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คํานํา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริ ห ารการศึ กษาที่ ตองดํ าเนิ น การอยางตอเนื่อ งโดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อใชร ะบบการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ กษาเป น เครื่ องมื อตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ใหมีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ASEAN University
Network-Quality Assurance (AUN-QA) ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย กํ าหนดเพื่ อรายงานผลการดําเนิ น งานของ
หลักสูตร ระหวางวัน ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งรายงานฉบับ นี้ได แสดงผลการ
ดํ า เนิ น งาน 2 ส ว น คื อ ผลการกํ า กั บ มาตรฐานของการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผลการประเมินตนเองตามเกณฑของ AUN-QA ที่มุงเนน Expected
Learning Outcome (ELO) โดยใชเกณฑการประเมิน 7 ระดับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ)
ผูอํานวยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต
วันที่ 18 กันยายน 2560
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปดสอนมาแลว 5 ป มีผูที่สําเร็จ
การศึกษารวมทั้งสิ้ น 48 คน ไดทําการปรับ ปรุงหลักสูตรแล ว 1 ครั้ง โดยปรับปรุงใหมี 2 วิชาเอก คือ การ
จัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซึ่งในปจจุบันจัดการเรียนการตามหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 50 คน เปนนักศึกษาที่เรียนแผน ก ทั้งหมด
มีอาจารยประจําสถาบัน 4 คน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ไดรายงานตามเกณฑ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดผลการประเมิน
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3.36

ปญหาหลักของหลักสูตรนี้ คือ การเรงรัดการสําเร็จการศึกษา และการแสวงหานักศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหไดตามแผน ซึ่งหลักสูตรตองหามาตรการในการดําเนินการในประเด็นดังกลาว เชน การเพิ่มชวงเวลาให
นั ก ศึ ก ษารายงานความก าวหน า การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ การเพิ่ ม ช อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รที่
หลากหลาย เปนตน

1
บทที่ 1
สวนนํา
1. ประวัติโดยยอของหลักสูตร
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) เปนหนวยงานที่พัฒนาและยกระดับหนวยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย จากสถาบัน วิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร หรือ สวรส.
ภาคใต ม.อ. โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) ดังนี้
1. เป น สถาบั น จั ดการงานวิจั ย ที่ ทํ าหน าที่ กําหนดทิ ศทาง สนับ สนุ น และส งเสริม งานวิจัย ระบบ
สุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู สําหรับการแกปญหาและพัฒ นา
ระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อ
นําไปสูการใชประโยชน และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเปนกลไกในการทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เขมแข็งและมีความตอเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่
ภาคใต ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
จากองคกรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน
3. เพื่ อ บู ร ณาการองค ค วามรู แ ละกระบวนการเรี ย นรู ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อตอการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของ
งานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
จากวัตถุป ระสงคของสถาบั น ขอ 3 และจากสถานการณ ความตองการพั ฒ นาวิชาการดานสุขภาพ
สถานการณการวิจัยดานสุขภาพ และสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
บทบัญญัติที่เนนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยอาศัยความรู กระบวนการและเครื่องมือที่สําคัญ คือ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพอยางมีสวนรวม ธรรมนูญสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติ
ระดับพื้นที่ และเชิงประเด็น การประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550 การดําเนินการที่ผานมายังมีขอจํากัดในดานวิชาการ เนื่องจากเปนสิ่งใหมในสังคมยังตองการองคความรู
ใหมเพื่อการประยุกตใชและตองการบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดพัฒนาหลักสูตรที่เนนการวิจัยดานการ
จัดการระบบสุขภาพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะ Multi disciplinary ที่หลายคณะรวมกันจัดการเรียนการสอน
โดยทางสถาบันเปนแกนหลักในการดําเนินการ และเชิญอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
และคณะแพทยศาสตร มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร สถาบันเริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแตปการศึกษา 2552
และเริ่มรับนักศึกษารุนแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบสุขภาพ
และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอกทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากรในดานการจัดการระบบสุขภาพ
ขององคกรสุขภาพ เชน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
เนนใหบั ณฑิตมีองคความรูในกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ มองสุขภาพเปนองครวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปญญา และใช
แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหมที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดหลากหลาย สามารถเรียน
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ไดในระหวางปฏิบัติงานในพื้นที่ เนนการนําไปประยุกตใชไดจริงกับสถานการณที่เผชิญมาเปนวัตถุดิบในการ
เรียน ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุงสูการตอบสนองตอความตองการของชุมชน
และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความสามารถดานวิชาการ
หลักสูตรที่ไดพัฒนาและเปดสอนในครั้งแรกเปนหลักสูตรที่เนนเฉพาะดานการจัดการระบบสุขภาพ
แตตอมามหาวิทยาลัยซึ่งกํากับสถาบั นการจัดการระบบสุขภาพ ไดทําบั นทึ กความรวมมือทางวิช าการเพื่ อ
พัฒ นาบุคลากรและสรางองคความรูดานการประเมิ นผลกระทบดานสุขภาพ กับ สํานั กงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยมีขอตกลงความรวมมือ ดังนี้
1. รวมสนับสนุนและสงเสริมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ ใหมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีความรู และสามารถปฏิบัติงานดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพได
2. ร ว มกั น พั ฒ นา สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนให เป น ไปตามปรั ช ญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. รวมกันสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย และการพัฒนาองคความรูดานการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ ทั้งจากการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. รวมกันสนับสนุนและสงเสริมการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในภาคสวนตางๆ ของสังคม
จากสถานการณดังกลาว สถาบันฯ จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการ
ระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การพัฒนาองคความรู และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ โดยเริ่มใชหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงในปการศึกษา 2556 จนถึงปจจุบัน
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตเริ่มเปดสอนหลักสูตรนี้ สถาบันตองขอความรวมมือจากอาจารยตาง
คณะมารวมสอน รวมทั้งไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ เนื่องจากยังไมมีอาจารยประจํา
ในขณะเดียวกันสถาบันไดดําเนินการขอจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัย จนในปจจุบันมีอาจารยประจําสถาบัน
จํานวน 4 คน และในปจจุบันมีผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว รวมทั้งสิ้น 50 คน
2. วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร
หลักสูตรมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) สามารถมองระบบสุขภาพแบบองครวม วิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยที่เอื้อ
และเปนอุปสรรคตอสุขภาพ
2) สามารถบงชี้ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Social determinants of health) ที่มีผลตอสุขภาพของคน
ในชุมชน นําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ
3) สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และสามารถประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพื่อการปรับปรุง
ระบบสุขภาพใหมีความเสมอภาค มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบ
ได
4) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งการสราง
เสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ
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5) มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพ
6) บริหารการศึกษา วิจัยปญหาและนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ทั้ งป ญ หาเฉี ย บพลั น และเรื้ อรั ง เพื่ อนํ าความรูม าพั ฒ นาระบบสุข ภาพไดอย างมีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
คณะกรรมการนโยบายประจําสถาบัน
ผู้อาํ นวยการ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
รองผูอํานวยการ

การบริหารสถาบัน
- งานสารบรรณ
- งานการเงิน/พัสดุ
- งานธุรการ

งานหลักสูตร
- ดูแล/บริหารจัดการหลักสูตร วท.
ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
- งานประกันคุณภาพ

งานวิจัย/บริการวิชาการ
- ประสานงาน/ดําเนินโครงการ
- ติดตามโครงการ
- โครงการศูนยวิชาการสรางเสริมสุขภาพภาคใต (ศวสต.)
- โครงการยุทธศาสตรอาหารจังหวัดสงขลา
- โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย สสส.
- โครงการกิจกรรมทางกาย (PA)
- โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RC
- โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภ าคใต
- 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
และสงเสริมให ผูมีสวนรวม (stakeholder) ในพื้น ที่ มี ศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองค
ความรู และ ขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ใชความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรมโดยใชบริบทพื้นที่เปนตัว
ตั้ ง ซึ่ งจะนํ าไปสู การพั ฒ นาระบบสุ ขภาพที่ ต อบสนองต อพื้น ที่ ภ าคใต พัน ธกิจ หลักของ 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) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปนหลักสูตร 2 ป มีใหเลือก 2
วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ รูปแบบการศึกษาแบงเปน 2
แผน คือ
1. แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ ดังนี้
• แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธอยางเดีย ว แตอาจกําหนดใหเรียนเพิ่ มเติม หรือทํ ากิจกรรม
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้น ได โดยไมนั บหนวยกิต ทั้ งนี้ตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
• แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ และเรียนรายวิชา
2. แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยตองทําสารนิพนธและสอบประมวลความ
รอบรู (comprehensive examination)
5.1 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. สารนิพนธ
4. วิทยานิพนธ
รวม ไมนอยกวา

แผน ก แบบ ก 1
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต
36 หนวยกิต

แผน ข
12 หนวยกิต
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ
Health System Research Methodology
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ
Statistics for Decision Making in Health System Research
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ
Determinants of Health
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ
Health System Management
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1
Seminar in Health System Management 1
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2
Seminar in Health System Management 2

3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

2) หมวดวิชาเลือก
ให เลื อกเรีย นจากรายวิ ช าที่ ร ะบุ ไวในหลักสูตร หรือจากรายวิช าอื่น ในระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา ที่
เหมาะสมที่ เป ด สอนในมหาวิ ทยาลัย สงขลานคริน ทร หรือรายวิช าในสถาบั น อื่ น หรือรายวิช าในหลั กสู ต ร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับหมายเลข 300 ขึ้นไป โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่
ปรึกษา
รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ จํานวน 14 รายวิชา
148-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
3 (2-3-4)
Community Health System Management
148-662 การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบสุขภาพ
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 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว นรวมเพื่อการจัดการสุขภาวะ
3 (2-3-4)
Participatory Public Policy Process for Health Management
148-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ
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
Health Consumer Protection
148-673 ประเด็นพิเศษทางระบบสุขภาพ
Special Issues in Health System
148-674 พฤติกรรมองคกรในองคกรสุขภาพ
Organizational Behaviors in Health Organizations
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรในการจัดการระบบสุขภาพ
Law and Ethics in Health System Management
148-676 เศรษฐศาสตรสุขภาพและการจัดการการเงิน
Health Economics and Financial Management
148-663
148-668
148-670
148-673
148-675
148-676
148-677
148-678
148-679
148-680
148-681

3 (2-3-4)
3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จํานวน 11 รายวิชา
ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการ
3 (2-3-4)
Epidemiology for Management
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการสุขภาวะ
3 (2-3-4)
Participatory Public Policy Process for Health Management
ระบบบริหารสารสนเทศดานสุขภาพ
3 (2-3-4)
Health Information Management System
ประเด็นพิเศษทางระบบสุขภาพ
3 (0-9-0)
Special Issues in Health System
กฎหมายและจริยศาสตรในการจัดการระบบสุขภาพ
3 (3-0-6)
Law and Ethics in Health System Management
เศรษฐศาสตรสุขภาพและการจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
Health Economics and Financial Management
วิทยาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Impact Assessment Methodology
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health Impact Assessment
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
3 (3-0-6)
Strategic Environmental Assessment
เครื่องมือและกระบวนการที่ใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
3 (2-3-4)
Tool and Procedure for Health Impact Assessment
การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค
3 (2-3-4)
Creative Conflict Management

3) วิทยานิพนธ
148-781 วิทยานิพนธ (สําหรับ แผน ก แบบ ก 1)
Thesis

36 (0-108-0)
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148-782

วิทยานิพนธ (สําหรับ แผน ก แบบ ก 2)
Thesis
148-783 สารนิพนธ (สําหรับ แผน ข)
Minor Thesis

แผนการศึกษา

18 (0-54-0)
6 (0-18-0)

แผน ก แบบ ก 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
148-781 วิทยานิพนธ

รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
36 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
148-781 วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
148-781 วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
148-781 วิทยานิพนธ

แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2
xxx-xxx วิชาเลือก
148-782 วิทยานิพนธ

รวม

3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
8 หนวยกิต

รวม

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
10 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
xxx-xxx วิชาเลือก
148-782 วิทยานิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
148-782 วิทยานิพนธ

รวม

3 หนวยกิต
7 หนวยกิต
10 หนวยกิต

รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
36 หนวยกิต

แผน ข
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2
xxx-xxx วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือก
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
xxx-xxx วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือก
148-783 สารนิพนธ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือก
148-783 สารนิพนธ

รวม

3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
8 หนวยกิต

รวม

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
10 หนวยกิต

รวม

3
3
3
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

3
3
3
9
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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5.2 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี)
ความหมายของตัวเลขในตาราง
อาจารย
1 หมายถึง
อาจารยประจําหลักสูตร
2 หมายถึง
อาจารยผูสอน
3 หมายถึง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สถานภาพ
ชื่อ-สกุล
1. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร
2. รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี

1 หมายถึง
2 หมายถึง

อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

วุฒิการศึกษาสูงสุด/ปที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม, 2552
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 โลจนาภิวฒ
ั น ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา), 2549
19. ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล
Ph.D. (1st Hons, Political and
Development Economics), 2553
20. นพ.อมร รอดคลาย
อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2546

ประเภทอาจารย
1 2 3







สถานภาพ
1 2
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5.3 บุคลากรสนับสนุน
สถาบั น ฯ มีบุ คลากรสายสนับ สนุ นที่ ปฏิ บัติที่เกี่ยวของกับ การจัด การศึ กษาหลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ 3 คน และมีบุคลากรที่ดูแลงานดาน IT 1 คน
5.4 นักศึกษา
ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู จํานวน 48 คน โดยแยกปการศึกษาที่เขาศึกษาดังนี้
ปการศึกษาที่เขาศึกษา 2554
2555
2556
2557
2558
2559
รวม
จํานวน
1
7
9
10
5
18
50
5.5 ผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 10 คน
ลําดับที่

รหัสนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5410024016
5410024018
5510024004
5510024007
5510024009
5510024011
5510024012
5510024014
5610024007
5710024002

ชื่อ-สกุล

น.ส.กรกช อินทอง
นายเมธี ศิริโชติ
น.ส.น้ําทิพย ชินนาพันธ
น.ส.ภรณทิพย ขุนพิทักษ
นายกําพล เศรษฐสุข
น.ส.จิตตราวดี สุวรรณชาตรี
น.ส.นัยนา หมันเทศ
นางโนรฮาวา บิลฮีม
น.ส.ทินมณี แซเหลียง
นางโซเฟย เพ็ชรฆาต

วันที่สําเร็จการศึกษา

19 มกราคม 2560
5 กันยายน 2559
1 สิหาคม 2560
1 สิหาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560
14 มิถุนายน 2560
6 ธันวาคม 2559

5.6 ศิษยเกา
หลักสูตรนี้มีผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา รวม 48 คน ซึ่งสถาบันไดจัดทําทําเนียบศิษยเกา
เพื่อเปนขอมูลไวแลว ดังนี้
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
รวม

จํานวน
7
9
22
10
48
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5.7 งบประมาณ
การบริห ารจั ดการหลั กสู ตรใช เงิน รายไดของสถาบั น จากการลงทะเบี ย นเรีย นของนักศึกษา ปล ะ
ประมาณ 1,300,000 บาท และจากเงินรายไดสวนอื่น ๆ
5.8 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
นั กศึ กษาสามารถใชสิ่ งอํ านวยความสะดวก และสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรูได จากการให บ ริการของ
มหาวิทยาลัย เชน สํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร ศูนยคอมพิวเตอร และสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของสถาบันฯ
เชน หองสมุด wifi ฯลฯ
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บทที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ
เกณฑ
เกณฑการประเมิน
ขอที่
- ตามเกณฑ ()
- ไมไดตามเกณฑ ()

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1-11
 ไดมาตรฐาน
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3)
สาขาวิชาตรง
ตําแหน่ งทางวิชาการ
หรื อสั มพันธ์ กบั
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รายชื่ อตาม มคอ. 2
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
หมาย
สาขาทีเ่ ปิ ดสอน
รายชื่ อปัจจุบัน
และเลขประจําตัว
ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
เหตุ
และเลขประจําตัวประชาชน
สั ม
ประชาชน
ตรง
พันธ์
1. รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี
3-9098-00153-52-3
2. ดร.เพ็ญ สุขมาก
3-9306-00061-60-1
3. ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ*
3-9699-00305-49-0

1. รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี
3-9098-00153-52-3
2. ดร.เพ็ญ สุขมาก
3-9306-00061-60-1
3. ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ*
3-9699-00305-49-0

4. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร*
5-9098-00003-03-0
5. ดร.ซอฟยะห นิมะ*
3-9001-00295-79-3

4. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร*
5-9098-00003-03-0
5. ดร.ซอฟยะห นิมะ*
3-9001-00295-79-3

ปร.ด. (การพยาบาล),
2548
ปร.ด.(การจัดการ
สิ่งแวดลอม), 2556
ปร.ด.(เภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร),
2550
Ph.D. (Nursing),
2552
ปร.ด. (เภสัชศาสตร),
2555








หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หลังรายชื่อ เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกํากับมาตรฐาน
เกณฑขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
 ครบ
 ไมครบ
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
 เปนไปตามเกณฑ
1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน หรือ
2) เปน อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิ ช าการไม ต่ํ า กว า ผศ.ในสาขาที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอน และมี
ประสบการณ ในการสอน และมี ป ระสบการณ ในการทํ า วิ จั ย ที่ ไม ใช ส ว นหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
3) เปนอาจารยประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ....................................................................................
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เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 เปนไปตามเกณฑ คือ มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ......................................................................................
ตารางที่ 1.3 อาจารยผูสอนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4)
ตําแหนงทางวิชาการ
และรายชื่ออาจารยผูสอน
1. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร
2. ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา
3. รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี
4. ดร.ซอฟยะห นิมะ
5. ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
6. ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ
7. ดร.เพ็ญ สุขมาก
8. รศ.ดร.สุพจน เดนดวง
9. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
10. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
11. นพ.อมร รอดคลาย

สถานภาพ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Nursing), 2552
Ph.D.(Nursing), 2547
ปร.ด. (การพยาบาล), 2548
ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 2555
Ph.D. Engineering (Environmental Science
and Engineering), 2552
ปร.ด.(เภสัชศาสตรสงั คมและการบริหาร), 2550
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม), 2556
Ph.D. (Health Sociology), 2533
อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2547
Ph.D. (Nursing), 2545
อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว), 2546

อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ
ประจํา
ภายนอก












ผลการกํากับมาตรฐาน
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
 เปนไปตามเกณฑ คือ
1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา ผศ. ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณในการสอน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2) มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ.........................................................................................................
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ตารางที่ 1.4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑ
ขอ 5, 9, 10)

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก และอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)
1. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร
2. รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี
3. ดร.ซอฟยะห นิมะ
4. ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธวี
5. ดร.ปรัชญานันท เที่ยงจรรยา
6. ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ
7. ดร.เพ็ญ สุขมาก
8. ดร.วรางคณา จุติดํารงคพนั ธ

9. ผศ.ดร.ศักดิช์ ัย ปรีชาวีรกุล
10. ผศ.ดร.ศรีสมภพ
จิตรภิรมยศรี
11. ผศ.ดร.สุกัญญา
โลจนาภิวัฒน*
12. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ*

13. นพ.สุวัฒน วิริยะพงษสุกิจ*
14. ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Ph.D. (Nursing), 2552
ปร.ด. (การพยาบาล), 2548
ปร.ด. (เภสัชศาสตร), 2555
ปร.ด.(พยาบาลศาสตร), 2551
Ph.D. (Nursing), 2551
ปร.ด.(เภสัชศาสตรสงั คมและการ
บริหาร), 2550
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม),
2556
Ph.D. (Civil and
Environmental System
Engineering), 2555
Ph.D. (Civil Engineering),
2538
Ph.D. (Political Science)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒน
ศึกษา), 2549
อนุมัติบัตร (เวชศาสตร
ครอบครัว), 2547
M.P.H.(Health
Development), 2555
M.P.H.(Health
Development), 2546
Ph.D. (1st Hons, Political and
Development Economics),

ประสบการณการทํา
วิจัย
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
ไมมี
เอกสารอางอิง)

ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษา
(จํานวนนักศึกษา
ที่อาจารยเปน
อาจารยที่ปรึกษา
หลัก)








3
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1



2



1



1



1



2



1

2
9
1
1
7
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก และอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ประสบการณการทํา
วิจัย
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
ไมมี
เอกสารอางอิง)

ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษา
(จํานวนนักศึกษา
ที่อาจารยเปน
อาจารยที่ปรึกษา
หลัก)

2553
* เปนผูท รงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากในปการศึกษา 2553-2556
สถาบันยังไมมีอาจารยประจําสถาบัน และยังเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตอเนื่องสําหรับนักศึกษาที่ยงั ไม
สําเร็จการศึกษา

ผลการกํากับมาตรฐาน
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
 เปนไปตามเกณฑ คือ เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพั น ธกัน และมีป ระสบการณ ในการทําวิจัยที่ ไมใชสวนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ....................................................................................................
เกณฑขอ 9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
 เปนไปตามเกณฑ
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ.........................................................................................................
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักมีนักศึกษาในความดูแลไมเกิน 5 คน ตามเกณฑที่กําหนด ยกเวน
ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ ดร.ซอฟยะห นิ มะ ที่มีนั กศึกษาในความดูแลเกิน 5 คน ซึ่งเป นไปตามมติ
คณะกรรมการประจํ า คณะเภสั ช ศาสตร ในการประชุ ม ครั้งที่ 11/2552 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิก ายน 2552
เห็นชอบใหอาจารยที่มีศักยภาพสามารถมีนักศึกษาเกินกวา 5 คนได ในกรณีที่อาจารยทานนั้นมีทุนการศึกษา
แตตองไมเกิน 10 คน โดยมีขอมูลดังนี้
รหัสนักศึกษา
ผศ.ดร.พงคเทพ
5510024009
5510024011
5610024002
5610024013
5710024008

รายชื่อนักศึกษา

สุธีรวุฒิ
นายกําพล เศรษฐสุข
น.ส.จิตตราวดี สุวรรณชาตรี
น.ส.ณัฏฐิกา นวลเต็ม
วาที่ รต.หญิงฐิตาพร แกวเอียด
นายไฟศอล มาหะมะ

ทุนที่ไดรับ

จํานวนเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2559

50,000.-
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รหัสนักศึกษา

5710024013

รายชื่อนักศึกษา

นางสุทธิลักษณ แกวบัณฑิตย

5810024006 นายอรรถกร คําแกว
ดร.ซอฟยะห นิมะ
5610024004 น.ส.ตวนบีรนี ดาราหมานเศษ
5610024007

น.ส.ทินมณี แซเหลียง

5710024004

น.ส.ณัฐติญา นกแกว

5710024005
5710024010

น.ส.นิยตา รักษะโบะ
นายยุทธนา หอมเกตุ

5710024011

น.ส.ยุภา สมบูรณ

5710024012
5710024014

น.ส.วิไลลักษณ เดชาสิทธิ์
นายอัสฮา อดุลยรอ

5910024019

น.ส.พีชยา อรุโณทัย

ทุนที่ไดรับ
จํานวนเงิน
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ สนั บ สนุ น 50,000.วิชาการโครงการรวมสรางชุมชนใหนา
อยูภาคใต
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ สนั บ สนุ น 50,000.วิชาการโครงการรวมสรางชุมชนใหนา
อยูภาคใต
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2558
ทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2560
ทุนบัณฑิตศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธใน
หัวขอการแกไขปญหาชุมชน ป 2559
-

50,000
50,000

100,000
-

109,000
50,000

-

50,000

-

เกณฑขอ 10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 เปนไปตามเกณฑ
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................................
(หากขอนี้ เกณฑขอ 10 ไมเปนไปตามเกณฑ ไมนําไปตัดสินวาการดําเนินงานไมไดมาตรฐาน แตเปน
ขอเสนอแนะใหผูบริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา)
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ตารางที่ 1.5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6)
ประสบการณการทํา
วิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
วิทยานิพนธรวม
มี (ดังแนบ :
สําเร็จการศึกษา
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)
ระบุเลข
ไมมี
เอกสารอางอิง)

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

2. รศ.ดร.ปุญญพัฒน
ปร.ด.(สาธารณสุข
ไชยเมล
ศาสตร), 2549

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

สถานภาพ
อาจารย
ประจํา

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก





ผลการกํากับมาตรฐาน
เกณฑขอ 6 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
 เปนไปตามเกณฑ คือ
1) เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ป.เอก หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชา
ที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือ
2) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ
3) เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได
แจงให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ..............................
ตารางที่ 1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7)
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

ประสบการณการทําวิจัย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่ มี (ดังแนบ :ระบุ
สําเร็จการศึกษา
เลข

1. ผศ.ดร.กาญจนสุนภัส บาลทิพย Ph.D (Nursing), 2553
Ph.D.(Nursing), 2552
2. ดร.กุลทัต หงสชยางกูร
3. รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม
4. รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี
ปร.ด. (การพยาบาล),
2548
ปร.ด. (เภสัชศาสตร),
5. ดร.ซอฟยะห นิมะ
2555

6. นายธีรศักดิ์ มักคุน

พ.ม. (รัฐประศาสตร),
2538

เอกสารอางอิง)






ไมมี

สถานภาพ
อาจารย
ประจํา

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)

7. ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ
8. ดร.พัฒนศักดิ์ คํามณีจันทร
9. ดร.พิรียุตม วรรณพฤกษ

ประสบการณการทําวิจัย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่ มี (ดังแนบ :ระบุ
สําเร็จการศึกษา
เลข

เอกสารอางอิง)

ปร.ด.(เภสัชศาสตรสงั คม
และการบริหาร), 2550

ปร.ด.(อายุรศาสตรเขต
รอน), 2552

ปร.ด. (การจัดการ

สิ่งแวดลอม), 2555

ไมมี

สถานภาพ
อาจารย
ประจํา




ปร.ด.(การจัดการ
สิ่งแวดลอม), 2556





11. ผศ.ดร.วิมลมาลย ศรีรุงเรือง
12. ดร.วรางคณา จุติดํารงคพันธ Ph.D. (Civil and
Environmental
System
Engineering) , 2538











14. รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล

Ph.D. (Political
Science),





10. ดร.เพ็ญ สุขมาก

13. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี

Ph.D. (Chemistry of
Natural Products),
2538

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

15. ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวฒั น ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต





16. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ









17. นพ.สุวัฒน วิริยะพงษสุกิจ
18. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
19. นพ.อมร รอดคลาย

(พัฒนศึกษา), 2549
อนุมัติบัตร (เวชศาสตร
ครอบครัว), 2547
M.P.H.(Health
Development), 2555
M.P.H.(Health
Development), 2546
Ph.D. (Nursing), 2545
อนุมัติบัตร (เวชศาสตร
ครอบครัว), 2546

ผลการกํากับมาตรฐาน
เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
 เปนไปตามเกณฑ คือ
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1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท า
หรือดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน และมีประสบการณในการ
ทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือ
3. เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจง
ให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว
 ไมเปนไปตามเกณฑเพราะ...........................................................................................
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8)
ผูสําเร็จการศึกษา
ชื่อผลงาน
แหลงเผยแพร
ปการศึกษา 2549
1. น.ส.กรกช อินทอง
รูปแบบการใหบริการสุขภาพดวย วารสารเทคโนโลยีภาคใต. (ไดรับการตอบ
การแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล รับใหตีพิมพ) วารสารระดับชาติ
สงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา ฐานขอมูล TCI กลุม 2
จังหวัดตรัง
การกําหนดขอบเขตโดยชุมชนมี
การประชุมวิชาการ การประเมินผล
2. นายเมธี ศิริโชติ
สวนรวม ในการประเมินผลกระทบ กระทบทางสุขภาพ ประจําป 2557 เรื่อง
ทางสุขภาพขณะดําเนินโครงการ : "ผลกระทบของการกระบวนการ
กรณีศึกษาโรงแยกกาซธรรมชาติ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ",โรงแรม
ไทย-มาเลเซีย
เอเชีย กรุงเทพมหานคร 26-27 มกราคม
2558 จัดโดย สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. น.ส.น้ําทิพย ชินนาพันธ
การประยุกตใชการแพทยแผนไทย การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
ในระบบบริการสาธารณสุขระดับ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมสรางสรรค
โรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา:
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา แลนด 4.0 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
ศูนยฝกอบรมวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
4. น.ส.ภรณทิพย ขุนพิทักษ
สถานการณการแพทยแผนไทยใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระบบบริการสาธารณสุขระดับตติย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
ภูมิของโรงพยาบาลศูนย/
"ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสรางสรรคสู
โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม
สุขภาพที่ 12
2560 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการมหาชน) กรุงเทพฯ : บัณฑิต
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ผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2549
5. นายกําพล เศรษฐสุข

6. น.ส.จิตตราวดี สุวรรณชาตรี

7. น.ส.นัยนา หมันเทศ

8. นางโนรฮาวา บิลฮีม

9. น.ส.ทินมณี แซเหลียง

ชื่อผลงาน

แหลงเผยแพร

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รูปแบบการประยุกตใชการ
วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อ (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร
ประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบล
ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1
กรณีศึกษา ตําบลชะแล อําเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา
ความเทาเทียมดานการบริหาร
วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ทรัพยากรมนุษยในวิชาชีพเทคนิค (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร
การแพทย กรณีศึกษา โรงพยาบาล ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1
ของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา
การศึกษารูปแบบการรับ-สงตอ
วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลเขาชัยสน ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1
การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของ วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ) วารสาร
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน ระดับชาติ ฐานขอมูล TCI กลุม 1
ภาคใต: กรณีศึกษา อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
แนวทางการเลิกยาสูบของผูนํา
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและ
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
การสาธารณสุขภาคใต (ไดรับการตอบรับ
ใหตีพิมพ) วารสารระดับชาติ ฐานขอมูล
TCI กลุม 1
พฤติกรรมการใชยาสูบของผูนํา
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
นวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ
ระหวางวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัด
โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2549
10. นางโซเฟย เพ็ชรฆาต

ชื่อผลงาน
Waste Management in
Kokkian Subdistrict,
Narathiwat Province

แหลงเผยแพร
1st International Conference on
Environment, Livelihood and
Services วันที่ 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
เผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน 5 ราย เผยแพรในวารสารหรือ
สิ่งพิมพวิชาการ 6 ราย
 ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ................................................................................................
ผลการกํากับมาตรฐาน
เกณฑขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2553
ไดปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2561
 ปจจุบันหลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กําหนด
 ปจจุบันหลักสูตรถือวาลาสมัย
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑขอ 11
 ผาน เพราะ ดําเนินงานผานทุกขอ
 ไมผาน เพราะ ดําเนินงานไมผานขอ.....................
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA
เพื่อใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปได
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความตองการในการพัฒนา
1
ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมีเอกสาร ไมมี คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรับปรุงแกไข
แผนหรือไมมีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเรงดวน
2
มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ
คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือ
การดําเนินการแตยังไมครบถวน
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ
เพียงพอได
4
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ
เกณฑ
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑ
เกณฑ
6
ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ปฏิบัติชั้นนํา
ชั้นนํา
สรุปผลการประเมินของหลักสูตร
องคประกอบ
หัวขอเกณฑการประเมิน
Expected Learning Outcomes
AUN 1
Programme Specification
AUN 2
Programme Structure and Content
AUN 3
Teaching and Learning Approach
AUN 4
AUN 5
Student Assessment
Academic Staff Quality
AUN 6
AUN 7
Support Staff Quality
Student Quality and Support
AUN 8
Facilities and Infrastructure
AUN 9
Quality Enhancement
AUN 10
Output
AUN 11

คะแนน
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
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AUN 1
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
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
1.1
1.2
1.3

คะแนน (1-7)

The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned
with the vision and mission of the university [1,2]
The expected learning outcomes cover both subject specific and generic
(i.e. transferable) learning outcomes [3]
The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the
stakeholders [4]

Overall opinion

2
3
3
3

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1 (Expected Learning Outcomes)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เริ่มรับนักศึกษารุนแรก ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 และไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556 ซึ่งเปนผล
สืบเนื่องมาจากศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (AUN 1-1)
ที่เก็บรวบรวมขอมูลจาก 4 กลุม คือหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ และภาค
ประชาชน โดยสวนหนึ่งไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรและความสามารถในการเขารวมหลักสูตร
ของทั้ ง 4 กลุ มตั วอย าง ผลการศึ กษาวิ จัย พบวา ทั้ ง 4 กลุมมีความประสงคที่ จะเขารว มหลักสูตร โดยมี
ข อเสนอแนะในการพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลกระทบทางสุขภาพ และพั ฒ นาให มี ห ลั ก สู ต รทางด านนี้
ประกอบกับจากการประชุมหารือรวมกันระหวาง นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กับ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดจัดทําขอตกลง (MOU) รวมกันเพื่อพัฒนาบุคลากร ดังนั้นสถาบันฯจึงไดดําเนินการ
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ปรับปรุงหลักสูตรกอนแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่กําหนดไวทุกๆ 5 ป โดยปรับปรุงใหมี 2 วิชาเอก คือ การ
จัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 มี เป าประสงค ห ลั ก เพื่ อผลิ ต นั กจั ด การที่ ส ามารถแสวงหาความรูอย างเป น ระบบ คิ ด อย างมี
วิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู รวมถึงการใชหลักฐานเชิงประจักษเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติใน
การจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งในปการศึกษา 2559 ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมใหความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกลาว และไดจัดทําตามแบบอยางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (AUN 1-2)
ที่กําหนดใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูใหครอบคลุม 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 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ
พันธกิจ 2 สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต และ
เชื่อมโยงสูเครือขายสากล
พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกตครามรูบนพื้น ฐานประสบการณ การปฏิบั ติสูการสอนเพื่ อสราง
ปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต
พันธกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
"เปนสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมใหผู
มี ส ว นร ว ม (stakeholder) ในพื้ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการสร า งชุ ด ความรู เกิ ด การจั ด การองค ค วามรู และ
ขับ เคลื่อนให เกิดสั งคมที่ ใชความรูในการแก ปญ หา หรือสรางนวัต กรรมโดยใชบ ริบ ทพื้ นที่ เป น ตัวตั้ง ซึ่ งจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองตอพื้นที่ภาคใต"
นอกจากนั้น ในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายังไดพิจารณาให
สอดคลองกับคุณลักณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนี้
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1. คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 มีความสนใจใฝรู มีความเปนสากล มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาคนควาและแสวงหาความรู
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
สามารถประยุกตใชความรูทางดานวิชาการ
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนนศักยภาพ
การใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
2. คุณลักษณะทางสังคม
2.1 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชนสวนรวมเปนกิจที่หนึ่งตามพระ
ราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับ ตัวให เขากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
สิ่งแวดลอม
2.2 มีภ าวะผูนํา มีวุฒิ ภ าวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
สามารถแกปญหาและดําเนินงานใหประสบ
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.1 มีความรูในศาสตรเฉพาะและรูรอบในศาสตรอื่นๆ
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองคความรูใหม สามารถบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาดวยตนเองหรือ
จากการคนควาวิจัย และนําไปประยุกตในการพัฒนางานอาชีพของตนได
3.3 มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
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 ได กําหนดผลการเรีย นรูท่ี คาดหวัง (Expected Learning Outcomes หรื อ ELO) 5 ด าน รวม
ทั้งหมด 23 ขอ ไวอยางชัดเจนใน มคอ.2 (AUN 1.1-1) การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรฉบับ
นี้ ไดนําขอมูลที่ไดจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหลักสูตร มาเปนกรอบในการกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ดังนี้
ตาราง 1.1-1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
วิธีการดําเนินการ
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
การวิจัยเรื่อง "ความตองการและความพรอมในการประเมินผล
ทองถิ่น ผูประกอบการ และภาคประชาชน กระทบทางสุขภาพ"
อาจารยผูสอนในหลักสูตร
จากการประชุ ม รว มกัน ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
นักศึกษาปจจุบัน
สถาบันฯ และมหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีการดําเนินการ
จากการตอบแบบสอบถาม
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ
- การกําหนด ELO ใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
- การกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรที่ปรับปรุง ซึ่ง
ไดพิจารณาในเรื่องผลการเรียนรูที่คาดหวังดวย โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของและสัมพันธกับหลักสูตรนี้ 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
หลั กสูต รได กระจายผลการเรี ยนรูที่คาดหวังลงในรายวิช าตางๆ ตามที่ ไดระบุไวในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2
หน า 38-40 (AUN 1.1-1) ซึ่ ง ผลการเรี ย นรู มี 5 ด า น ครอบคลุ ม ทั้ งความรู แ ละลั ก ษณะทั่ ว ไป (Generic
Specific) และทักษะเฉพาะทาง (Specialized) ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับความรูและลักษณะทั่วไป มี 15 ขอ และ
ทั กษะเฉพาะ มี 8 ข อ การกระจายผลการเรีย นรูที่คาดหวั งลงในรายวิช าต างๆ เป น ผลมาจากการรว มกั น
พิ จ ารณาและข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1.2-1 แสดงการจําแนกลักษณะของผลการเรียนรู (ลักษณะทั่วไปหรือเฉพาะสาขา)
ลักษณะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
ทั่วไป

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง และเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพดานสุขภาพ
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพ

เฉพาะสาขา
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
ดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจถึงปจจัยดานพฤติกรรม สังคม และสิ่งแวดลอม (Social determinants
of health) ที่มผี ลตอระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2) มีมุมมองสุขภาพเชิงระบบ (Health system mapping) วิเคราะหสถานการณ ปจจัยที่เอื้อและ
เปนอุปสรรคตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
3) วิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy public policy process) และ
กฎ กติกาตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ และประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ
(Health impact assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห
แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมีความครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น
4) มีความรูในการประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบสุขภาพ
และคาดการณแนวโนมสถานการณจากขอมูลตางๆ
ดานทักษะทางปญญา
1) สังเคราะหแนวทางการแกไขหรือจัดระบบบริการสุขภาพทีส่ อดคลองจนสามารถลดหรือบรรเทา
ปญหาลงได
2) วิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy public policy process) และ
กฎ กติกาตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ และประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ
(Health impact assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห
แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมีความครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3) สามารถวางยุทธศาสตรการจัดการ ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทั้งในเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติการในพื้นที่
4) ประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบสุขภาพ และคาดการณ
แนวโนมสถานการณจากขอมูลตางๆ
5) บริหารการศึกษาวิจัยปญหาและนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญทีส่ อดคลองกับบริบทของพื้นที่
ทั้งปญหาเฉียบพลันและเรื้อรัง เพือ่ นําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
6) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งการ
สรางเสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ
7) บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพขององคกร (บุคคล, งบประมาณ, ขอมูล, ความรู, เวชภัณฑ, ฯลฯ)
เพื่อใชในการจัดการแบบองครวม ผสมผสาน และตอเนื่อง ในพื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
2) ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน

ลักษณะ
ทั่วไป เฉพาะสาขา
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
3) เปนผูรเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4) ประสาน สงตอ กับเครือขายและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เพื่อรวมกันพัฒนาระบบสุขภาพ
5) สื่อสารสาธารณะ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชนที่มีผลดีตอระบบสุขภาพ
ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2) มีทักษะในการคนควาหาขอมูลจากเว็ปไซต ฐานขอมูลทางวิชาการ และใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม

ลักษณะ
ทั่วไป เฉพาะสาขา







ในการจัดการเรียนการสอน อาจารผูสอนไดพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 และ
ไดจัดทํา มคอ.3 (AUN 1.2-1) ซึ่งไดกําหนดวิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลไวชัดเจน และในแตละภาค
การศึกษาจะมีการประเมินรายวิชา การทวนสอบรายวิชาจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่ระบุไวในรายวิชา โดย
ผูสอนจะนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สัมพันธกับคุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ทจี่ ะตอง
มี ซึ่งหลักสูตรเนนพัฒนานักศึกษาผานการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ ดังนี้
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology)
2. สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health
System Research)
3. ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Determinants of Health)
4. การจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management)
5. สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 และ 2 (Seminar in Health System Management 1
and 2)
6. วิชาวิทยานิพนธ (Thesis)
โดยการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเนนใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานการจัดการระบบสุขภาพ และ
ทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนองานที่ไดจากการศึกษาคนควา เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
พั ฒ นาและต อยอดจากความรูพื้ น ฐานมาเป น งานวิจั ย เพื่ อวิ ทยานิ พ นธ ซึ่ งเป น การสรางองคค วามรูใหม ที่
สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูนําทางวิชาการ และชี้นําสังคมได สวนในกรณีของนักศึกษาที่เรียนแผนการทํา
วิจัยอยางเดียว นักศึกษาจะตองพัฒนาตนเองในการทําวิจัยผานรายวิชาวิทยานิพนธ ที่สามารถสรางองคความรู
และนวัตกรรมใหมไดเชนกัน
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the
stakeholders
ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes หรื อ ELO) ของหลั ก สู ต รที่ ผ านความ
เห็นชอบ ถูกสรางขึ้นโดยการสรุปและรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร สามารถแยกไดเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ผูที่อยูในหลักสูตรและนําผลผลิตจากหลักสูตรไปใช ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษา บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผูบังคับบัญชา/นายจาง
กลุมที่ 2 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหลักสูตร ไดแก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กลุมที่ 3 ผูกํากับควบคุมดูแลหลักสูตร ไดแก คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย (กก.บว.) สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิธีการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการดังนี้
ตาราง 1.3-1 วิธีการรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
วิธีการดําเนินการ
นักศึกษาที่กําลังศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จ
จากการตอบแบบสอบถาม
การศึกษาจากหลักสูตร ผูบังคับบัญชา/
นายจาง
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
จากการประชุมรวมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จากการประชุมรวมกัน
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ จากขอเสนอแนะในการประชุมของคณะกรรมการแตละชุด โดย
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) สภาวิทยา หลักสูตรไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู
เขต และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหเหมาะสมกับหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการแตละชุด
พิจารณาตามลําดับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ดังนั้น จึ งสามารถกล าวได วาผู มีส วนไดสวนเสีย ในหลักสู ต รมีสว นรวมในการกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวั ง เนื่ อ งจากเป น ผู ให คํ า แนะนํ า และข อ เสนอแนะในการพิ จ ารณาหลั ก สู ต ร และในช ว งของการ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนี้ ยั ง ไม มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจึ ง ไม มี ข อ มู ล จากผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา 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/tqfhed/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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AUN 2
หลักสูตร (Programme Specification)
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]
2.2 The information in the course specification is comprehensive and upto-date [1,2]
2.3 The programme and course specifications are communicated and made
available to the stakeholders [1,2]
Overall opinion

3
3
3
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
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ตามที่กลาวถึงใน AUN 1 (AUN 1-1) โดยรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
เป น ต นมา การจัดทํ าขอมูล ที่ ระบุ ในหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 (AUN 1.1-1) เปน ไปตามขอกําหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งมีความครบถวนสมบูรณในประเด็นที่สําคัญและเปน
ปจจุบัน ไดแก
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร เชน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูป แบบหลั ก สู ตร อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบไดห ลังสําเร็จ การศึก ษา และอาจารยผูรับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร เปนตน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร เชน ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร แผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร เชน ระบบการจัดการศึกษา
การดํ า เนิ น การหลั กสู ต ร คุ ณ สมบั ติของผูเขาศึกษา แผนการรับ นั กศึก ษา งบประมาณ ระบบ
การศึกษา รายวิชาในหลักสูตร อาจารยผูสอน แผนการศึกษา รหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา เปนตน
หมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู กลยุ ท ธ ก ารสอนและการประเมิ น ผล เช น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของ
นักศึกษา การพั ฒ นาผลการเรียนรูในแตละดาน และแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เปนตน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึ กษา เชน กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให ระดับคะแนน
(เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย เชน การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม การพัฒนาความรูและทักษะใหแก
คณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร เชน การบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึ งพอใจของผูใชบั ณ ฑิ ต ตัวบ งชี้ผ ลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิ น และปรั บ ปรุงการดําเนิน การของหลักสู ตร โดยประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การทบทวนผล
การประเมินและวางแผนปรับปรุง และแผนกลยุทธการสอน
ทั้งนี้ขอมูลหลักสูตรตาม มคอ.2 ไดมีการประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ เชน แผนพับ วิดีโอแนะนํา
หลักสูตรบนเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 2.1-1) และบนเว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-2) โดยเนื้อหา
ขอมูลที่เผยแพรประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา จุดเดนของหลักสูตร ภาระกิจหลักของ
สถาบัน มาตรฐานผลการเรียนรู แนวทางการวิจัยฯลฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ยัง
อยูในรอบ 5 ป ของการใชห ลักสูตร ขณะนี้อยูในระหวางการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งไดดําเนิ นการ
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ฯลฯ
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
รายวิชาที่เปดสอนมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษา โดยการนําผลการประเมินรายวิชา ผลการทวนสอบ
แตละรายวิชา มาวางแผนในการปรับปรุงเนื้อหา ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล
ในรายวิชานั้นๆ ตามรายละเอียดใน มคอ.5 (AUN 2.2-1) เพื่อจะใชสอนในภาคการศึกษา หรือปการศึกษา
ถัดไป
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 (AUN 1.2-1) ไดจัดทําครบทุกรายวิชาที่เปดสอน
จํานวน 10 รายวิช า ซึ่ งแตละรายวิชาจะกํ าหนดรายละเอียดไวอยางชั ดเจนครบถ วนสมบู รณ ในประเด็ น ที่
สําคัญๆ ตามแบบฟอรมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของ สกอ. เชน ชื่อ
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รายวิชา วัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา ขอกําหนดของการลงทะเบียนในรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทาง
วิชาการอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไว
ในรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร ซึ่ งได เผยแพรให แกผูเรีย นโดยการแจกเปน เอกสารในชั้น เรีย น หรือบางครั้ง
อาจารย ผู ส อนได เผยแพร ท างสื่ อ อื่ น ๆ เช น Facebook, Line ในส ว นของคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า โครงสร า ง
หลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรูของทุ กรายวิชา ไดเผยแพรแกผู เรียน หรือผูที่สนใจทั่ วไปบนเว็บไซตของ
สถาบัน (AUN 2.1-2)
นอกจากนั้นยังมีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับแผนการเรียนแจกนักศึกษาทุกคนในวันแรกของการเรียน
รายวิชานั้นๆ ดวย
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available
to the stakeholders
การประชาสัมพันธ การสื่อสารในหลักสูตรและรายวิชา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบขอมูลโดยผาน
ชองทางการประชาสัมพันธ ดังนี้
1. ผูที่อยูในหลักสูตรและนําผลผลิตจากหลักสูตรไปใช ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร ผูบังคับบัญชา/นายจาง จะไดรับขอมูลจากเว็บไซตของสถาบัน และคูมือนักศึกษา ซึ่ง
มีการปรับปรุงทุกปการศึกษาเพื่อใหมีความทันสมัย
2. ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหลักสูตร ไดแก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ไดรับ
ทราบขอมูลจากทางเว็บไซตของสถาบัน การสื่อสารทางระบบอื่นๆ เชน Facebook, Line
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดรับทราบขอมูลจากการประชุมในแตละครั้ง
สําหรับผูที่สนใจเขาศึกษาสามารถรับรูขอมูลไดจากเว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-2) และของบัณฑิต
วิทยาลัย (AUN 2.1-1) และจากแผนพับแนะนําหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (AUN 2.3-1) ซึ่ง
หลักสูตรไดจัดทําเพื่อเผยแพรและจัดสงไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ทุกป รวมทั้งไดเผยแพรในการจัดกิจกรรม
งาน มอ.วิชาการ และอาจารยไดนําไปเผยแพรในกรณีที่ไดไปเขารวมประชุมวิชาการตางๆ
ในส ว นของนั ก ศึ ก ษา สถาบั น ได จั ด ทํ า คู มื อ การศึ ก ษาฯ (AUN 2.3-2) แจกในวั น ปฐมนิ เ ทศ โดย
ผูอํานวยการสถาบัน และประธานหลักสูตร ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน พรอมทั้ง
ตอบขอซักถามของนักศึกษา
รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 2
รหัสเอกสาร
AUN 1-1
AUN 1.1-1
AUN 1.2-1
AUN 2.1-1
AUN 2.1-2
AUN 2.2-1
AUN 2.3-1
AUN 2.3-2

รายละเอียดเอกสาร
สรุปรายงานการวิจยั เรื่อง "ความตองการและความพรอมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ"
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
http://www.grad.psu.ac.th/th/GradCurriculum.php
http://hsmi.psu.ac.th/main/?page_id=992
มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
แผนพับแนะนําหลักสูตร
คูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
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AUN 3
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
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-todate.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ

คะแนน (1-7)

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-todate [3,4,5,6]
Overall opinion

3
3
3
3

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3
การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2556 ปรับ ปรุงให มี 2 วิชาเอก คื อ การจัด การระบบสุขภาพ และการประเมิน ผลกระทบดานสุ ขภาพ
เพื่ อให สอดคล องกับ ผลการวิจัย เรื่อง ความต องการและความพรอมในการประเมิน ผลกระทบทางสุ ขภาพ
(AUN 1-1) ปรับปรุงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพิ่มแผน ข ในแผนการการศึกษา
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และปรั บ ปรุ งคํ าอธิ บ ายรายวิ ช าให มี ค วามเหมาะสมและทั น สมั ย โดยโครงสร างหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
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 ของจํานวนชั่วโมงที่เรียนใน
แตละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค นอกจากการสอบผานในแตละรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแลว
นักศึกษาทุกคนตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษ สอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธ มีการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามขอกําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. การสอบผานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ
วันที่เขาศึกษา 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 นักศึกษาตองดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่
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 นักศึกษาจะตองสอบวัดความรูความสามารถในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้ง
การพูด การเขียน และการตอบคําถาม
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ นักศึกษาตองมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถมองระบบสุขภาพแบบองครวม วิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบ
สุขภาพ ปจจัยที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอสุขภาพ สามารถบงชี้ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Social determinants
of health) ที่มีผลตอสุขภาพของคนในชุมชน และนําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบ
สุขภาพ สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทางเพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมีความเสมอ
ภาค มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบได ตลอดจนเปนนักจัดการระบบสุขภาพที่
มีทักษะการบริห ารจัด การเพื่ อการพั ฒ นาระบบสุขภาพ ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ
ดังนั้นการกําหนดแผนการศึกษาในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูพื้นฐาน และเพื่อพัฒ นาทักษะ
พื้นฐานทางดานวิชาการ การวิจัย การคิด วิเคราะห ที่ใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประมวลใชในการทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ดังนี้
1. รายวิ ช าบั งคั บ และรายวิ ช าเลื อ ก กํ าหนดให นั กศึ ก ษาเรี ย นทั้ งรายวิช าบั งคั บ ที่ เป น พื้ น ฐานของ
หลักสูตร และรายวิช าเลือก ภายในปที่ 1 เพื่อใหนักศึกษานําทักษะความรูพื้น ฐาน และการพัฒ นาความรู
พื้นฐาน ความสามารถในการประยุกตใชทักษะตางๆ สูงานวิจัย
2. รายวิชาสัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ (Seminar in Health System Management) เปน
รายวิชาที่ฝกใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการคนควาขอมูลจากแหล งขอมูลที่เชื่อถือได นักศึกษาตองสามารถอาน
เอกสารทางวิชาการไดอยางเขาใจ สามารถเรียบเรียงความรูที่ไดจากการอานมานําเสนอใหผูอื่นเขาใจ และ
สามารถตอบขอซักถามได ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอดจากการศึกษาคนควาขอมูลเปนงานวิจัยได
3. รายวิชาวิทยานิพนธ เปนรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาใหมีความรู และทักษะตาม ELO ทั้ง 5 ดาน
ทั้ งนี้ ร ายวิ ช าต า งๆ ที่ กํ าหนดไว ในโครงสร า งหลั ก สู ต รมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง
(Expected Learning Outcomes) ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning
outcomes is clear
ไดนําผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 23 ขอ กระจายลงในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร ซึ่งไดแสดงแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2
(AUN 1.1-1) โดยมีประเด็นที่สําคัญคือ
- ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางนอย 1 ขอ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 23 ขอ กระจายอยูในรายวิชาบั งคับ และวิทยานิ พนธ ซึ่งเป นรายวิชาที่
นักศึกษาทุกคนตองเรียน
- ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้งที่เปนความรูและทักษะทั่วไป และความรูและทักษะเฉพาะ
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กอนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา รายวิชาที่เปดสอนจะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (Course Specification) ตามแบบ มคอ.3 (AUN 1.2-1) ที่กําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ของรายวิชา ผลการเรียนรูในแตละดานที่มุงหวังในการพัฒนานักศึกษา แผนการเรียน และขอกําหนดในการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมกอนใชในการวาง
แผนการสอนของแตละวิชา และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ผูประสานงานรายวิชา
จะตองดําเนินการจัดทํา มคอ.5 (AUN 2.2-1) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอตางๆ คือ ผลการจัดการเรียนการสอน
ที่ เปรี ย บเที ย บกั บ แผนการสอน สรุ ป ผลการจัด การเรีย นการสอนรายวิช า ป ญ หาและผลกระทบต อ การ
ดําเนินการ โดยนักศึกษาจะตองประเมินรายวิชา ประเมิน ผูสอน เพื่ อให สามารถใชเปนแนวทางในการวาง
แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาถัดไป
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
มี ก ารจั ด รายวิ ช าและจํ านวนหน ว ยกิ ต ในโครงสร างหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2548 โดยแบ งเป น หมวดวิช าบังคับ หมวดวิช าเลือก และหมวดวิท ยานิพ นธ และได
จัดลําดับการเรียนใหเปนไปตามลําดับที่สัมพันธตอเนื่องกัน ดังแผนการศึกษา
ตาราง 3.3-1 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ
(3)
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (2)
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ
(2)
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1
(1)
รวม 8 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ
(3)
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2
(1)
xxx-xxx วิชาเลือก
(3)
148-782 วิทยานิพนธ
(3)
รวม 10 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
xxx-xxx วิชาเลือก
(3)
148-782 วิทยานิพนธ
(7)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ (3)
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (2)
148-603 ปจจัยกําหนดสุขภาพ
(2)
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1
(1)
รวม 8 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ
(3)
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2
(1)
xxx-xxx วิชาเลือก
(3)
xxx-xxx วิชาเลือก
(3)
รวม 10 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 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
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
148-782 วิทยานิพนธ

แผน ข
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
(8) xxx-xxx วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือก
148-783 สารนิพนธ
รวม 8 หนวยกิต

(3)
(3)
(3)
รวม 9 หนวยกิต

การจัดลําดับการเรียนรายวิชาที่ตอเนื่องสัมพันธกันทั้งผูที่เรียนในแผน ก แบบ ก2 และแผน ข โดย
กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ รายวิชาสถิติเพื่อการตัดสินใจใน
การจัดการระบบสุขภาพ และวิชาปจจัยกําหนดสุขภาพ กอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ เพราะวิชาทั้ ง 3 รายวิชาเป นพื้น ฐานที่สําคัญในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และการกําหนดให
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งเรี ย นรายวิ ช าสั ม มนา 1 ในภาคการศึ ก ษาแรกของการเรีย นเพื่ อ ให เป น รายวิ ช าที่ ให
คําแนะนําวิธีการคนควาหาขอมูลและความรูจากแหลงตางๆ นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีวิชาเลือกใหนักศึกษา
เลือกเรียน 21 รายวิชา ซึ่งสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับวิชาเอกที่ เลือกตามคําแนะนําของอาจารย ที่
ปรึกษา อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติหลักสูตรไมสามารถเปดรายวิชาเลือกไดทั้งหมด 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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AUN 4
วิธีจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
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.).
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ

คะแนน (1-7)

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

4
4
4
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 เปนนักจัดการที่สามารถแสวงหาความรูอยางเปนระบบ
คิดอยางมีวิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู รวมถึงการใชหลักฐานเชิงประจักษเชื่อมโยงไปสูการ
ปฏิ บั ติในการจั ดการระบบสุ ขภาพ" ซึ่ งสอดคล องกับ วิสัย ทัศน ของมหาวิทยาลั ยสงขลานคริน ทรที่วา "เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดย
มีการวิจัยเปนฐาน" และยังสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันที่ระบุวา "สถาบันการจัดการระบบสุภาพภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เป น สถาบัน หลัก เปน แกนนํ าในการสงเสริม สนับ สนุ น ประสานการจัด การ
งานวิ จั ย และการจั ด การความรู ในระบบสุ ข ภาพของภาคใต " ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ เป น ตั ว กํ า หนดปรั ช ญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) สามารถมองระบบสุขภาพแบบองครวม วิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยที่เอื้อ
และเปนอุปสรรคตอสุขภาพ
2) สามารถบงชี้ปจจัยกําหนดสุขภาพ (Social determinants of health) ที่มีผลตอสุขภาพของคนใน
ชุมชน นําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ
3) สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และสามารถประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพื่อการปรับ ปรุงระบบ
สุขภาพใหมีความเสมอภาค มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบได
4) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งการสราง
เสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพ
5) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพ
6) บริหารการศึกษา วิจัยปญหาและนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ทั้ง
ป ญ หาเฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง เพื่ อ นํ า ความรู ม าพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพได อ ย า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
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ดังนั้นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรนี้จึงกําหนดใหจัดการศึกษาที่มุงใหบัณฑิตเปนนักจัดการที่สามารถ
แสวงหาความรู อ ย า งเป น ระบบ คิ ด อย า งมี วิจ ารณญาณในการพั ฒ นา และสรางองค ค วามรู ซึ่ งปรั ช ญา
การศึกษาดังกลาวเปนที่รับทราบในกลุมของผูที่มีสวนสวนเสียจากการประชาสัมพันธ เชน เว็บไซต แผนพับ
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of
the expected learning outcomes
การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวใน มคอ.2 (AUN 1.11) โดยหลักสูตรใชกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูใน มคอ.3 (AUN 1.2-1)
ทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยดําเนินการ
ดังนี้
- กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 2 สัปดาห เจาหนาที่แจงใหอาจารย/ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา
มคอ.3 และคอยติดตามอยูเสมอ
- เมื่ อ อาจารย จั ด ทํ า มคอ.3 ทางระบบออนไลน แ ล ว จะมี ก ารตรวจสอบโดยประธานคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในประเด็นความทันสมัยของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งตองสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา การวัดและประเมินผล และผานการอนุมัติจากผูบริหาร คือ รองผูอํานวย
สถาบันฯ ซึ่งเปนผูที่ไดรับมอบหมาย
ในปการศึกษา 2559 มีจํานวนรายวิชาที่ตองกํากับติดตาม การจัดทํา มคอ.3 จํานวน 10 รายวิชา ซึ่ง
สามารถใหอาจารยจัดทําไดครบตามกําหนดเวลาทุกรายวิชา แตละรายวิชาสอนโดยวิธีการที่เหมาะสมกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
สวนการควบคุมการทําวิทยานิพนธ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูตรวจสอบเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ในประเด็น
- ตรวจสอบหัวขอการทําวิทยานิพนธใหสอดคลองกับสาขาการจัดการระบบสุขภาพ และมีความ
เหมาะสมในแงความทันสมัย การนําไปใชประโยชนในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- ตรวจสอบความเหมาะสมในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยพิจารณาจากความรู
ความสามารถ ประสบการณ ในการทําวิจัย ภาระงานของอาจารยในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ขอ 23 กํานดไวใหอาจารย 1
คน เปนอาจารยที่ปรึกของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน นอกจากนั้นหัวขอการทําวิทยานิพนธตองเหมาะสมกับ
นักศึกษา เช น นักศึกษาที่ ปฏิ บัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ควรทําวิทยานิพนธใน
หัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตัวเอง
- กํากับใหมีการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา โดยการจัดสัมมนาให
นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธนําเสนอรายงานความกาวหนา
2. แนะนํ าให นั กศึ กษาเข าอบรมการใชโปรแกรมตางๆ ที่เปน ประโยชนในการทํ าเขีย นวิทยานิพ นธ
รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Turn it in เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3. ใหการสนับสนุนทุนในการไปนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
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4. แจ งข าวสารต างๆ ที่ เกี่ ย วข องกั บ การทํ าวิ ท ยานิ พ นธ เช น ข าวเกี่ ย วกั บ ทุ น การวิ จั ย การอบรม
กําหนดการสงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
5. หลักสูตรกําหนดใหมีอาจารยประจําสถาบันฯ อยางนอย 1 ทาน เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมในกรณีที่นักศึกษามีอาจารยตางคณะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพื่อชวยในการตรวจสอบและ
ติดตามความกาวหนา
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตรสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง โดยใชวิธีการ
1. ใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูที่จําเปนและเรียนรูดวยตนเอง โดยในทุกรายวิชาไดมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง การคนขอมูลทางวิชาการและนําขอมูลมาสรุปเพื่อทํารายงาน/นําเสนอใน
หองเรียน ซึ่งเปนการปูพื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิต
2. พัฒ นาใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูและทักษะที่เรียนมาจากหลายๆ วิชาเขาดวยกันเพื่อ
แกปญหาในรายวิชาสัมมนา ใหนักศึกษาคนควาหาความรูและทําความเขาใจบทความวิจัย และวิพากษความรู
ที่ได การพัฒนาโครงรางการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ตลอดจนการวิเคราะหผลการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยดวยตนเองในทุกขั้นตอน ความสามารถในการบูรณาการความรูตางๆ เขาดวยกัน
เพื่อใหไดความรูใหมถือวาเปนทักษะที่สําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง
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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AUN 5
การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
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]
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations,
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated
to students [4,5]
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]

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

คะแนน (1-7)
Overall opinion

3
4

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 (Student Assessment)
เกณฑ การรับ นั กศึ กษาเข าศึ กษาของหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การระบบ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาของแตละแผนการศึกษา ใน มคอ.2
(AUN 1.1-1) โดยข อมู ล ดั งกล าวมี ก ารเผยแพร ในเว็ บ ไซต ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (AUN 2.1-1) เว็บ ไซต ข อง
สถาบั น (AUN 2.1-2) และแผ น พั บ (AUN 2.3-1) ซึ่ งเป น การประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ เข าศึ ก ษาในแต ล ะป
การศึกษา ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิค
การแพทย พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ
และ
2) มีป ระสบการณ วิจัยในเรื่องที่ เกี่ยวกับระบบสุขภาพ หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลงานที่ไดรับ การตีพิมพ และเผยแพรซึ่งไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาในขอ 1 และมีเอกสารหลักฐานรับรอง
3) คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิค
การแพทย พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ
หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นนอกเหนือจากขอ 1 และมีประสบการณการทํางานที่
เกี่ยวของกับระบบสุขภาพมาแลวอยางนอย 3 ป
3) คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
กระบวนการประเมินนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการประเมินดังนี้
1. การประเมินนักศึกษากอนรับเขาศึกษา ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ การดําเนินการใน
สวนนี้ไมไดหมายความวาเป นการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ งหมดมากําหนดเปนการประเมินเพื่อรับเขา
ศึกษา แตไดนําในบางประเด็นมาประเมิน เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ ทัศนคติใน

46
การเขาศึกษาในหลักสูตร ความเปนไปไดในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปใชประโยชน ความ
เปนไปไดในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เปนตน
2. การประเมินระหวางการศึกษาของนักศึกษา เปนไปตามรายละเอียดของรายวิชา ใน มคอ.3 (AUN
1.2-1) ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ระบุไวในแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ไดจัดทํ า
มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กําหนด ซึ่งประธานหลักสูตรไดตรวจสอบ มคอ.3 ในแตละภาคการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวา ผูสอนไดระบุ
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาตรงตามที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งไดระบุวิธีการวัดผลและประเมินการ
เรี ยนรูของนั กศึ กษาซึ่งอาจารย ผู สอนได ระบุเกณฑ การประเมิน ไวอยางชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนากอนเริ่มการเรียนการสอน นอกจากนั้น การประเมินในระหวางการศึกษาของแตละรายวิชาอาจารย
ผูสอนไดทําการประเมินอยางตอเนื่องในระหวางเรียนรายวิชา จนถึงการสอบปลายภาค
3. การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนการประเมินคุณสมบัติของผูที่จะสําเร็จการศึกษาในภาพรวม
ซึ่งจะตองผานกระบวนการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ประกอบดวย การประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาตางๆ การสอบโครง
รางวิทยานิพนธ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ
ซึ่งผูที่จะสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชเพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถเปนผูนํา
ทางวิชาการได การประเมินผานกระบวนการดังกลาวสามารถประเมินไดวา บุคคลนั้นมีความเหมาะที่จะเปน
มหาบัณฑิตที่สมบูรณ สอดคลองและสัมพันธกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (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
ตามที่ไดกลาวแลววา หลักสูตรประเมินนักศึกษาเปน 3 ระดับ คือ การประเมินนักศึกษากอนรับเขา
ศึกษา การประเมินระหวางการศึกษา และการประเมินการสําเร็จการศึกษา ซึ่งแตละระดับมีกระบวนการและ
หลักเกณฑ ดังนี้
1. การประเมิ น นั ก ศึ กษาก อ นรับ เข าศึ ก ษาและรับ เข าศึ กษา หลั กสู ต รกํ าหนดไว อย างชั ด เจน โดย
เผยแพรในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย และเว็บไซตของสถาบัน สําหรับขั้นตอนการสอบเพื่อรับเขาศึกษา จะ
ใชวิธีการสอบขอเขียนกอนเพื่อวัดและประเมินความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบสุขภาพของผูสมัคร และ
สอบสัมภาษณเพื่อประเมินเจตคติวาสามารถเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ไดหรือไม โดยมีเกณฑ การใหคะแนนที่
ชัดเจนในแบบฟอรมการใหคะแนนของกรรมการสอบสัมภาษณ (AUN 5.2-1)
2. การประเมินระหวางการศึกษาของนักศึกษา ไดระบุไวอยางชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) ซึ่งอาจารยผูสอนไดชี้แจงใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับกําหนดการวัดผล วิธีการที่ใช หลักเกณฑในการใหระดับ
คะแนน น้ําหนักคะแนนในแตละวิธีการวัดผล โดยระบุไวในประมวลรายวิชาของรายวิชาที่แจกใหกับนักศึกษา
ในคาบแรกของการเรียน ทั้งนี้วิธีการวัดผลในแตละรายวิชาตองมีมากกวา 1 วิธี เชน การสอบขอเขียน การ
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มอบหมายงาน การนําเสนอ การใหคะแนนความตั้งใจ เปนตน โดยมีการแบงสัดสวนการใหคะแนนในแตละ
สวนอยางเหมาะสม สําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีหลักเกณฑการใหระดับคะแนน
(Grade) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร วาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ตาม
ความหมายและคาระดับคะแนนดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
(ตอหนึ่งหนวยกิต)
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
A
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B+
B

ดี

(Good)

3.0

C+
C
D+

ปานกลาง (Fairly Good)

2.5

พอใช

(Fair)

2.0

ออน

(Poor)

1.5

D
E

ออนมาก (Very Poor)
ตก
(Fail)

1.0
0.0

3. การประเมินการสําเร็จการศึกษา ที่มีทั้งการประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาตางๆ การสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ
อื่นๆ ไดเผยแพรใหนักศึกษาทราบในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย และของสถาบัน รวมทั้งในคูมือการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (AUN 2.3-2) ที่สถาบัน
จัดทําขึ้นเพื่อแจกใหกับนักศึกษาทุกปการศึกษา ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑหรือขอกําหนดใหมจะมีการ
สื่อสารใหนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง สม่ําเสมอ
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
ทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษามีการกําหนดกระบวนการและแผนในการประเมินการ
เรียนรูของผูเรียน วิธีการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาไวอยางชัดเจนใน มคอ.3 (AUN 1.2-1) ซึ่งจะ
สัมพันธกับผลการผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ที่ไดระบุไวในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) โดยผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหลักสูตรกําหนดใหมีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะแตกตางกันไปตามธรรมชาติ
ของแตละรายวิชาภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3)
ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแตละดานจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
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ขอยอยเพื่อใชในการกําหนดความรับผิดชอบของแตละรายวิชาที่สอนแลวทําใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ครบทั้ง 5 ดาน ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2
การประเมิ น ผลการเรี ย นในแต ล ะรายวิ ช ามี ค วามเป น ธรรมและโปร งใส เพราะอาจารย ผู ส อน/ผู
ประสานงานรายวิชานําผลการใหเกรดเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนการสงเกรดทางระบบออนไลนในทุกภาคการศึกษา และมีการทวนสอบรายวิชาที่เปด
สอนในแต ละป การศึ กษา รอยละ 25 ของรายวิช าที่เปดสอน รายวิ ชาที่ ทวนสอบดังกลาวจะตองผ านการ
พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สวนการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ มีเกณฑในการประเมินจํานวนหนวยกิตผาน (P) ของหลักสูตร
(AUN 5.3-1) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทุกคนประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธดวยเกณฑที่เหมือนกัน เพื่อความ
ยุติธรรมสําหรับนักศึกษาทุกคน สําหรับการสอบวิทยานิพนธปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ที่กําหนดให "คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตอง
มีไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไม
นอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยประธานคณะกรรมการสอบตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษา" ในการพิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนั้น ทางหลักสูตรได
พิจารณาเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีความรูและมีความเขาใจในหัวขอวิทยานิพนธเรื่องนั้นๆ
โดยยึดหลักการพิจารณาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผลการประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ เป น การตั ด สิ น ใจรว มกั น ระหวางกรรมการสอบ ผลการสอบ
วิทยานิพนธมี 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี เปนที่พอใจ และไมเปนที่พอใจ (AUN 5.3-2)
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
ผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกนักศึกษาทันทีในเรื่องความสามารถของนักศึกษาที่ไดจาก
การประเมินผล เพื่อชวยใหนักศึกษาปรับปรุงการเรียนรูในรายวิชาดังนี้
1. วิ ช าสั ม มนา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา/อาจารยผู ป ระสานงานรายวิช ามอบหมายงานให นั ก ศึก ษาและ
นํ าเสนองานวิ จั ย หรื อความรู ที่น าสนใจ ซึ่ งอาจารยส ามารถให ขอมูล ยอนกลับ ในเรื่องความรู ส ามารถของ
นักศึกษาไดทันที และหลังจากการนําเสนอก็สามารถใหขอมูลยอนกลับไดทันทีเชนกัน
2. รายวิ ช าวิ ทยานิ พนธ มี การให ขอมูล ยอนกลับ แกนักศึกษาทั น ที เหมือนกับ รายวิช าสัมมนา เมื่ อ
นักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา และในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบก็สามารถใหขอมูลยอนกลับหลังจากการสอบเสร็จสิ้นไดทันที
3. รายวิชาอื่นๆ สามารถใหขอมูลยอนกลับไดในลักษณะคลายกับวิชาสัมมนา ในกรณีที่มีการมอบหมาย
งานและนําเสนอในชั้นเรียน และจากผลการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคที่ผูสอนสามารถใหขอมูลยอนกลับ
ไดถึงความรูความสามารถของผูเรียนอีกแนวทางหนึ่ง
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นอกจากนั้ น เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาของทุ ก ภาคการศึ ก ษา จะให นั ก ศึ ก ษาทํ าการประเมิ น รายวิ ช า
ประเมิน ผู ส อน โดยนั กศึกษาสามารถให ขอเสนอแนะการจัด การเรียนการสอนของแตล ะวิช าได ซึ่งผู ส อน
สามารถนําผลการประเมินดังกลาวไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน และบันทึกลงใน มคอ.5 (AUN 2.2-1) เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการนําไปใชในการเรียนการสอนครั้งตอไป สําหรับผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร
สามารถนําผลที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงการ
บริหารจัดการรายวิชาหลักสูตรตอไป
5.5 Students have ready access to appeal procedure
มีการระบุไวใน มคอ.2 หนา 46 (AUN 1.1-3) วา "นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มี
ขอสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ และวิธีการประเมินผล โดยเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันไดจัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษาและจัดตั้ง
คณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ" ซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของนักศึกษาที่อาจจะมี
ผลกระทบตอความสัมพันธ และการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษานั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว แตจะเลือกวิธีการและดําเนินการตามแตลักษณะและสถานการณของ
ขอรองเรียนนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในรอบปการศึกษาที่ผานมายังไมมีนักศึกษารายใดขอใหหลักสูตร
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 สาขาวิชาการจัดการระบบ
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 แบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
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AUN 6
คุณภาพบุคลากรสายวิชา (Academic Staff Quality)
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.
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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, redeployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the
needs for education, research and service [1]
6.2 Staff-to-studentratio 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

3
3
4
3
4
3
3
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
ที่ผานมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอิสระในการบริหารงาน
และไดรับอนุ มัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแตป
การศึกษา 2553 ในป จจุบั นได จัดการเรีย นการสอนตามหลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 โดยในปการศึกษา
2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเปนอาจารยประจําสถาบัน 4 คน อาจารย
ประจําจากคณะเภสัชศาสตรอีก 1 คน ตามระเบียบฯ อาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําที่
ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอนหรืออาจารย
ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธห รือสารนิ พนธ ตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึ กษาตามหลักสูต ร สําหรับ อาจารยผูส อน
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หมายถึง ผูซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษใหทําหนาที่สอนในรายวิชาหรือบาง
หัวขอในแตละรายวิชา ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารยประจําและอาจารยผูสอน รวม 11 คน แยก
เปน อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน และอาจารยพิเศษซึ่งเป นผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความ
ชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ จํานวน 3 คน (อางอิงใน บทที่ 2 เกณฑขอ 3)
เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดโครงสราง
หนวยงานใหสถาบันฯ อยูภายใตบัณฑิตวิทยาลัย แตการดําเนินงานตางๆ ยังคงเดิม โดยในเดือยกรกฎาคม
2560 สถาบันไดรับโอน ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย มาเปนอาจารยประจําสถาบันเพิ่มอีก 1 อัตรา เพื่อรองรับ
การเกษี ย ณอายุ ร าชการของ รศ.ดร.จี ร เนาว ทั ศ ศรี ในสิ้น เดื อ นกั น ยายน 2560 และมี แ ผนในการขอ
อัตรากําลังตําแหนงอาจารยเพิ่มอีก 1 อัตรา
ในระยะเวลา 5 ปขางหนา จะมีอาจารยประจําสถาบันเกษียณอายุราชการ 2 คน ซึ่งสถาบันไดมีแผนใน
การขออัตรากําลังทดแทนไวแลว แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรอบอัตรากําลังที่จะไดรับจากทางมหาวิทยาลัยดวย
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 กําหนดภาระงานอาจารยประจําทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน
แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเมื่อนับจํานวนจะมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 2 คน คือ ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ ดร.ซอฟยะห นิมะ ที่รับนักศึกษาเกิน 5 คน แตยังอยูใน
กรอบไมเกิน 10 คน ภายใตเงื่อนไขการไดรับทุนการวิจัยจากภายนอกรองรับ (อางอิงใน บทที่ 2 เกณฑขอ 9)
ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดติดตามควบคุมดูแลจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตาม
เกณฑท่ี สกอ.กําหนด และยังตรวจสอบจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเพื่อให
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
สถาบั น มี แ นวทางการรั บ อาจารย ใหม ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถตรงกั บ หลั ก สู ต รที่ เป ด สอน โดยมี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย คือ ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แตหากไมสามารถหา
ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไดก็อนุโลมใหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี
ที่ไดเกียรตินิยม การคัดเลือกอาจารยใหมดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปรงใส โดย
ในปการศึกษา 2558 สถาบันฯไดรับบรรจุอาจารยใหม 1 คน คือ ดร.เพ็ญ สุขมาก แตในปการศึกษา 2559
ไมไดรับอาจารยใหม แตรับโอน ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย จากสังกัดคณะแพทยศาสตร
การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ที่กําหนดเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
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ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน อาจารยประจําหลักสูตรในที่นี้หมายถึง ผู
ที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่
เปดสอน และระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ขอ
16.2 อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ตร หมายถึ ง อาจารยป ระจําที่ไดรับ มอบหมายให เป น หลักในกระบวนการจั ด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอนและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ 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.
เพ็ ญ สุ ขมาก โดยผ านความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร คณะกรรมการประจํ าบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย สภาวิทยาเขต และสภามหาวิทยาลัย และแจง สกอ.รับ ทราบ โดยพิ จารณาจากคุณวุฒิ ผลงาน
วิชาการและประสบการณการสอนที่ตองตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. และตองสามารถ
ปฏิบัติงานไดในระหวางที่หลักสูตรเปดสอน ซึ่งทาง สกอ.ไดใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
(AUN 6.3-1)
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับอาจารยในมหาวิทยาลัย
ไวดังนี้
1. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย ผู ส อนใน
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 (AUN 6.3-2) ใหอาจารยผูสอนมีภาระงานมาตรฐานเต็ม
เวลาขั้นต่ํา ไมนอยกวา 20 หนวยภาระงานตอป ดังนี้
1) ภาระงานสอน ไมนอยกวา 9 หนวยภาระงานตอป
2) ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 2 หนวยภาระงานตอป โดยกําหนดใหภาระ
งานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการเปนภาระงานบังคับที่อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยทุกคนตองทํา
3) ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานบริหาร งานจิตอาสา และ
งานอื่นๆ ไมนอยกวา 2 หนวยภาระงานตอป
ทั้งนี้ การกํ าหนดเกณฑ การประเมิน เลื่อนขั้น เงิน เดือนได ทําการประเมิน จากภาระงานของอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติไดใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ ที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (AUN 6.3-3) ที่กําหนดใหบุคลากรที่มีตําแหนงวิชาการตองมีผลงานเชิง
พัฒนาที่อาจเปนผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ตองแสดงหลักฐานในทุกรอบการประเมิน ทั้งนี้เพื่อเปน
การแสดงใหเห็นถึงความสามารถของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณภาพที่จะสงผลตอคุณภาพของนักศึกษา
ดวย
ในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ ทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2558 ที่กําหนดวา อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว
ในป พ.ศ.2559 อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานคนควาวิจัย ดังนี้
ตาราง 6.3-1 ผลงานคนควาวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
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. "การศึกษารูปแบบการรับ-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 ทัศศรี ชุติมา รอดเนียม, จีรเนาว ทัศศรี และ พงคเทพ สุธีรวุฒิ. "รูปแบบการบูรณา
การความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยดานอาหาร: กรณีศึกษา ตําบล
ควนรูและตําบลชะแล จังหวัดสงขลา", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559. โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอําบีช รีสอรท แอนด
สปา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ภรณทิพย ขุนพิทักษ, จีรเนาว ทัศศรี และ ซอฟยะห นิมะ. "สถานการณ
การแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12", การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรางสรรคสูการพัฒนาที่ยั่งยืน". วันที่ 20 กรกฎาคม 2560. ณ ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย

55
ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

ผลงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ทินมณี แซเหลียง และ ซอฟยะห นิมะ. "แนวทางการเลิกยาสูบของผูนํา
3. ดร.ซอฟยะห นิมะ
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา", วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต. 5, (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ)
ทินมณี แซเหลียง และ ซอฟยะห นิมะ. "พฤติกรรมการใชยาสูบของผูนํา
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรม
ในการสรางเสริมสุขภาพ. วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559. ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
ภรณทิพย ขุนพิทักษ, จีรเนาว ทัศศรี และ ซอฟยะห นิมะ. "สถานการณ
การแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12", การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรางสรรคสูการพัฒนาที่ยั่งยืน". วันที่ 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
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบล กรณีศึกษา
ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา", วารสารอัล-นูร. 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 สุข
สาโรจน "รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับเทศบาลตําบลใน
ลุม น้ําทะเลสาบสงขลา" ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ. 8 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
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สงขลานครินทร ประจําป 2559 สํานักวิจัยและพัฒนา, โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส
กรุงเทพฯ, สิงหาคม 2559 หนา 149-153.

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
อาจารยประจําในหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้ง 5 คน โดยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน
ผู ช ว ยศาสตราจารย 1 คน และอาจารย 3 คน มี ก ารมอบหมายภาระงานสอนโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู
ความสามารถ ประสบการณงานวิจัย และความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานดวย
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities
are implemented to fulfil them
มหาวิท ยาลั ย ได มีการกํ าหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร ซึ่ ง
ประกาศตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป เพื่อพัฒ นาอาจารยใหมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน
รองรับ การผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความเข มแข็ งทางดานวิช าการ มี ทัก ษะของการเป น พลเมือ งโลก มุงสู การเป น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสะทอนอัตลักษณ ความเปนบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีการกําหนด
ระดับของอาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย 4 ระดับ อาจารยที่เขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารย
ในแต ล ะระดั บ จะได รับ ค า ตอบแทน และต องรายงานผลงานใหม หาวิท ยาลัย ทราบทุ กป ระดับ สมรรถนะ
อาจารย 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ดรุณาจารย
(Fellow Teacher)
ระดับ 2 วิชชาจารย
(Professional Teacher)
ระดับ 3 สามัตถิยาจารย (Scholarly Teacher)
ระดับ 4 สิกขาจารย
(Mastery Teacher)
ซึ่งสถาบันฯ ไดกระตุนใหอาจารยที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเขาสูระบบนี้ของมหาวิทยาลัย โดย ดร.เพ็ญ
สุขมาก และ ดร.ซอฟยะห นิมะ ไดเขาฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสรางผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ"
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นอกจากนั้นสถาบันไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได จํานวน 25,000.-บาท/คน/
ป เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาอาจารยในการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยอีกทางหนึ่ง โดยในรอบปการศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรไดเขารับการพัฒนา ดังนี้
1. เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 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
เนื่ อ งจากสถาบั น ฯ อยูในช ว งเริ่ ม ต น ของการไดรับ การจัด สรรอัต ราตํ าแหน งอาจารย ป ระจํ า การ
ดําเนิน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน และการเลื่ อนตํ าแหน ง/เงิน เดือนอาจารย ป ระจําหลักสู ตร/อาจารย
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ประจํา ใชกรอบและเกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีอาจารยที่ตองทําการประเมิน 4 ราย
วิธีการประเมินจึงดําเนินการตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทีป่ ระเมินปละ 2 ครั้ง
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
มหาวิทยาลัยไดประกาศกําหนดจํานวนผลงานทางวิชาการและชนิดของผลงานวิชาการชั้นต่ําที่อาจารย
ตองทําใหได (AUN 6.7-1) เชน รองศาสตราจารยที่เนนการเรียนการสอนตองมีผลงานตีพิมพอยางนอยกี่เรื่อง/
ป ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ซึ่งสถาบันฯ ไดติดตามความคืบหนาของอาจารยในการดําเนินการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
Full-Time Equivalent (FTE)
Category

Total
Headcounts
FTEs
1
1.031

M

F

Professors
Associate Professors

-

1

Assistant Professors
Full-time Lecturers
Part-time Lecturers
Visiting Professors/
Lecturers

1
5

3
3

1
3
8

1.072
1.055
0.017

1
3
5

6

7

13

5.359

10

Total

Staff-to-student Ratio
Academic Year
2559
Research Activities
Academic
Year
2559
2558
2557

Total FTEs of
Academic Staff
5.359

Total FTEs of
student
46.94

Percentage of PhDs
1

Staff-to- student
Ratio
1 : 8.79

Types of Publication

ln-house/
Institutional National
-

8
3
2

No. of
Publications
Total Per Academic
Regional International
Staff
-

-

8
3
2

1:1.6
1:0.8
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 (เพิม่ เติม)
(http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_347.pdf)
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AUN 7
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
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]
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 fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research and service
[5]
Overall opinion

4
4
4
4
3
4
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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
สถาบั น ฯ เป น หน วยงานอิ ส ระในการบริห ารงาน การบริห ารอั ตรากําลังบุคลากรสายสนั บ สนุ น จะ
พิจารณาสรรหาอัตรากําลังตามความจําเปน ในปจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร 3 คน และมีบุคลากรที่ดูแลงานดาน IT 1 คน โดยจางดวยเงินรายไดของสถาบัน ซึ่งบุคลากรทั้ง 4
คน ยังปฏิบัติงานดานอื่นๆ ของสถาบันอีกดวย และมีแผนในการขอจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัยดวย
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนั บสนุน สถาบันฯ ยึดถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปน หลัก และ
พิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะไดรับมอบหมาย ในปการศึกษา 2559 ไมมีการคัดเลือกบุคลากร
สายสนับสนุนเพิ่ม
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน โดยแบงเปนสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะด า นวิ ช าชี พ ซึ่ งจะมี ก ารประเมิ น เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นป ล ะ 2 ครั้ ง ในส ว นของสถาบั น ฯ ได
ดําเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them
สถาบันฯ สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จัดโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตาราง 7.1 ขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อ-สกุล
หัวขอเรื่อง
นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ อบรมการใชโปรแกรม Turnitin
นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

นางดรุณี สุวรรณชวลิต

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
"Web Security Workshop สําหรับผูดูแลเว็บ
เซิรฟเวอร มอ."
อบรมการใชงานระบบ TOR Online และ

วันที่/ผูจัด
18 สิงหาคม 2559
บัณฑิวิทยาลัย
22-23 สิงหาคม 2559
ศูนยคอมพิวเตอร
23 สิงหาคม 2559
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ชื่อ-สกุล
หัวขอเรื่อง
นางหทัยทิพย เองฉวน
Competency Online
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน อบรมการใชระบบประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษาแบบออนไลนระบบใหม
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน อบรม Excel
นางหทัยทิพย เองฉวน
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน อบรมการใชระบบ GSMIS
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน
นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
นางหทัยทิพย เองฉวน

นางหทัยทิพย เองฉวน
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน
น.ส.สุวภาคย เบญจธนวัฒน
นางดรุณี สุวรรณชวลิต

วันที่/ผูจัด
กองการเจาหนาที่
24 สิงหาคม 2559
กองบริการการศึกษา
25-26 สิงหาคม 2559
ศูนยคอมพิวเตอร
29 สิงหาคม 2559
ศูนยคอมฯ
อบรมการใชระบบประเมินการสอนของอาจารยโดย 18 ตุลาคม 2559
นักศึกษาแบบออนไลนระบบใหม
งานหลักสูตร กบศ.
ประชุมประสานงานการเจาหนาที่ : ซักซอมความ
23 ธันวาคม 2559
เขาใจการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง กองการเจาหนาที่
อิเล็กทรอนิกส
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบ Competency
15 กุมภาพันธ 2560
Online" สําหรับเจาหนาที่
ศูนยคอมฯ
อบรมการประยุกต Google Form เพื่อการทดสอบ 19 พฤษภาคม 2560
และทําแบบสํารวจขั้นสูง
ศูนยคอมฯ
แนะนําการใชงาน "ระบบการเตรียมขอมูลการจัดทํา 31 พฤษภาคม 2560
รายงาน มคอ.ออนไลน สําหรับเจาหนาที่"
ศูนยคอมฯ
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
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนจะพิจารณาจากการปฏิบัติงาน และใหเปน
ขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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Number of Support staff
Support Staff
Library Personnel
Laboratory Personnel
IT Personnel
Administrative Personnel
Student Services
Personnel (enumerate
the services)
Total

Highest Educational Attainment

Total

High School

Bachelor's

Master's

Doctoral

-

-

4

-

4

-

-

4

-

4
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AUN 8
คุณภาพของนักศึกษาและงานสนับสนุน (Student Quality and Support)
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]
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

3
3
4
3
3
3
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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 วาด วยการศึกษาระดั บ
บัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2556 หมวด 4 แนวทางปฏิ บั ติและกรอบการดําเนิ นงานเป นไปตามที่บั ณฑิ ตวิทยาลั ย
กําหนด ซึ่งหลักสูตรใชระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการรับนักศึกษา เชน ปฏิทินการรับสมัคร ระบบ
การสมัครทางระบบออนไลน การประกาศผล ฯลฯ ทั้งนี้ในแตละปบัณฑิตวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงใหหลักสูตร
จัดทําขอมูลรายละเอียดการรับสมัครผูเขาศึกษา เชน จํานวนรับนักศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ลักษณะ
การสอบเพื่อเขาศึกษา กําหนดการสอบ หนังสือที่ แนะนําสําหรับการเตรียมตัวเขาสอบ คําแนะนําเกี่ยวกับ
หลักสูตร และผูรับผิดชอบในการประสานงาน โดยทางหลักสูตรเปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเอง
ภายใตกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ที่ ผานมา หลักสู ตรกําหนดแผนการรับ นักศึกษาปล ะ 25 คน แตมีผูส มัคเขาศึกษานอยกวาแผน จึง
เปดรับนักศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา และรับสมัครตลอดปตามระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย และ
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น โดยสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่เปน
เครือขายของสถาบัน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคีเครือขายของ สสส ฯลฯ
นโยบายการรับนักศึกษาและเกณฑการรับเขาไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทุกป ซึ่งเปนการปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน
จํานวนนักศึกษาที่รับเขาแสดงตามตารางที่ 8.1-1 และจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2559 แยกตามป
การศึกษาที่เขาศึกษา แสดงในตารางที่ 8.1-2
ตารางที่ 8.1-1 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร
ปการศึกษา จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูสมัคร
2553
25
32
2554
25
50
2555
25
26
2556
25
26
2557
25
13
2558
25
10
2559
25
28

จํานวนที่ขาดสอบ
24
4
10
1
10

จํานวนที่รับจริง
30
19
20
15
11
7
18
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ตารางที่ 8.1-2 จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2559 แยกตามปการศึกษาที่เขาศึกษา
ปการศึกษาที่เขาศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวน
1
7
9
10
5
18

รวม
50

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรกําหนดวิธีการคัดเลื อกนั กศึ กษาโดยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบ
สั มภาษณ ในการสอบมี อาจารย ป ระจํ า ซึ่ งเป น กรรมการบริ ห ารหลักสูตรดว ยเป น ผู ออกข อ สอบ และเป น
กรรมการสอบสัมภาษณ อยางนอย 3 คน โดยมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกที่ชัดเจน 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. บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย จั ดปฐมนิ เทศให กับ นั ก ศึกษาโดยแนะนํ าในเรื่องความเป น มาของมหาวิท ยาลั ย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย กฎระเบียบในการศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และบริการตางๆ
2. หลั ก สู ต รจั ด ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เสริม เพิ่ ม เติ ม ในสว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก สู ต ร เช น แนะนํ า
หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน นอกจากนั้นยังแนะนํา
คณาจารย/บุคลกร ชองทางการติดตอ สถานที่เรียน แหลงเรียนรู ตารางเรียน รวมทั้งเปนการใหนักศึกษาไดมี
โอกาสทํ า ความรู จั ก ซึ่ ง กั น และกั น โดยได แ จกคู มื อ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (AUN 2.3-2) ที่อธิบายเรื่อง โครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา
ขั้ น ตอนการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษา การแต งตั้ งอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธห ลัก/รวม แนวปฏิ บัติการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ แบบฟอรมต างๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ซึ่งไดแนะนําใหนักศึกษาปฏิบัติตามคูมือการศึกษา การใชฐานขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนประโยชน
ซึ่งในปการศึกษา 2559 นักศึกษาไดเขารวมปฐมนิเทศตามที่กําหนด
สําหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการเรียน การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ มีระบบและแนวทาง
ปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้
1. ฝายบั ณ ฑิ ตศึกษาไดติ ดตามผลการเรีย นของนั กศึกษา โดยตรวจสอบจากระบบการประมวลผล
การศึกษา ของกองทะเบี ยนและประมวลผล (AUN 8.3-1) เพื่อรายงานใหกรรมการบริห ารหลักสูต รทราบ
สถานะของนักศึกษาแตละคน
2. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่กําหนดใหจัดสัมมนาเพื่อใหนักศึกษารายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2559 ไดจัด 2 ครั้ง และมีการประชุม
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 ครั้ง โดยมีวาระการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ดวย
การประเมินผลการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษา มีการอภิปรายในการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ ของกรรมการสอบ สําหรับนักศึกษาที่ไมมีความกาวหนาหรือขาดการ
ติดตอหรือติดตอยาก ทางหลักสูตรไดพยายามติดตอและติดตามผานสื่ออื่นๆ ทุกชองเพื่อใหมาพบอาจารยที่
ปรึกษาและรวมกันแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ ซึ่งในปการศึกษา 2559 สามารถดําเนินการใหนักศึกษา
ที่ศึกษาครบ 5 ป และยังคงคางอยูจํานวน 6 คน สามารถสําเร็จการศึกษาไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. หลั กสูต รใชฐานขอมูลของกองทะเบี ยนและประมวลผล (AUN 8.3-1) ที่รวบรวมข อมูล นักศึกษา
และระบบสารสนเทศของบัณฑิ ตวิทยาลัย (AUN 8.3-2) เพื่อให นักศึ กษา อาจารยที่ปรึกษา และเจาหนาที่
ตรวจสอบข อ มู ล และความก าวหน าของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งทั้ งนั กศึ ก ษา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และเจ าหน าที่ ได ใช
ฐานขอมูลอยูเสมอ
4. อาจารยที่ป รึกษา อาจารยประจําหลักสูตร ใหคําปรึกษาแกนั กศึกษาผานชองทางอื่นๆ 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
กลไกที่สําคัญ คือ หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรูทั้ง 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 มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการ
วิจัยในเรื่องการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ มีความคิดเชิงระบบ มีความรูและ
ทักษะที่สามารถประยุกตใชเพื่อวิเคราะหและแกไขปญหาในการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ นอกจากนั้นมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน สามารถเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ซึ่งประกอบดวย 4 กลุม คือ กลุมทักษะวิชาหลัก (Core Subjects) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and
Career Skills) กลุ มทั กษะการเรียนรูและนวัต กรรม (Learning and Innovation Skills) และกลุมทั กษะ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) รวมทั้ ง หลั ก สู ต รยั ง
สนั บ สนุ น ให นั กศึ กษาเข า ร ว มการประชุ ม วิช าการที่ บั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย จั ด ให กับ นั ก ศึ กษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เช น
โครงการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ/งานวิจัย โครงการเทคนิคและบุคลิกภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ ฯลฯ และหลักสูตรยังมอบหมายงานใหนักศึกษาชวยงานในการจัดประชุมวิชาการของสถาบัน
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเพิ่มประสบการณใหกับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง (AUN 8.4-1)
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นอกจากนั้นทางสถาบันไดจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยการจัดอบรมการใช Microsolf Word
ในการจัดทําวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ (AUN 8.4-2) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560 เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู
และพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsolf Word ในการจัดการงานเอกสารและการจัดทําวิทยานิพนธได
งายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยมี นักศึกษาเขาอบรม จํานวน 40 คน ผลการประเมิ นอยูในระดับ 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
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยวิจัยทําใหนักศึกษามีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
การวิจัย สําหรับในวิทยาเขตหาดใหญมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี มีรถที่ใชระบบ
พลังงานไฟฟาในการรับรับ-สงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีสถานที่ออกกําลังกายทั้งในรมและกลางแจง มี
หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเปดโอกาสใหนักระดับบัณฑิตศึกษาพักไดดวย มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร
ที่ใหสิทธิ์นักศึกษาในการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย มีสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร (LRC) ที่เปนแหลงคนควาหาความรูของนักศึกษา มีศูนยคอมพิวเตอรที่ให บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธไวบนเว็บไซต สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ชวยสงเสริม
ทักษะความรู ความสามารถในดานตางๆ และชวยสนับสนุนดานการเรียนและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธแก
นักศึกษาได
42

Intake of First-Year Students
Academic Year
2555
2556
2557
2558
2559

No. Applied
26
26
13
10
28

Applicants
No. Offered
25
25
25
25
25

No. Admitted/Enrolled
20
15
11
7
18

42
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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. วันที่ 3-5 ตุลาคม
2559
AUN 8.4-2 โครงการอบรมการใช Microsolf Word ในการจัดทําวิทยานิพนธอยางมืออาชีพ
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AUN 9
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (Facilities and Infrastructure)
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]
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

4
4
4
3
4
4
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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 โดยมีนักศึกษาเขาศึกษาในชั้นปที่ 1
เฉลี่ย 15 คนตอป ไดจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย โดยสถาบันใชอาคารสถานที่ที่ชั้น 14 อาคาร 1
ศูนยทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ เปนสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดสถานที่ ดังนี้
- หองประชุมขนาดความจุ 200 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 1 หอง ใชสําหรับจัด
ประชุมวิชาการของสถาบัน จัดประชุมรวมกับเครือขายตางๆ และจัดโครงการตางๆ ที่สถาบันไดทุนสนับสนุน
- หองประชุมขนาดความจุ 50 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 1 หอง
- หองประชุมขนาดความจุ 20 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 2 หอง
- หองอานหนังสือของสถาบัน จํานวน 1 หอง
- หองพักนักศึกษา จํานวน 1 หอง
นอกจากนั้ น สถาบั น ยั งได จั ด ให มี สิ่ งอํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น ในการเรี ย นการสอน เช น
คอมพิวเตอร มีการสรางกลุมสําหรับนักศึกษาบน facebook เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร มี
ระบบ wifi
สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 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 มีหองสมุดหรือหอสมุดที่เปนทางการจํานวน 2 แหง คือ
1. สํ า นั ก ทรั พ ยากรการเรี ย นรู คุ ณ หญิ ง หลง อรรถกระวี สุ น ทร มี ฐ านข อ มู ล ที่ เ ป น electronic
databases ถึง 40 ฐานขอมูล สําหรับการคนควาทางวิชาการของนักศึกษา นอกจากนี้ในหอสมุดยังมีวารสาร
ทางวิชาการ และหนังสือหรือตําราตางๆ และสื่อการเรียนรูอื่นๆ อีกมากมาย โดยประมาณแลวหอสมุดนี้ มี
บทความทางวิชาการ และหนังสือในสาขาวิชาตางๆ ถึง 150,000 บทความ/เลม เปดใหบริการเวลา 08.3022.00 น. ในวันจันทร-ศุกร และเวลา 09.00-19.00 น. ในวันเสารและอาทิตย (AUN 9.2-1)
2. หอสมุ ด วิ ท ยาศาสตร สุ ขภาพ คณะแพทยศาสตร มี ฐ านขอ มู ล ด านวิท ยาศาสตรสุข ภาพ ถึง 41
ฐานข อ มู ล มี ว ารสารด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ขภาพ จํานวนประมาณ 1,489 วารสาร และมี ห นั งสือ ประมาณ
57,070 เลม เปดใหบ ริการเวลา 07.30-21.30 น. ในวันจั นทร-ศุกร และเวลา 08.30-16.30 น. ในวัน เสาร
และอาทิตย (AUN 9.2-2)
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โดยสํ านั ก ทรั พ ยากรการเรี ย นรู คุ ณ หญิ งหลง อรรถกระวี สุ น ทร อยู ในอาคารเดี ย วกั น กั บ สถาบั น
นักศึกษาจึงมีความสะดวกในการเดินทาง สวนหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร ตั้งอยูที่คณะ
แพทยศาสตร ใชเวลาในการเดินทางจากสถาบัน ประมาณ 5 นาที
นอกจากนั้น สถาบันยังมีหองสมุดของสถาบันเอง ซึ่งมีหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ ประมาณ 900 รายการ ซึ่งอยูในระหวางการจัดทําฐานขอมูล
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
การศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรนี้เนนการประยุกตใชทางสังคมศาสตรเพื่อแกปญหา
ของชุมน จึงไมไดใชหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตรในการเรียนการสอน สวนเครื่องมือที่ใชในการ
เรียนจะเปนอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร และการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจาก
การลงพื้นที่ในชุมชน
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) เพื่อใหนักศึกษาทุก
ระดับและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชในการเรียนการสอน ในสวนของสถาบันไดบันทึกการสอนของอาจารย
แตละคาบแลวนําไปแขวนไวบนหนาเว็บไซตของสถาบันเพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนและทําความเขาใจบทเรียน
มากยิ่งขึ้น (AUN 9.4-2)
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented
เนื่องจากสถาบันไดเชาพื้นที่อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาคาร 1
ชั้น 10 และชั้น 14 เปนสํานักงานของสถาบัน และเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการดาน
สาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยจึงเปนหนาที่ของกองอาคาร ทั้งการรักษาความสะอาด 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
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AUN 10
การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
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]
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]
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

3
3
3
4
4
3
3
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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 ตามที่อางอิง
ใน AUN 1.3 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพื่อนําขอมูลตางๆ มาหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ได กํ าหนดวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ ชั ด เจน ตลอดจนได ป รั บ ปรุ ง
กระบวนการดังกลาวเปนระยะตามผลการประเมินหรือความคิดเห็น ขอเสนอแนะของกรรมการชุดตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการประจําบั ณฑิ ตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามลําดับ
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รนี้ ได ป ฏิ บั ติ ต ามกระบวนการของมหาวิ ท ยาลั ย และได ป รั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รในขั้ น ตอนที่ อยู ในความดู แ ลของหลั กสู ต รผานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร และ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา โดยผูที่มีความรูและ
ความเขาใจในการทวนสอบ ซึ่งจะประเมินวา วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคลองเหมาะสม
เพียงไรกับรายวิชา และสอดคลองเหมาะสมเพียงไรกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) พรอมทั้งใหขอคิดเห็นใน
การปรับปรุง โดยผลการทวนสอบและขอเสนอแนะจากรายวิชาตางๆ จะมีการสรุปเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรับทราบและพิจารณา เสนอใหอาจารยผูสอนเพื่อพิจารณานําความคิดเห็นดังกลาวไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรยึดปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย และยึดปรัชญาการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
สรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม 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 โดยใหนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้มาแลวอยางนอย 1 ป ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผลการประเมิน
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
สําหรับระบบและกลไกการไดมาซึ่งขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
การปรับปรุงระบบและกลไกดังกลาว ดูไดจาก AUN 10.1
รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 10
รหัสเอกสาร
รายละเอียดเอกสาร
AUN 9.1-1 สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
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AUN 11
ผลผลิต (Output)
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]
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

3
2
3
4
3
3

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 (Output)
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked
for improvement
ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่รับเขา สําเร็จการศึกษา และตกออก เมื่อสิ้นปการศึกษา 2559
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ตารางที่ 11.1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่รับเขา สําเร็จการศึกษา และตกออก
จํานวนที่
ป
จํานวนที่
เขาศึกษา
การศึกษา รับเขา
จริง
2554
2555
2556
2557
2558
2559

25
27
21
15
10
28

19
20
15
11
7
18

จํานวนที่
สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนที่
คงคางอยู

11
6
1
2
-

7
8
9
5
17

จํานวนที่หายไป
พนสภาพ (ไมมาราย
ไมมา
ลงทะเบียน,ตกออก,
รายงานตัว
ลาออก)
6
8
7
7
6
6
4
3
2
10
1

จากข อมู ล ในตารางข า งต น จะเห็ น ไดวา จํานวนนั กศึก ษาที่ เข าศึ กษาในแต ล ะป มีจํานวนลดลง ซึ่ ง
หลักสูตรไดเรงดําเนิน การประชาสั มพั นธในเชิ งรุกมากขึ้น ทําใหในป การศึ กษา 2559 สามารถเพิ่มจํานวน
นักศึกษาไดในระดับหนึ่ง
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
จํานวนเวลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 เวลาเรียนเฉลี่ย 4.60 โดยมีขอมูลดังนี้
ตารางที่ 11.2 ขอมูลระยะเวลาการศึกษาของผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
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 ผูที่เขาศึกษาในสวนใหญเปนผูที่มีงานทําอยูแลว เมื่อ
สําเร็จการศึกษาจึงไปปฏิบัติในที่เดิม
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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
ตารางที่ 11.3 ขอมูลผลงานตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา
ประเภทผลงาน
ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
- ฐานขอมูล ISI
- ฐานขอมูล Scopus
- ฐานขอมูลอื่น (TCI)
2
3
Proceeding
- ระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ
5
7

ป พ.ศ.2558

ป พ.ศ.2559

3

6

10

2
4

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement
ในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จํานวน 22 คน ซึ่งผลการประเมินบัณฑิตยังไม
มีผลสรุป
Pass Rates and Dropout Rates
% completed first degree in
Cohort
Academic Year
2-3
3.5-4
>4
Size
Years
Years
Years
2553
30
3
4
15
2554
19
2
7
2555
20
6
2556
15
2557
11
1
2558
7
2559
18
-

% dropout during
2nd 3rd 4th Years &
1 st
Year Year Year Beyond
1
3
4
1
4
2
7
3
2
1
1
1
-
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA
เกณฑ
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]

1

2

คะแนน
3 4 5




















6

7
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เกณฑ
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, redeployment, 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

1

2

คะแนน
3 4 5
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เกณฑ
service [5]

1

2

คะแนน
3 4 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 wellbeing [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
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

1

2

คะแนน
3 4 5
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บทที่ 4
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น)
1. เปนหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพที่มีอาจารยผูสอนและนักศึกษามาจากสายสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
เชน เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร ฯลฯ ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนรูทาวิชาการที่กวางขึ้น
และสงเสริมการทํางานเปนทีมระหวางวิชาชีพ
2. เปนหลักสูตรที่มีการบริการวิชาการที่เขมแข็ง สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
ของนักศึกษา และสามารถใชชุมชนเปนฐานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได
3. ผูเรียนมีประสบการณในการทํางานมาแลว จึงสามารถใชเปนโจทยในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธได
4. เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย จึงเปดโอกาสใหผูที่มีงานทําอยูแลวและ
กลุมเปาหมายสามารถเขาเรียนไดเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น)
1. การเรงรัดการสําเร็จการศึกษา
2. การประชาสัมพันธหลักสูตร
3. สงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยใหมากขึ้น
4. นําวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของสถาบันฯ มาเปนกรอบในการกําหนดผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป
5. ประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและลดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาดแรงงาน ใหกวางขึ้น เพื่อนําผลมาพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตร และการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2. ประชาสัมพันธหลักสูตรในเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมาย/เครือขายของสถาบันเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความสามารถในการทําวิจัยที่มีคุณภาพ และแสวงหานักศึกษาเขาศึกษา
ในหลักสูตรใหไดตามแผน
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บทที่ 5
ข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
ตาราง Common Data Sets ระดับหลักสูตร
รายการ
1. จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาโท
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ระดับปริญญาเอก
2. จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาโท
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ระดับปริญญาเอก
3. จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
-จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

จํานวน
1
50
4
3
-
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จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
5. คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาโท
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ
- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
6. จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

จํานวน
1
5
3
1
1
3
1

-
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และScopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
7. การมีงานทําของบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน
8

-

-
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่ )
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
8. ผลงานทางวิชาการของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall's list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
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รายการ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
9. ผลงานทางวิชาการของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall's
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
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