คอมพิวเตอร มีการสรางกลุมสําหรับนักศึกษาบน facebook เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร มี

ระบบ wifi  

 สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการ

จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของสถาบัน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 4.52 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน (AUN 9.1-1) 

 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีหองสมุดหรือหอสมุดท่ีเปนทางการจํานวน 2 แหง คือ 

 1. สํานักทรัพยากรการเรียนรู  คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีฐานขอมูลท่ีเปน electronic 

databases ถึง 40 ฐานขอมูล สําหรับการคนควาทางวิชาการของนักศึกษา นอกจากนี้ในหอสมุดยังมีวารสาร

ทางวิชาการ และหนังสือหรือตําราตางๆ และสื่อการเรียนรูอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยประมาณแลวหอสมุดนี้มี

บทความทางวิชาการ และหนังสือในสาขาวิชาตางๆ ถึง 150,000 บทความ/เลม เปดใหบริการเวลา 08.30-

22.00 น. ในวันจันทร-ศุกร และเวลา 09.00-19.00 น. ในวันเสารและอาทิตย (AUN 9.2-1) 

 2. หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มีฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ถึง 41 

ฐานขอมูล มีวารสารดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนประมาณ 1,489 วารสาร และมีหนังสือประมาณ 

57,070 เลม  เปดใหบริการเวลา 07.30-21.30 น. ในวันจันทร-ศุกร และเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเสาร

และอาทิตย (AUN 9.2-2) 
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 โดยสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อยูในอาคารเดียวกันกับสถาบัน 

นักศึกษาจึงมีความสะดวกในการเดินทาง สวนหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร ต้ังอยูท่ีคณะ

แพทยศาสตร ใชเวลาในการเดินทางจากสถาบัน ประมาณ 5 นาที 

 นอกจากนั้น สถาบันยังมีหองสมุดของสถาบันเอง ซ่ึงมีหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ ประมาณ 900 รายการ ซ่ึงอยูในระหวางการจัดทําฐานขอมูล 

 จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องระบบบริการสารสนเทศ หองสมุด อินเตอรเน็ตและ

สิ่งอํานวยความสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research 

 การศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรนี้เนนการประยุกตใชทางสังคมศาสตรเพ่ือแกปญหา

ของชุมน  จึงไมไดใชหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตรในการเรียนการสอน สวนเครื่องมือท่ีใชในการ

เรียนจะเปนอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร และการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจาก

การลงพ้ืนท่ีในชุมชน   

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี e-learning management system (AUN 9.4-1) เพ่ือใหนักศึกษาทุก

ระดับและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชในการเรียนการสอน  ในสวนของสถาบันไดบันทึกการสอนของอาจารย

แตละคาบแลวนําไปแขวนไวบนหนาเว็บไซตของสถาบันเพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนและทําความเขาใจบทเรียน

มากยิ่งข้ึน (AUN 9.4-2) 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented 

 เนื่องจากสถาบันไดเชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาคาร 1 

ชั้น 10 และชั้น 14 เปนสํานักงานของสถาบัน และเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอน  ระบบการจัดการดาน

สาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยจึงเปนหนาท่ีของกองอาคาร ท้ังการรักษาความสะอาด พนักงาน

รักษาความปลอดภัย  
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 9 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 9.1-1 สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
AUN 9.2-1 http://lms.psu.ac.th/ 
AUN 9.2-2 http://lib.med.psu.ac.th/libmed2557/ 
AUN 9.4-1 http://clpd.psu.ac.th/ 
AUN 9.4-2 http://hsmi.psu.ac.th/main/?cat=22 

 

 



73 
 

 

 

 

 

Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning 
outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

10.1  Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design 
and development [1] 

3 

10.2  The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

3 

10.3  The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment [3] 

3 

10.4  Research output is used to enhance teaching and learning [4] 4 
10.5  Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

4 

10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 
to evaluation and enhancement [6] 

3 

Overall opinion 3 

 

AUN 10  
การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 10 (Quality Enhancement) 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได

มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย 3 กลุม ตามท่ีอางอิง

ใน AUN 1.3 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง

เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาหารือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดวิธีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีชัดเจน ตลอดจนไดปรับปรุง

กระบวนการดังกลาวเปนระยะตามผลการประเมินหรือความคิดเห็น ขอเสนอแนะของกรรมการชุดตางๆ ท่ี

เก่ียวของ เชน คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามลําดับ 

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนี้ ไดปฏิบัติตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย และไดปรับปรุง

หลักสูตรในข้ันตอนท่ีอยูในความดูแลของหลักสูตรผานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment  

 หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา โดยผูท่ีมีความรูและ

ความเขาใจในการทวนสอบ ซ่ึงจะประเมินวา วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคลองเหมาะสม

เพียงไรกับรายวิชา และสอดคลองเหมาะสมเพียงไรกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) พรอมท้ังใหขอคิดเห็นใน

การปรับปรุง โดยผลการทวนสอบและขอเสนอแนะจากรายวิชาตางๆ จะมีการสรุปเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรรับทราบและพิจารณา เสนอใหอาจารยผูสอนเพ่ือพิจารณานําความคิดเห็นดังกลาวไปใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป  

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning  

 หลักสูตรยึดปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัย และยึดปรัชญาการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงสนับสนุนให

ผูสอนใชงานวิจัยของตนเองเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน เชน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยของ
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อาจารยในหลักสูตรถูกใชเปนตัวอยางในการสอนในเรื่อง การกําหนดหัวขอการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ

เลือกตัวอยาง ฯลฯ 
  

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดดําเนินการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/สภาพแวดลอมการ

เรียนรู โดยใหนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรนี้มาแลวอยางนอย 1 ป ตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ 4.52 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  (AUN 9.1-1) 
  

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

 สําหรับระบบและกลไกการไดมาซ่ึงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

การปรับปรุงระบบและกลไกดังกลาว ดูไดจาก AUN 10.1 

 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 10 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 9.1-1 สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, monitored 
and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its 
graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

11.1  The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 

11.2  The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

2 

11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

3 

11.4  The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

4 

11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

3 

Overall opinion 3 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 (Output) 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement  

 ขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา สําเร็จการศึกษา และตกออก เม่ือสิ้นปการศึกษา 2559  

 

 

AUN 11 
ผลผลิต (Output) 
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ตารางท่ี 11.1  ขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา สําเร็จการศึกษา และตกออก 

ป

การศึกษา 

จํานวนท่ี

รับเขา 

จํานวนท่ี

เขาศึกษา

จริง 

จํานวนท่ี

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนท่ี 

คงคางอยู 

จํานวนท่ีหายไป 

ไมมา

รายงานตัว 

พนสภาพ (ไมมาราย

ลงทะเบียน,ตกออก, 

ลาออก) 

2554 25 19 11 - 6 8 

2555 27 20 6 7 7 7 

2556 21 15 1 8 6 6 

2557 15 11 2 9 4 - 

2558 10 7 - 5 3 2 

2559 28 18 - 17 10 1 

 

 จากขอมูลในตารางขางตน จะเห็นไดวา จํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในแตละปมีจํานวนลดลง ซ่ึง

หลักสูตรไดเรงดําเนินการประชาสัมพันธในเชิงรุกมากข้ึน ทําใหในปการศึกษา 2559 สามารถเพ่ิมจํานวน

นักศึกษาไดในระดับหนึ่ง 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

 จํานวนเวลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 เวลาเรียนเฉลี่ย 4.60  โดยมีขอมูลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 11.2  ขอมูลระยะเวลาการศึกษาของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา Retentiontime (ป) 

2556 7 3.25 

2557 9 4.33 

2558 22 4.59 

2559 10 4.60 

 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

 หลักสูตรนี้จัดการเรียนสอนในวันเสาร-อาทิตย ผูท่ีเขาศึกษาในสวนใหญเปนผูท่ีมีงานทําอยูแลว เม่ือ

สําเร็จการศึกษาจึงไปปฏิบัติในท่ีเดิม  
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

 ขอมูลการเผยแพรผลงานของนักศึกษา นับตามป พ.ศ. ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 11.3  ขอมูลผลงานตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา 

ประเภทผลงาน ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ     

 - ฐานขอมูล ISI - - - - 

 - ฐานขอมูล Scopus - - -  

 - ฐานขอมูลอ่ืน (TCI) 2 3 3 6 

Proceeding     

 - ระดับนานาชาติ - - - 2 

 - ระดับชาติ 5 7 10 4 
 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

 ในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จํานวน 22 คน ซ่ึงผลการประเมินบัณฑิตยังไม

มีผลสรุป  

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 

2-3 
Years 

3.5-4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2553 30 3 4 15 1 3 4 - 
2554 19 - 2 7 1 - 4 2 
2555 20 - - 6 7 - - - 
2556 15 - - - 3 2 1 - 
2557 11 1 - - - - - - 
2558 7 - - - 1 - - - 
2559 18 - - - 1 - - - 
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

AUN 1 Expected Learning Outcomes        
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated 

and aligned with the vision and mission of the university [1,2] 
       

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 
and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

       

Overall opinion        
AUN 2 Programme Specification        
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
       

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        
AUN 3 Programme Structure and Content        
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected learning outcomes [1] 
       

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and up-to-date [3,4,5,6] 

       

Overall opinion        
AUN 4 Teaching and Learning Approach        
4.1  The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
       

4.2  Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3  Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]        
Overall opinion        

AUN 5 Student Assessment        
5.1  The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
       

5.2  The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit 
and communicated to students [4,5] 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

5.3  Methods including assessment rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment [6,7] 

       

5.4  Feedback of student assessment is timely and helps to improve 
learning [3] 

       

5.5  Students have ready access to appeal procedure [8]        
Overall opinion        

AUN 6 Academic Staff Quality        
6.1  Academic staff planning (considering succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil 
the needs for education, research and service [1] 

       

6.2  Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research and 
service [2] 

       

6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4,5,6,7] 

       

6.4  Competences of academic staff are identified and evaluated [3]        
6.5  Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 
       

6.6  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

       

6.7  The types and quantity of research activities by academic staff 
are established, monitored and benchmarked for improvement 
[10] 

       

Overall opinion        
AUN 7 Support Staff Quality        
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is carried out to fulfill the needs for education, 
research and service [1] 

       

7.2  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment 
and promotion are determined and communicated [2] 

       

7.3  Competences of support staff are identified and evaluated [3]        
7.4  Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfill them [4] 
       

7.5  Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

service [5] 
Overall opinion        

AUN 8 Student Quality and Support        
8.1  The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 
       

8.2  The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

       

8.3  There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload [3] 

       

8.4  Academic advice, co-curricular activities, student competition, 
and other student support services are available to improve 
learning and employability [4] 

       

8.5  The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal well-
being [5] 

       

Overall opinion        
AUN 9 Facilities and Infrastructure        
9.1  The teaching and learning facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research [1] 

       

9.2  The library and its resources are adequate and updated to 
support education and research [3,4] 

       

9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to 
support education and research [1,2] 

       

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate 
and updated to support education and research [1,5,6] 

       

9.5  The standards for environment, health and safety; and access 
for people with special needs are defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        
AUN 10 Quality Enhancement        
10.1  Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum 

design and development [1] 
       

10.2  The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

       

10.3  The teaching and learning processes and student assessment 
are continuously reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

       

10.4  Research output is used to enhance teaching and learning [4]        
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

10.5  Quality of support services and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

       

10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

       

Overall opinion        
AUN 11 Output        
11.1  The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 
       

11.2  The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

       

11.3  Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

       

11.4  The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

       

11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

       

Overall opinion        
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.36 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 
 1. เปนหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพท่ีมีอาจารยผูสอนและนักศึกษามาจากสายสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
เชน เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร ฯลฯ ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนรูทาวิชาการท่ีกวางข้ึน
และสงเสริมการทํางานเปนทีมระหวางวิชาชีพ 
 2. เปนหลักสูตรท่ีมีการบริการวิชาการท่ีเขมแข็ง สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
ของนักศึกษา และสามารถใชชุมชนเปนฐานในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได 
 3. ผูเรียนมีประสบการณในการทํางานมาแลว จึงสามารถใชเปนโจทยในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธได  
 4. เปนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย จึงเปดโอกาสใหผูท่ีมีงานทําอยูแลวและ
กลุมเปาหมายสามารถเขาเรียนไดเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาตนเอง 
  
จุดท่ีควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. การเรงรัดการสําเร็จการศึกษา 
2. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
3. สงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยใหมากข้ึน 
4. นําวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของสถาบันฯ มาเปนกรอบในการกําหนดผลการเรียนรู

ท่ีคาดหวัง ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป 
5. ประเมินระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงและลดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาดแรงงาน ใหกวางข้ึน เพ่ือนําผลมาพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตร และการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 2. ประชาสัมพันธหลักสูตรในเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมาย/เครือขายของสถาบันเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ิมชอง
ทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 
 3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความสามารถในการทําวิจัยท่ีมีคุณภาพ และแสวงหานักศึกษาเขาศึกษา
ในหลักสูตรใหไดตามแผน 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 

ตาราง Common Data Sets ระดับหลักสูตร 
รายการ จํานวน 

1. จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด  
 - ระดับปริญญาตรี - 
 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ระดับปริญญาโท 1 
 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปริญญาเอก - 
2. จํานวนหลักสตูรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง  
 - ระดับปริญญาตรี - 
 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ระดับปริญญาโท - 
 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปริญญาเอก - 
3. จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 - จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี - 
 - จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 50 
 - จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู - 
 - จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

- 

 -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

- 

 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

4 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
 - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา่ 3 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
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รายการ จํานวน 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า - 
 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า - 
5. คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร  
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา  
 - ระดับปริญญาตรี - 
 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ระดับปริญญาโท - 
 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปริญญาเอก 5 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 3 
 - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
 - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
 - จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ - 
6. จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

3 

 - บทบสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

1 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่2 

- 
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รายการ จํานวน 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

8 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

- 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ - 
 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

- 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 

- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
 - จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู 
TCI และScopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

- 

7. การมีงานทําของบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสาํเร็จ
การศึกษา 

- 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

- 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา - 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
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 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 

- 

 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

8. ผลงานทางวิชาการของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

 

 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง   
 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

4 

 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทัําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

1 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
 - จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 1 
 - จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall's list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

5 

 - จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 

- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
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 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 10 
9. ผลงานทางวิชาการของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

- 

 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 

 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
 - จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
 - จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall's 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

 - จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 

- 

 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
 - จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
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