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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา กําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุม การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตามเกณฑที่ถูกกําหนด

ไวในแตละหมวด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหลักสูตรมีแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพของการจัด

การศึกษาที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ไดรายงานขอมูลในชวงเวลา 12 เดือร (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 

กรกฎาคม 2562) เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระบบสุขภาพ ตามเกณฑ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN QA) ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยใชเกณฑการประเมิน 7 ระดับ  จากขอมูลที่รายงานในฉบับนี้สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานทั้งที่

เปนจุดเดน จุดที่ตองพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของหลักสูตร อยางไรก็ตามหลักสูตรไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการดําเนินงานใหครอบคลุมตามเกณฑการประกันคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมตอไป 
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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ เปดสอนมาแลว 9 ป มีผูที่สําเร็จ

การศึกษารวมทั้งสิ้น 67 คน ไดทําการปรับปรุงหลักสูตร 2 ครั้ง หลักสูตรมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบ

สุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซึ่งในปจจุบันจัดการเรียนการตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  ในปการศึกษา 2561  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 52 คน เปนนักศึกษาที่เรียนแผน ก ทั้งหมด มีอาจารย

ประจําสถาบัน 4 คน  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ไดรายงานตามเกณฑ ASEAN 

University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ 2558 ประจําป

การศึกษา 2561 ไดผานการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว  สวนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA  

มีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

คะแนนรวม 3.55 
 

 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ทําใหอาจารยและนักศึกษามี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนรูทางวิชาการที่กวางขวางขึ้น  มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย มีการเรียนรูจาก

สถานการณจริงในชุมชน ซึ่งทําใหสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษาได  และ

เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย ที่สามารถเอื้ออํานวยใหผูที่มีงานทําเขาศึกษาได จึงทํา

ใหระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาเกินกวาแผนที่กําหนด หลักสูตรยังตองหามาตรการในการแกไขปญหาใน

สวนนนี้ รวมทั้งการเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหไดตามแผน เชน การเพิ่มชวงเวลาใหนักศึกษารายงาน

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ การเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธหลักสูตรที่หลากหลาย เปนตน 
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บทท่ี 1 

สวนนํา 
 

1.  ประวัติโดยยอของหลักสูตร 
 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) เปนหนวยงานที่พัฒนาและยกระดับหนวยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย จากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ สวรส.
ภาคใต ม.อ. โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) ดังนี้ 
 1.  เปนสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทําหนาที่กําหนดทิศทาง สนับสนุนและสงเสริม งานวิจัยระบบ
สุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู สําหรับการแกปญหาและพัฒนา
ระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อ
นําไปสูการใชประโยชน และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ 
 2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเปนกลไกในการทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เขมแข็งและมีความตอเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่
ภาคใต ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
จากองคกรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน 
 3. เพื่อบูรณาการองคความรูและกระบวนการเรียนรู ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อตอการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของ
งานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 จากวัตถุประสงคของสถาบันขอ 3 และจากสถานการณความตองการพัฒนาวิชาการดานสุขภาพ 
สถานการณการวิจัยดานสุขภาพ และสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้ง
บทบัญญัติที่เนนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยอาศัยความรู กระบวนการและเครื่องมือที่สําคัญ คือ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพอยางมีสวนรวม ธรรมนูญสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติ 
ระดับพื้นที่ และเชิงประเด็น การประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
2550  การดําเนินการที่ผานมายังมีขอจํากัดในดานวิชาการ เนื่องจากเปนสิ่งใหมในสังคมที่ยังตองการองค
ความรูใหมเพื่อการประยุกตใชและตองการบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติ  สถาบันการจัดการระบบสขุภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดพัฒนาหลกัสตูรที่เนนการวิจัยดาน
การจัดการระบบสุขภาพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะ Multi disciplinary ที่หลายคณะรวมกันจัดการเรียนการ
สอนโดยทางสถาบันเปนแกนหลักในการดําเนินการ และเชิญอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร และคณะแพทยศาสตร มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งทางสถาบันเริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแตป
การศึกษา 2552 และไดรับนักศึกษารุนแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน หลักสูตร
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอกทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากรในดานการจัดการ
ระบบสุขภาพขององคกรสุขภาพของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเนนใหบัณฑิตมีองคความรูใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ มองสุขภาพเปนองครวม 
ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปญญา และใชแนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหมที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดหลากหลาย สามารถเรียนไดในระหวางปฏิบัติงานในพื้นที่ เนน
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การนําไปประยุกตใชไดจริงกับสถานการณที่เผชิญมาเปนวัตถุดิบในการเรียน ซึ่งเปนไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุงสูการตอบสนองตอความตองการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเปนผูมีความสามารถดานวิชาการ 
 หลักสูตรที่ไดพัฒนาและเปดสอนในครั้งแรกเปนหลักสูตรที่เนนเฉพาะดานการจัดการระบบสุขภาพ 

แตตอมามหาวิทยาลัยซึ่งกํากับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ไดทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาบุคลากรและสรางองคความรูดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กับสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยมีขอตกลงความรวมมือ ดังนี้ 

 1. รวมสนับสนุนและสงเสริมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ ใหมี 2 วิชาเอก คือ การจัดการระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีความรู และสามารถปฏิบัติงานดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพได 

 2. รวมกันพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 3. รวมกันสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย และการพัฒนาองคความรูดานการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพ ทั้งจากการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 4. รวมกันสนบัสนุนและสงเสรมิการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในภาคสวนตางๆ ของสังคม 

 สถาบันฯ ไดปรับปรุงหลกัสตูร ครั้งที่ 1 คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มี 2 วิชาเอก คือ การจัดการ

ระบบสุขภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ การพัฒนาองคความรู และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ  และไดปรับปรุง

หลักสูตร ครั้งที่ 2 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ซึ่งใชจัดการเรียนการสอน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2561   

 ในสวนของการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตเริ่มเปดสอนหลักสูตรนี้ สถาบันตองขอความรวมมือจาก
อาจารยตางคณะมารวมสอน รวมทั้งไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ เนื่องจากยังไมมี
อาจารยประจํา ในขณะเดียวกันสถาบันไดดําเนินการขอจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัย  ในปจจุบันมีอาจารย
ประจําสถาบัน จํานวน 4 คน  มีผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว รวมทั้งสิ้น 66 คน 
 

2.  วัตถุประสงค จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีวัตถุประสงค  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้     

1) สามารถแสวงหาความรู และสามารถวิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยกําหนด
สุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลตอสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสู
การกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ 

2) สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบ
สุขภาพใหมีความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบได 

3) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4) สามารถวิจัย ตอยอดองคความรู และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของ

พื้นที่ เพื่อนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพัฒนาระบบสุขภาพ 
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จุดเนน จุดเดนของหลักสูตร  
เปนหลักสูตรที่มีความชัดเจนในการแกไขปญหาและพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพที่สงเสริมการ

พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ  ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษาจะใชชุมชน
เปนฐาน ที่สามารถชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนได และผูเรียนสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมาแลว
จึงสามารถใชโจทยการวิจยัจากงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยูมาเปนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรอืสารนิพนธ ซึ่งเปน
การพัฒนางานของตนเองดวย  

 

3. โครงสรางการจัดองคกร และการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต  
(สจรส.ม.อ) 
 

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

งานหลักสูตร การบริหารสถาบัน งานวิจัย/บริการวิชาการ 

ผู้อาํนวยการ 

รองผูอํานวยการ 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 

คณะกรรมการนโยบายประจําสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน 

- งานสารบรรณ 

- งานการเงิน/พสัด ุ

- งานธุรการ 

- ดูแล/บริหารจดัการหลักสตูร  
วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
- งานประกันคุณภาพ 

- ประสานงาน/ดําเนินโครงการ 

- ติดตามโครงการ 

- โครงการศูนยวิชาการสรางเสริมสุขภาพภาคใต (ศวสต.) 
- โครงการยทุธศาสตรอาหารจังหวัดสงขลา 
- โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย สสส. 
- โครงการกิจกรรมทางกาย (PA) 
- โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RC 
- โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต 
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พันธกิจ (Mission) 
 สจรส.ม.อ. เปนสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุน
และสงเสริมใหผูมีสวนรวม (stakeholder) ในพื้นที่ มีศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองค
ความรู และ ขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ใชความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรมโดยใชบริบทพื้นที่เปนตัว
ตั้ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองตอพื้นที่ภาคใต  พันธกิจหลักของ สจรส.ม.อ. มี 3 
ประการ คือ 

 การจัดการงานวิจัย 
 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ 
 การจัดการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา 
 

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 เปนแผนการศึกษาทีเ่นนการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธอยางเดียว แตอาจกําหนดใหเรียนเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรม

วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ และเรียนรายวิชา 
 2. แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยตองทําสารนิพนธและสอบประมวลความ

รอบรู (comprehensive examination) 
  

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

1.  หมวดวิชาบังคับ - 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก - 9 หนวยกิต 21 หนวยกิต 
3.  สารนิพนธ - - 6 หนวยกิต 
4.  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต - 

รวม  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1) หมวดวิชาบังคับ    9 หนวยกิต 
148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Health Systems Management 
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 Statistics for Decision Making in Health Systems Management 
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148-603 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health Systems Management 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  1 (0-2-1) 
 Seminar in Health Systems Management  
 

 2) หมวดวิชาเลือก 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร หรือจากรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษา ที่
เหมาะสมที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือรายวิชาในสถาบันอื่น หรือรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับหมายเลข 300 ขึ้นไป ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
โครงสรางหลักสูตรของแตละแผนการศึกษา โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา   

รายวิชาเลือกสําหรับวิชาเอกการจัดการระบบสุขภาพ จํานวน 16 รายวิชา 
148-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3 (2-3-4) 
 Community Health Systems Management 
148-662 การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4)
 Human Resource Management in Health Systems 
148-663 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Epidemiology for Health Systems Management 
148-664 การจัดการความรูในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Knowledge Management in Health Systems 
148-665 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Quality Assurance in Health Systems 
148-666 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Security Management 
148-667 การจัดการระบบสรางเสริมสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Promotion Systems Management 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการสุขภาวะ 3 (2-3-4) 
 Participatory Public Policy Process for Health Management 
148-669 การวิจัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Qualitative Research for Health Systems Management 
148-671 การจัดการเชงิกลยทุธสําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Strategic Management for Health Systems Management 
148-672 การคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Health Consumer Protection 
148-673 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (0-9-0) 
 Special Issues in Health Systems Management 
148-674 พฤติกรรมองคกรในองคกรสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Organizational Behaviors in Health Organizations 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรในการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Law and Ethics in Health Systems Management 
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148-676 เศรษฐศาสตรสุขภาพและการจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
148-682 ปจจัยกําหนดสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Determinants of Health 
 

รายวิชาเลือกสาํหรับวิชาเอกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จํานวน 13 รายวิชา 
148-663 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Epidemiology for Health Systems Management 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการสุขภาวะ 3 (2-3-4) 
 Participatory Public Policy Process for Health Management 
148-669 การวิจัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Qualitative Research for Health Systems Management 
148-670 ระบบบริหารสารสนเทศดานสุขภาพ 3 (2-3-4) 
  Health Information Management Systems 
148-673 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (0-9-0) 
 Special Issues in Health Systems Management 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตรในการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Law and Ethics in Health Systems Management 
148-676 เศรษฐศาสตรสุขภาพและการจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Health Economics and Financial Management 
148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Health Impact Assessment Methodology 
148-678 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพโดยชุมชน 3 (3-0-6) 
 Community Health Impact Assessment 
148-679 การประเมินสิง่แวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3 (3-0-6) 
 Strategic Environmental Assessment 
148-680 เครื่องมือและกระบวนการที่ใชในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 3 (2-3-4) 
 Tools and Procedures for Health Impact Assessment 
148-681 การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค  3 (2-3-4) 
 Creative Conflict Management 
148-682 ปจจัยกําหนดสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Determinants of Health 
   

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

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-781 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต  
  รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-781 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต  
  รวม  9 หนวยกิต   
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 148-781 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต  
  รวม  9 หนวยกิต   
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 148-781 วิทยานิพนธ  9 หนวยกิต  
  รวม  9 หนวยกิต   
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต   
 

แผน ก แบบ ก 2 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
   รวม 8 หนวยกิต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 148-603 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  1 (0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
  รวม 10 หนวยกิต 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 148-782 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต 
  รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 148-782 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต 
  รวม 9 หนวยกิต 
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต   
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แผน ข 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 2 (1-3-2) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3 หนวยกิต 
  รวม 8 หนวยกิต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 148-603 การจัดการระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ  1 (0-2-1) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
  รวม 10 หนวยกิต 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 xxx-xxx วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
 148-783 สารนิพนธ 3 หนวยกิต 
  รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 xxx-xxx วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
 148-783 สารนิพนธ 3 หนวยกิต 
  รวม 9 หนวยกิต 
  รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต   
  
5.2 อาจารยประจาํหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ถามี) 
 ความหมายของตัวเลขในตาราง  
  อาจารย  1  หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร 
    2  หมายถึง อาจารยผูสอน 
    3  หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  

   สถานภาพ 1  หมายถึง อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย 
    2  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

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

1. รศ.ดร.กาญจนสุนภัส  บาลทิพย Ph.D. (Nursing), Massey U., New 
Zealand, 2553 

     

2. ดร.กุลทัต   หงสชยางกูร ปร.ด. (พยาบาลศาสตร), ม.เชียงใหม, 2552      
3. ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา Ph.D. (Nursing), U. Of Michigan, U.S.A., 

2547 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด/ปที่สําเร็จการศกึษา ประเภทอาจารย สถานภาพ 
1 2 3 1 2 

4. ดร.โชติมา  พรสวาง Ph.D. (Economic), North Calolina U., 
U.S.A., 2558 

     

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

     

6. ผศ.ดร.ฐิติวร  ชูสง Ph.D. (Environmental Science and 
Engineering), Kanazawa U., Japan, 
2552 

     

7. ดร.ปรัชญานันท  เที่ยงจรรยา Ph.D. (Nursing), ม.สงขลา-นครินทร, 2551      
8. ผศ.ดร.พงคเทพ   สุธีรวุฒิ ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร), 

ม.ขอนแกน, 2550 
     

9. ดร.เพ็ญ   สุขมาก ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม), ม.สงขลา
นครินทร, 2556 

     

10. ดร.นพ.วรสิทธิ์   ศรศรีวิชัย ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร, 
2551 

     

11. ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย Postdoctoral Fellow (Toxicology), 

State U. of New York at Stony Brook, 

U.S.A., 2548 

     

12. อ.ศุภวัชร  มาลานนท LL.M. (Law and Economics), U.of 
Bologna, Italy, and U. of Hamburg, 
Germany, (Joint Master Degree), 2549 

     

13. อาจารยสัญชัย  สูติพันธวิหาร วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิง่แวดลอม),  
ม.มหิดล, 2541 

     

14. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย Ph.D. (Economics), U. of Adelaide, 
Australia, 2557 

     

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

     

16. ผศ.ดร.แสงอรุณ   อิสระมาลัย Ph.D. (Nursing), U. of Missouri 
Columbia, Missouri, U.S.A., 2545 

     

17. นพ.อมร  รอดคลาย อนุมัติบัตร (เวชศาสตรครอบครัว),  
แพทยสภา, 2545 

     

  

 5.3  บุคลากรสนับสนุน 
   สถาบันฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ 3 คน และมีบุคลากรที่ดูแลงานดาน IT 1 คน 
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 5.4 นักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่กําลงัศึกษาอยู จํานวน 55 คน โดยแยกปการศึกษาที่เขาศึกษาดังนี ้
ปการศึกษาที่เขาศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

จํานวน 6 4 17 13 12 52 
 

 5.5 ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2561 มีผูสําเรจ็การศึกษา จํานวน  คน  

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่สําเร็จการศึกษา 

1 5810024008 นายประวิช  ขุนนิยม 7 มกราคม 2562 

2 5710024012 น.ส.วิไลลักษณ  เดชาสิทธิ์ 21 พฤษภาคม 2562 

3 5710024008 นายไฟศอล  มาหะมะ 27 พฤษภาคม 2562 

4 5710024005 น.ส.นิยตา  รักษะโบะ 6 สิงหาคม 2562 

5 5710024006 น.ส.ปริยาภรณ  บุญเรือง 31 กรกฎาคม 2562 

6 5710024014 นายอัสฮา  อดุลยรอหมาน 26 สิงหาคม 2562 
 

 5.6 ศิษยเกา 
  หลักสูตรนี้มีผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา รวม 66 คน ซึ่งสถาบันไดจัดทําทําเนียบศิษยเกา
เพื่อเปนขอมูลไวแลว ดังนี้ 
     

ปการศึกษา จํานวน 
2556 7 
2557 9 
2558 22 
2559 10 
2560 12 
2561 6 
รวม 66 

 
 5.7 งบประมาณ 
  การบริหารจัดการหลักสูตรใชเงินรายไดของสถาบันฯ จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปละ
ประมาณ 1,300,000 บาท และจากเงินรายไดสวนอื่น ๆ  
 

 5.8 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดจากการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย เชน สํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร ศูนยคอมพิวเตอร และสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของสถาบันฯ 
เชน หองสมุด wifi ฯลฯ 
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บทท่ี 2 
รายงานผลการดาํเนินงานของหลักสูตร 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548+2558 
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

(สําหรับกรณีที่มีนักศึกษาบางสวนอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 และบางสวนอยูในหลักสูตรท่ีอิง
เกณฑ สกอ 2558 หรือหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2558 มีผลแลวในปการศึกษา 2561 ไมวาจะรับ

นักศึกษาหรือไม) 
ประจําป 2561 

 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เปนที่เรียบรอย
แลว 
  

                                                       ……………………………………………………. (ลายเซ็น) 
                              (ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร) 

                                                           ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
                                                            วันที่   18  กรกฎาคม 2562 

 
ผูประสานงานเกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี 
1.  ชื่อ ดร.กลุทัต  หงสชยางกูร 
     ตําแหนง ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  (เชน ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร) 
     โทรศัพท 047-282900   E-mail:  kullatat.h@gmail.com 
2.  ชื่อ นางสาวสุวภาคย  เบญจธนวัฒน 
    ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เชน เลขานุการหลักสูตร) 
    โทรศัพท 047-282900 E-mail: suvapak@gmail.com 
 

สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร 
 
ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 
คณะ  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) 
หลักสูตรฉบับลาสุด  ผานการพจิารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ที่ 401(9/2561)   
 วันที่ 15 กันยายน 2561  โดยมีกําหนดเปดสอนในเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561  
 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ (แบบฟอรมผสม 2548+2558) 
เกณฑขอ 1  คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
(ประเมินโดยใชเกณฑ สกอ 2558 เพราะถือวา อาจารยประจําหลักสูตรชุดปจจบุัน (ในหลักสูตรปรับปรงุ)  ได
ทําหนาที่แทนอาจารยประจําหลกัสูตรชุดเกาแลว) 
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 กรุณาระบุขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรในตาราง 1.1 
ตารางท่ี 1.1 อาจารยประจาํหลักสูตร  

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกบั
สาขาที่เปดสอน 

ตาม มคอ. 2 
(ระบุตําแหนงทาง

วิชาการ) 
 

ณ ปจจบุัน (หากอยู
ระหวางการเสนอชื่อขอ
เปลี่ยนแปลง/ปรับลด/
เพิ่ม กรุณาระบุขั้นตอน 
เชนอยูระหวางเขาที่

ประชุม กก.บว.) 

ตรง สัมพันธ ไมแนใจ 

1. ผศ.ดร.พงคเทพ  
สุธีรวุฒิ * 

1. ผศ.ดร.พงคเทพ  
สุธีรวุฒิ * 

ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร), ม.ขอนแกน, 2550 

ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป),   
 ม.มหิดล, 2534 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร, 2529 

   

2. ดร.กุลทตั  
หงสชยางกูร * 

2. ดร.กุลทตั  
หงสชยางกูร * 

ปร.ด. (พยาบาลศาสตร), 
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดามารดา

และเด็ก), ม.สงขลานครินทร, 
2541 

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ),  
 ม.สงขลานครินทร, 2528 

   

3. ดร.ซอฟยะห  นิมะ * 3. ดร.ซอฟยะห  นิมะ * ปร.ด. (เภสัชศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2555 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา-

นครินทร, 2550 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

   

4. ดร.เพญ็  สขุมาก 4. ดร.เพญ็  สขุมาก ปร.ด. (การจัดการสิง่แวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

   

5. ดร.นพ.วรสิทธิ ์ 
ศรศรีวิชยั 

5. ดร.นพ.วรสิทธิ ์ 
ศรศรีวิชยั 

ปร.ด. (ระบาดวิทยา),  
 ม.สงขลานครินทร, 2551 
พ.บ., ม.มหิดล, 2540 

   

หมายเหต:ุ  เครื่องหมาย (*) ทายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร คือ ผูที่ทําหนาที่อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
 



13 

ขอ 1.1 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณสมบัติเปน “อาจารย
ประจํา” ดังตอไปนีห้รอืไม 

1.1 ก. ในระหวางปการศึกษาที่ทําการประเมินในครั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน 
(ในคอลัมนที่ 2 ของตาราง 1.1) ยังดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือ
ศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือไม หมายถึงยังมีการจางงานตั้งแตเริ่มปการศึกษาที่ทําการ
ประเมินในครั้งนี้ จนถึงปจจุบันหรือไม) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
        1.1 ข. อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ในคอลัมนที่ 2 ของตาราง 1.1) ทําหนาที่
รับผิดชอบตามพันธกจิของการอุดมศกึษา (สอน วิจัย บรกิารวิชาการ ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม) และปฏิบัติ
หนาที่เตม็เวลาหรอืไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 1.2 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 ประเมินไมได โปรดระบุรายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 1.3 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1) มีหนาที่สอนและ
คนควาวิจัยในสาขาวิชานี้ (หลักสูตรนี)้ หรอืไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 1.4 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1) ที่รบัเขาใหมตั้งแต 14 
พ.ย. 2558 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษกอนรับเขาทํางาน 

หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนอาจารยใหม (เพิง่รบัเขาทํางาน) ในปการศึกษาทีป่ระเมินหรือไม 
 ไมมี กรุณาขามไปตอบขอถัดไป            
 มี กรุณาระบุรายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตรที่รับเขาใหมในปการศึกษาทีป่ระเมิน 
 
ขอ 1.5 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
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ขอ 1.6 อาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เปนผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา และ 
-เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ 
ตองเปนผลงานวิจัย 
กรณีอาจารยใหมที่มีคุณวุฒริะดับปรญิญาเอก หากจะทําหนาที่เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 
ผลงาน ภายใน 2 ป หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ป หรือ 3 ผลงาน ภายใน 5 ป 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ที่ปรากฏชื่อในคอลัมนที่ 2 ของ
ตาราง 1.1) โดยรายงานแยกเปนรายบุคคล  ทั้งนี้ รายงานเฉพาะ ผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 
ก.ค. 2562 (2019) หากมีผลงานไมครบ 3 รายการใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม  ใหใสวงเล็บทายชื่อ
อาจารยวาเปน “อาจารยใหม (อายุงานไมถึง 5 ป)” 

(ผลงานที่เปน proceeding กรุณาระบุเลขหนาดวยเพื่อใหรูวาไมไดเปนบทคัดยอเพียงอยางเดียว ทั้งนี้  
proceeding ที่มีเฉพาะบทคัดยอไมสามารถนับวาเปนผลงานตามเกณฑนี้ได) 

 

อาจารยประจาํหลักสูตรทานที่  1   ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
ไฟศอล มาหะมะ, พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ ซอฟยะห นิมะ. (2562). การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการ

รวมสรางชุมชนนาอยู : กรณีศึกษา ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 14(1), (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 13 กันยายน 2561) 

กําพล เศรษฐสุข, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2561). รูปแบบการประยุกตใชการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบล กรณีศึกษา ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, วารสาร
อัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 13(24), 65-78. 

จิตตราวดี สุวรรณชาตรี, พงคเทพ สุธีรวุฒิ, และกุลทัต หงสชยางกูร. (2561). ความเทาเทียมดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในวิชาชีพเทคนิคการแพทย กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา. 
วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 13(24), 55-63. 

ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข, กุลทัต หงสชยางกูร, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2560). กระบวนการเลกิใชสารเสพ
ติดกอนเขาสูการเปนสมาชิกกลุมทีเ่ห็นตาง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ จงัหวัด
สงขลา. วารสารวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 28(3), 89-97. 

มาหะมะ  เมาะมูลา, และพงคเทพ  สุธีรวุฒิ. (2559). การออกแบบโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพวิถีอิสลามสําหรับผูเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(21); 1-16. 

สุทธิชาติ เมืองปาน, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2559). การนํานโยบายคนไทยไรพุงไปสูการปฏิบัติ : กรณีศึกษา
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล. วารสารอลั-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 11(21), 39-49. 

พิมลวรรณ ออนประเสริฐ, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2559). แนวทางการพัฒนารานยาเขาสูมาตรฐานรานยา
คุณภาพจังหวัดยะลา. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 6(11), 67-77. 
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รุสมีนา นิมะ, ขวัญตา บาลทิพย, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2558). ประสบการณการจัดการภาวะอวนของสตรี
มุสลมิ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 35(1), 1-19. 
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ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายสรางเสริมสุขภาพและครอบครัวตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน 
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Journal of Social Sciences Research, (SPI 1), 314–320. doi:10.32861/jssr.spi1.314.320 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
จีรเนาว ทัศศรี, พงคเทพ สุธีรวุฒิ, เพ็ญ สุขมาก, และญัตติพงศ แกวทอง. (2559). เอกสารวิชาการ เรื่อง 
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13 พฤษภาคม 2559 (น.1-8). เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

อาหามะ เจะโซะ, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2558). การประยุกตใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล จังหวัดปตตานี. การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 26 
มิถุนายน 2558 (น.649-660). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 

ขนิษฐา ทองเย็น, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2558). การจัดสวัสดิการชุมชน และความ
ตองการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของเครือขายสัจจะวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลา", การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" . 27 มีนาคม 2558. มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย. 

อาจารยประจาํหลักสูตรทานที่  2   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
กรกช  อินทอง, สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน, และกุลทัต  หงสชยางกูร. (2561). รูปแบบการใหบริการสุขภาพดวยการแพทยแผน

ไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษาจังหวัดตรัง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต, 11(1), 193-203. 
จิตตราวดี สุวรรณชาตรี, พงคเทพ สุธีรวุฒิ, และกุลทัต หงสชยางกูร. (2561). ความเทาเทียมดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในวิชาชีพเทคนิคการแพทย กรณีศึกษา: โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัด
สงขลา. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 13(24), 55-63. 

นัยนา หมันเทศ, และกุลทัต หงสชยางกูร. (2561). การศึกษารูปแบบการรับ-สงตอขอมูลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง กรณีศึกษา: โรงพยาบาลเขาชัยสน. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 13(24), 43-54. 

ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข, กุลทัต หงสชยางกูร, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2560). กระบวนการเลิกใชสารเสพ
ติดกอนเขาสูการเปนสมาชิกกลุมที่เห็นตาง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอจังหวัด
สงขลา. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 28(3), 89-97.  

โนรฮาวา บิลฮีม, ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, และกุลทัต หงสชยางกูร. (2560). การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิต
ของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: กรณีศึกษา อําเภอรา
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มัน จังหวัดยะลา. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 12(23), 95-105. 
สุทธิพงษ อุสาหะพงษสิน, อาภรณทิพย บัวเพ็ชร, และกุลทัต หงสชยางกูร. (2560). การประยุกตใชแผนผัง

วิเคราะหความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานของแรงงานกรีด
ยางพาราโดยชุมชนมีสวนรวม. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 12(22), 119-132. 

นฤมล ฮะอุรา, กุลทัต หงสชยางกูร, และกาญจนสุนภัส บาลทิพย. (2559). ประสบการณการใชสารเสพติด
ของวัยรุนมุสลิม จังหวัดสตูล. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 27(3), 55-63. 

จตุพร จันทรทิพยวารี, กุลทัต หงสชยางกูร, และพิสมัย วัฒนสิทธิ์. (2558). ความสัมพันธระหวางพัฒนาการ
จริยธรรมกับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร, 38 (พิเศษ); กันยายน-ธันวาคม, 60-75.  

ศิริพร เวชโช, กุลทัต หงสชยางกูร, รัชตะวรรณ โอฬาพิริยะกุล, และมาลัย วองชาญชัยเลิศ. (2557). ผลของ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพชองปากตอภาวะเยื่อบุชองปากอักเสบในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ไดรับยา
เคมีบําบัด. วารสารสภาการพยาบาล, 29(2), 61-71. 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
น้ําทิพย ชินนาพันธ, สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ, และกุลทัต หงสชยางกูร. (2560). การประยุกตใชการแพทยแผน

ไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
สงขลา. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสรางสรรค ศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด 4.0”, วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (น.22-29). รอยเอ็ด: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

กุลทัต หงสชยางกูร, และจินดาวรรณ รามทอง. (2559). เอกสารวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสรางเสริม
สุขภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ, วันที่ 3-5 ตุลาคม 
2559 (น.6-17). สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

 
อาจารยประจาํหลักสูตรทานที่ 3  ดร.ซอฟยะห  นิมะ 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
ไฟศอล มาหะมะ, พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ ซอฟยะห นิมะ. (2562). การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการ

รวมสรางชุมชนนาอยู : กรณีศึกษา ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 14(1), (ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 13 กันยายน 2561) 

ทินมณี แซเหลียง, และซอฟยะห นิมะ. (2561). แนวทางการเลิกยาสูบของผูนําศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา. 
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 5(1), 16-31. 

มาธุพร พลพงษ, ซอฟยะห นิมะ, และปรัชญะพันธุ เพชรชวย. (2560). การพัฒนารูปแบบการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.พัทลุง. วารสารเครือขาย
วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 4(3), 243-259. 

สุดใจ มณีโชติ, ซอฟยะห นิมะ, และบัญชา โอวาทฬารพร. (2559). การวิเคราะหตนทุนตอหนวยจากการสอง
กลองทอทางเดินน้ําดีและตับออน ของสถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร 
โชติวัฒนะพันธุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร. สงขลานครินทรเวชสาร, 34(6), 295-307. 

Nima, S., Chongsuvivatwong, V., & Suteeravut, P. (2019). The Effects of Special Economic Zone 
on Community Health Awareness in Sadao District Songkhla Province, Thailand. The 
Journal of Social Sciences Research, (SPI 1), 314–320. doi:10.32861/jssr.spi1.314.320 
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บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ณัฐติญา นกแกว, และซอฟยะห นิมะ. (2560). อิทธิพลของปจจัยดานบุคคล การบําบัดรักษา และการ

สนับสนุนจากครอบครัวและสังคมตอการไมกลับไปเสพยาซ้ํา ณ วัดแหงหนึ่งในภาคใต. การประชุม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 6, วันที่ 22-23 
มิถุนายน 2560 (น.1602-1614). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ภรณทิพย ขุนพิทักษ, จีรเนาว ทัศศรี, และซอฟยะห นิมะ. (2560). สถานการณการแพทยแผนไทยในระบบ
บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12. 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรางสรรคสูการพัฒนาที่ยั่งยืน, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 (น.393-406). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ซอฟยะห นิมะ. (2559). เอกสารวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมดานมาตรการทางสังคมตอการควบคุมยาสูบใน 5 
จังหวัดชายแดนใต. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ, วันที่ 3-5 
ตุลาคม 2559 (น.26-32). สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ทินมณี แซเหลียง, และซอฟยะห นิมะ. (2559). พฤติกรรมการใชยาสูบของผูนําศาสนาอิสลามในจงัหวัดยะลา. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ, วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 (น.
138-149). สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Nima, S., & Chongsuvivatwong, V. (2018, March). The prevalence of secondhand smoke 
exposure among women and children in the deep South of Thailand. Abstract of 
Tobacco Induced Diseases, 2018;16 (Suppl 1):A374. doi:10.18332/tid/83896  

Homket, Y., & Nima, S. (2016). Evaluating the Capacity of Community Readiness Prior to Community 
Health Impact Assessment for the Biomass Power Plant Construction: A Case Study in 
Southern Thailand. The International Association for Impact Assessment 2016 (IAIA16), 11-14 
May 2016. Nagoya, Japan. Retrieved from http://conferences.iaia.org/2016/Final-
Papers/Homket, %20Yuttana%20-%20Evaluating%20the%20Capacity%20of%20Community 
%20Readiness.pdf 

 
อาจารยประจาํหลักสูตรทานที่  4   ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
ประวิช ขุนนิคม และเพ็ญ สุขมาก. (2562). การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพสําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต. 6(3), 105-114. 

เพ็ญ สุขมาก, พงคเทพ สุธีรวุฒิ, แสงอรุณ อิสระมาลัย, และธันวดี สุขสาโรจน. (2559). รูปแบบการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับเทศบาลตําบลในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา. ลองแล...งานวิจัย ใน 
ม.อ. 8. หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2559. สํานักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 149-153. 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ไพโรจน แสงจง, ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล, ปุญญพัฒน ไชยเมล, และเพ็ญ สุขมาก. (2561). การประเมินผลการ

ดําเนินงานระบบสุขภาพระดับอําเภอ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยาง
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ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
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อาจารยประจาํหลักสูตรทานที่  5   ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
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Examination of national pharmacovigilance data using reporting odds ratio and 
reported population attributable risk. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 



19 

70(1), 407–412. doi:10.1016/j.yrtph.2014.06.007  
 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ชญานิษฐ  เพ็ชรรัตน, วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, และกรกมล รุกขพันธ. (2559). การพัฒนาระบบขอมูลวัคซีนเพื่อ

ประเมินความครอบคลุมของวัคซีนพื้นฐาน ในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของเด็กอายุ 1-2 ป ใน
จังหวัดชายแดนใต. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สห
วิทยาการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (NGSC 2016), วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 (น.244-
253). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ฟตรา ยูโซะ, วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, และอาภรณทิพย บัวเพ็ชร. (2559). การใชประโยชนขอมูลภาวะโรคเรื้อรัง
เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดพัทลุง. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สรางองคความรูใหม รับใช
สังคม”, วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 (น.698-703). พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

อริสราวรรณ สุขเนาวรัตน, และวรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการรวม
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวัคซีนพื้นฐานของเด็กอายุ 0-1 ป กรณีศึกษาจังหวัดยะลา. 
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจ
สรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 (น.388-397). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี. 

นุสรีนา  บินสะแหละหมัน, ประณีต  สงวัฒนา, และวรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย. (2558). สถานการณการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต. รายงานสืบเนื่องโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2558 แนวโนมใหมในการดูแลและเยียวยาผูบาดเจ็บและฉุกเฉินสู
การพัฒนาคุณภาพการดูแลตอเนื่อง, วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 (น.1-11). สงขลา: สถานวิจัยระบบ
การดูแลและเยียวยาผูบาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร. 

หนังสือ ตํารา  
วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย. (บ.ก.). (2559). เรื่องเลา DHS South เราจะไมทอดทิ้งกัน. กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ. 
วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย. (บ.ก.). (2559). ถอดบทเรียน DHS South การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ 

ประเด็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง คนพิการ และโรคไขเลือดออก. กรุงเทพฯ: หจก.ภาพ
พิมพ. 

วราวุธ สุรพฤกษ และ วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย. (บ.ก.). (2559). บานเล็กในปาใหญ ทําความเขาใจระบบสุขภาพ
ระดับอําเภอ”. กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ. 

วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, ชญานิษฐ เพ็ชรรัตน และ ภาวินี  ไชยภาค. (บ.ก.). (2558). รอยเลม รอยคน บนชายแดน
ใต”. สงขลา: Leo design and print. 

วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, ชญานิษฐ เพ็ชรรัตน และ อัสมีน บือโต. (บ.ก.). (2557). การทบทวนวรรณกรรม 10 
ประเด็นหลักชายแดนใต. สงขลา: Leo design and print. 
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เกณฑขอ 2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
(ประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558 เพราะถือวาอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตรชุดปจจุบัน (ในหลกัสูตรฉบบั
ปรับปรงุ) ไดทําหนาที่แทนอาจารยชุดเกาแลว) 
 

ขอ 2.1 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในปจจบุันทุกทานมีชือ่เปนอาจารยประจําหลักสูตรตามทีร่ะบุในคอลัมนที่ 2 
ของตาราง 1.1 หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ขอ 2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ตามที่ระบุในคอลัมนที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (นั่นคือ อยูใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกทาน) หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ขอ 2.3 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในปจจบุัน (ตามทีร่ะบุในคอลัมนที่ 2 ของตาราง 1.1 และมเีครื่องหมาย 
“*”) ทุกทานอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ขอ 2.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมนที่ 2 ของตาราง 1.1 และมีเครื่องหมาย 
“*”) เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได (ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน) 
           ก. หลักสูตรของทานไดระบุชัดเจนในเลมหลักสูตร (มคอ.2) วาเปนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใชหรือไม (หรือสภามหาวิทยาลัยไดมีความเห็นวา หลักสูตรของทานเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใชหรือไม) 
 ใช            
 ไมใช  
 

          ข. หลักสูตรของทานเปนไปตามเกณฑทีร่ะบุในขอ 2.4 หรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
(หมายเหตุ: ผูประเมินจะตรวจสอบเกณฑในขอนี้โดยใชฐานขอมูลหลักสูตรที่มีอยู) 
 
ขอ 2.5 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เปนไปตามเกณฑดังนี้ใชหรือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท อยางนอย 3 ราย 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
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ขอ 2.6 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในปจจบุันทุกทาน (ตามที่ระบุในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนีห้รือไม 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทาหรือ 

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ขอ 2.7 อาจารยรบัผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันทุกทาน (ตามที่ระบุในคอลมันที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) มีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ใชหรือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 

-เปนผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา และ 
-เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 
รายการ ตองเปนผลงานวิจัย 
กรณีอาจารยใหมที่มีคุณวุฒริะดับปรญิญาเอก หากจะทําหนาที่เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลัง สําเรจ็การศึกษาอยาง
นอย 1 ผลงาน ภายใน 2 ป หรือ 2 ผลงาน ภายใน 4 ป หรือ 3 ผลงาน 
ภายใน 5 ป 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

        ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจบุันทกุทาน (ในคอลมันที่ 2 ของตาราง 
1.1) แยกเปนรายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หาก
มีผลงานไมครบ 3 รายการใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม ใหระบุทายช่ืออาจารยวาเปน “อาจารยใหม 
(อายุงานไมถึง 5 ป)” 
 

**** อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรเปนอาจารยประจําหลักสตูร ผลงานทางวิชาการตามรายงานในขอ 1.6 **** 
 
เกณฑขอ 3. คุณสมบัติอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา 
(การประเมิน: อาจารยที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑ สกอ 2548 
อาจารยที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 2558) 

ระบุรายละเอียดของอาจารยผูสอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเปนอาจารยประจํา (ไมรวม
วิชาวิทยานิพนธ) 
หมายเหตุ ในเกณฑขอ 3 ใหระบุเฉพาะอาจารยผูสอนที่ยังดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นั่นคือ ตองยังเปนบุคคลากรประจําของ
มหาวิทยาลัย 
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การเปดสอนรายวิชาในหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561  (กรุณาระบรุายละเอียด ในตาราง 3.1) 
 ไมมีรายวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 2561 (ขามไปทําขอ 5 ) 

หมายเหต:ุ หากนกัศึกษาเรียนในหลักสูตร ฉบับปรบัปรุงหรอืใหม พ.ศ. XXXX  
ถา พ.ศ. XXXX คือ 2558 หรือกอนหนาน้ัน แสดงวานักศึกษาอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. 2548  
ถา พ.ศ. XXXX คือ 2560 หรือหลังจากน้ัน แสดงวานักศึกษาอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. 2558 
ถา พ.ศ. XXXX คือ 2559 กรุณาตรวจสอบในตัวเลมหลักสูตรวาใชเกณฑ สกอ. 2548 หรือ 2558 
 
ตารางท่ี 3.1 อาจารยผูสอนทุกทานที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเปนอาจารยประจํา (ไมรวมวิชา
วิทยานิพนธ) 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย
ผูสอนที่เปนอาจารย

ประจํา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ประสบการณสอน
ในระดับ

มหาวทิยาลัย 
(นับถึง สค. 

2561) 

กรุณาระบ ุ
1) รหัสวชิาที่สอน 
2) วิชาดังกลาวเรียนโดยนักศึกษาที่อยู
ในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 

1. ผศ.ดร.พงคเทพ   
สุธีรวุฒ ิ

ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและ
การบริหาร), ม.ขอนแกน, 
2550 

ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป),   
 ม.มหิดล, 2534 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร, 2529 

31 ป  
(บรรจุป 2531) 

1.  วิชา 148-603  2548  2558 
2.  วิชา 148-604  2548  2558 
3.  วิชา 148-677  2548  2558 
4. วิชา 148-691  2548  2558 
5. วิชา 148-692  2548  2558 

2. ดร.กุลทตั หงสชยางกูร ปร.ด. (พยาบาลศาสตร), 
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดา

มารดาและเด็ก), ม.สงขลา
นครินทร, 2541 

วท.บ.(พยาบาลและผดงุครรภ), 
ม.สงขลานครินทร, 2528 

28 ป 
(บรรจุป 2534) 

1.  วิชา 148-603  2548  2558 
2.  วิชา 148-604  2548  2558 
3.  วิชา 148-682  2548  2558 
4. วิชา 148-691  2548  2558 
5. วิชา 148-692  2548  2558 
 
 

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

วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร, 2550 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),       
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

6 ป 
(บรรจุป 2556) 

1.  วิชา 148-601  2548  2558 
2.  วิชา 148-602  2548  2558 
3.  วิชา 148-682  2548  2558 
4. วิชา 148-691  2548  2558 
5. วิชา 148-692  2548  2558 
 

4. ดร.เพ็ญ  สขุมาก ปร.ด. (การจัดการสิง่แวดลอม), 
ม.สงขลานครินทร, 2556 

พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 

4 ป 
(บรรจุป 2558) 

1.  วิชา 148-601  2548  2558 
2.  วิชา 148-677  2548  2558 
3.  วิชา 148-682  2548  2558 
4. วิชา 148-691  2548  2558 
5. วิชา 148-692  2548  2558 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย
ผูสอนที่เปนอาจารย

ประจํา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ประสบการณสอน
ในระดับ

มหาวทิยาลัย 
(นับถึง สค. 

2561) 

กรุณาระบ ุ
1) รหัสวชิาที่สอน 
2) วิชาดังกลาวเรียนโดยนักศึกษาที่อยู
ในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 

สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 

2537 
5. ดร.นพ.วรสิทธิ ์ 
    ศรศรีวิชยั 

ปร.ด. (ระบาดวิทยา),  
 ม.สงขลานครินทร, 2551 
พ.บ., ม.มหิดล, 2540 

15 ป 
(บรรจุป 2547) 

1.  วิชา 148-601  2548  2558 
2.  วิชา 148-602  2548  2558 
3.  วิชา 148-603  2548  2558 
4.  วิชา 148-604  2548  2558 
5.  วิชา 148-682  2548  2558 
6.  วิชา 148-663  2548  2558 
7. วิชา 148-691  2548  2558 
8. วิชา 148-692  2548  2558 

6. ผศ.ดร.จารุวรรณ  
  กฤตยประชา 

Ph.D. (Nursing), U. Of 
Michigan, U.S.A., 2547 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ),  
 ม.มหิดล, 2538 
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ), 

ม.สงขลานครินทร, 2529 

28 ป  
(บรรจุป 2534) 

1.  วิชา 148-602  2548  2558 
 

7. ดร.โชติมา   พรสวาง Ph.D. (Economic), North 
Calolina U., 2558 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร),  
 ม.ธรรมศาสตร, 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร),  
 ม.เกษตรศาสตร, 2544 

15 ป  
(บรรจุป 2547) 

1.  วิชา 148-677  2548  2558 
 

8. ผศ.ดร.ฐติิวร  ชูสง Ph.D. (Environmental 
Science and 
Engineering), Kanazawa 
U., Japan, 2552 

วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรม
และความปลอดภยั),  

 ม.มหิดล, 2546 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.มหิดล, 2541 

16 ป 
(บรรจุป 2546) 

1.  วิชา 148-677  2548  2558 
 

9. อ.ศุภวชัร  มาลานนท LL.M. (Law and 
Economics), U.of 
Bologna, Italy, and U. 
of Hamburg, Germany, 
(Joint Master Degree), 

11 ป  
(บรรจุป 2551) 

1.  วิชา 148-682  2548  2558 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย
ผูสอนที่เปนอาจารย

ประจํา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ประสบการณสอน
ในระดับ

มหาวทิยาลัย 
(นับถึง สค. 

2561) 

กรุณาระบ ุ
1) รหัสวชิาที่สอน 
2) วิชาดังกลาวเรียนโดยนักศึกษาที่อยู
ในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 

2549 
น.บ. ม.รามคําแหง, 2542 

10. ดร.สินาด   
     ตรีวรรณไชย 

Ph.D. (Economics), U. of 
Adelaide, Australia, 
2557 

ศ.ม. ม.ธรรมศาสตร, 2546 
ศ.บ. ม.ธรรมศาสตร, 2542 

15 ป  
(บรรจุป 2547) 

1.  วิชา 148-682  2548  2558 
 

11. ผศ.ดร.แสงอรุณ   
 อิสระมาลัย 

Ph.D. (Nursing), U. of 
Missouri Columbia, 
Missouri, U.S.A., 2545 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.มหิดล, 2533 
พ.บ. (การพยาบาลและการผดุง

ครรภ),วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย, 2526 

36 ป  
(บรรจุป 2526) 

1.  วิชา 148-677  2548  2558 
 

 
ขอ 3.1 อาจารยผูสอนทุกทานที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย (ตามทีร่ะบุในตารางที่ 3.1) มีคุณวุฒิตาม
เกณฑตอไปนีห้รือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโท 2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
เปดสอน  

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 3.2 อาจารยผูสอนทุกทานที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย (ตามทีร่ะบุในตารางที่ 3.1) มี
ประสบการณดานการสอนหรอืไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 3.3 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยทุกทาน (ตามทีร่ะบุในตารางที่ 3.1) มีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑตอไปนีห้รอืไม 
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ระดับของหลักสูตร เกณฑ เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 -เปนผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา และ 
-เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง (เปนงานวิจัยหรือไมก็
ได) 
-กรณีอาจารยใหมทีม่ีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก แมยงัไมมผีลงานทาง
วิชาการหลงัสําเรจ็การศึกษา สามารถอนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับ
ปริญญาโทได 

2548 อาจารยผูสอนทุกทานมีผลงานวิจัยที่บงบอกประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รบัปริญญาหรือไม (นั่นคือมผีลงานทาง
วิชาการ--ในที่นี้ไมระบุจํานวนช้ินหรือกรอบเวลา) 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจําทุกทาน (ที่ระบุในตาราง 3.1) แยกเปน
รายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หากไมมีผลงาน 1 
ชิ้นใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม ใหระบุทายชื่ออาจารยวาเปน “อาจารยใหม” (อายุงานไมเกิน 5 ป) 

 (หากไมมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เกากวานั้นได)
 

อาจารยผูสอนทานที่ 1-5  เปนอาจารยประจําหลักสูตร ผลงานทางวิชาการตามที่รายงานในขอ 1.6 
 

อาจารยผูสอนทานที่ 6   ผศ.ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
ตาณิกา หลานวงค, จารุวรรณ กฤตยประชา, และเยาวรัตน มัชฌิม. (2560). ผลของโปรแกรมสงเสรมิการรับรู

ความเจ็บปวยที่เนนการออกกําลังกายตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย และความสามารถดานรางกาย
ของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหลังไดรับการรักษาดวยการถางขยายหลอดเลือดหัวใจ. 
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 37(2), 90-105. 

นารี อินทรศักด์ิ, ทิพมาส ชิณวงศ, และจารุวรรณ กฤตยประชา. (2558). ผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการ
ตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพและอาการทางคลินิกในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว. วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร, 35 (ฉบับพิเศษ) เดือนกันยายน – ธันวาคม, 131-142. 

ภัทรสิริ พจมานพงศ, จารุวรรณ กฤตยประชา, และทิพมาส ชิณวงศ. (2558). ผลของโปรแกรมสงเสริม
สมรรถนะแหงตนที่บูรณาการแรงสนับสนุนของครอบครัวตอพฤติกรรมปองกันโรคหัวใจกําเริบซ้ําใน
ผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนัหลงัการขยายหลอดเลือดหัวใจ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 
35(1), 49-65. 

อรุณี ศรีนวล, เพลินพิศ ฐานิวัฌนานนท, และ จารุวรรณ กฤตยประชา. (2557). ผลการใหขอมูลรวมกับการ
สนับสนุนของครอบครัวตอความทุกขทรมานในผูปวยสูงอายุที่คาทอชวยหายใจทางปาก. วารสาร
พยาบาล. 63(2), 46-54. 

โอภาส เกาไศยาภรณ, จารุวรรณ กฤตยประชา, วสันต อติศัพท, วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, และมณฑล ผลบุญ. 
(2557). การพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัด
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ชายแดนภาคใต. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 25(1), 118-127. 
ศรี โนวิตา  ยานี, วีณา  คันฉอง, วันดี  สุทธรังษี, และจารุวรรณ  กฤตยประชา. (2557). Effects of the Illness 

Representation Based Education Program (IRBEP) on Medication Adherence among Patients with 
Schizophrenia in Indonesia. ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ, 9(3), 105-111. 

Shrestha, A., Maneewat, K. & Kritpracha, C. (2018). Nepalese critical care nurses’ competency 
towards pressure ulcer prevention. GSTF Journal Of Nursing And Health Care (JNHC), 
5(1). Retrieved from http://dl6.globalstf.org/index.php/jnhc/article/view/1256.  

Sinaga, F., Thaniwattananon, P. & Kritpracha, C. (2018). The feasibility of group support 
enhancing self-management program among Indonesean elders with knee 
osteoarthritis. GSTF Journal Of Nursing And Health Care (JNHC), 5(1). Retrieved from 
http://dl6. globalstf. org/index.php/ jnhc/article/view/1302. 

Maharjan, S., Chinnawong, T., & Kritpracha, C. (2017). Illness Perception Among Patients With Hypertension in 
Nepal. GSTF Journal of Nursing and Health Care, 4(2), 79–85. doi:10.5176/2345-718x_4.2.148  

Suarningsih, N. K. A., Kongsuwan, W., & Kritpracha, C. (2017). Anxiety and Physiological Responses in Patients with 
First Myocardial Infarction. GSTF Journal of Nursing and Health Care, 4(2), 62–66. doi:10.5176/2345-
718x_4.2.145  

Aminudin, A., Kritpracha, C., & Thaniwattananon, P. (2016). Illness representation and 
treatment adherence among patients with end stage renal disease receiving 
hemodialysis. Songklanagarind Journal of Nursing, 36 Supplement, September – 
December, 1-12. 

Herliani, Y. K., Matchim, Y. & Kritpracha, C. (2016). Cardiac rehabilitation on health behaviors 
and clinical outcomes among myocardial infarction patients. International Journal of 
Public Health Science, 5(1), 1-11. 

Herliani, Y. K., Matchim, Y. & Kritpracha, C. (2016). Perceived exercise self-efficacy and exercise 
behavior in persons with myocardial infarction in Indonesia. Songklanakarind Journal of 
Nursing, 36(3), 1-12. 

Atisabda, W., Kritpracha, C., & Pattaro, A. (2015). Strategies for distance learning to increase academic 
achievement of high school students in areas of the southernmost of Thailand. Procedia - Social and 
behavioral science, 174, 2384-2389. 

Kritpracha, C., Kaosaiyaporn, O., & Atisabda, W. (2015). Expectation of educators and 
students towards a distance learning model in southernmost provinces of Thailand. 
Procedia - Social and behavioral science, 174, 2349-2354. 

Pamungkas, R. A., Chinnawong, T. & Kritpracha, C. (2015). Dietary Behavior among Muslim 
patients with poorly controlled trye2 diabetes mellitus in a community in Indonesia. 
International Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences, 5(10), 8-13. 

Sultana, R., Petpichetchian, W., & Kritpracha, C. (2015). Patients’ discharge information 
needs regarding myocardial infarction in Bangladesh. Songklanagarind Journal of 
Nursing, 35(3), 1-14. 

Ahyana, Kritpracha, C., & Thaniwatthananon, P. (2014). Health behaviors among patients 
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with myocardial infarction in Aceh, Indonesia. Songklanagarind Journal of Nursing, 
Vol.34, Supplement, January-April, 109-118. 

Aklima, Kritpracha, C., & Thaniwatthananon, P. (2014). Dietary behaviors among patients with 
type 2 diabetes mellitus in Indonesia. Nurse Media Journal of Nursing, 3(1), 499-509. 

Huang, Y, Thaniwatthananon, P. & Kritpracha, C. (2014). Pain and Pain management in elders 
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บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ตาณิกา หลานวงค, จารุวรรณ กฤตยประชา, และเยาวรัตน มัชฌิม. (2558). ความสัมพันธระหวางการรับรู

ความเจ็บปวยกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หลังไดรับการ
รักษาดวยการถางขยายหลอดเลือดหัวใจ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติประจําป 2558, วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฐ
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 ใหระบุรายละเอียดของอาจารยผูสอนที่สอนในรายวิชาของหลักสูตรและเปนอาจารยพิเศษ (ไมรวม
วิชาวิทยานิพนธ) 

อาจารยผูสอนตามเกณฑ หมายถึง อาจารยที่ไดทําการสอนจริงในชวงปการศึกษาที่ประเมิน มิใช
รายชื่ออาจารยผูสอนที่ปรากฏอยูในตัวเลม มคอ. 2 หรือเลมหลักสูตร 

อาจารยพิเศษตามเกณฑขอนี้ คือ อาจารยที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจารยที่สังกัด
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถือเปนอาจารยประจํา 
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ตารางท่ี 4.1 อาจารยผูสอนในทุกรายวิชาที่เปนอาจารยพเิศษ (ไมรวมวิชาวิทยานิพนธ) 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

และรายชื่อ
อาจารยพิเศษที่

เปนผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษาทุก

ระดับ 

มีประสบการณ
สอนในระดับ

มหาวิทยาลยักี่ป 
(นับถึง เดือน ส.ค. 

ของปที่ทําการ
ประเมินในครั้งน้ี)  

กรุณาระบุขอมูล 

1  ดร.วิสาข  
   สุพรรณไพบูลย 

Postdoctoral Fellow 
(Toxicology), State U. 
of New York at Stony 
Brook, U.S.A., 2548 

Ph.D. (Biochemical 
Toxicology) U. of 
Newcastle, U.K., 2544 

วท.ม. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม), 

 ม.เกษตรศาสตร, 2536 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร), 

ม.มหิดล, 2533 

13 ป 1) รหัสวิชาทีส่อน  148-677 
2) หนวยกิตของวิชา 3 (3-0-6) 
3) อาจารยพเิศษสอน 5 ชั่วโมง 
4) จํานวนช่ัวโมงสอนทัง้หมด 45 ช่ัวโมง 
5) ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานรายวิชา   
ดร.เพญ็  สุขมาก  สังกัด สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต ม.อ. 
6) ผูเรียนอยูในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 
2558 

2  อ.สัญชัย  
    สูติพันธวิหาร   

วท.ม. (เทคโนโลยกีาร
บรหิารสิ่งแวดลอม),  

 ม.มหิดล, 2541 
วท.บ. (ชีววิทยา),  
 ม.มหิดล, 2541 

22 ป 1) รหัสวิชาทีส่อน  148-677 
2) หนวยกิตของวิชา 3 (3-0-6) 
3) อาจารยพเิศษสอน 7 ชั่วโมง 
4) จํานวนช่ัวโมงสอนทัง้หมด 45 ช่ัวโมง 
5) ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานรายวิชา   
ดร.เพญ็  สุขมาก  สังกัด สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต ม.อ. 
6) ผูเรียนอยูในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 
2558 

3 นพ.สุภัทร  
   ฮาสุวรรณกิจ 

อนุมัติบัตร (เวชศาสตร
ครอบครัว), แพทย
สภา, 2547 

ป.โท (สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต), สถาบัน
เวชศาสตรเขตรอน, 
เบลเยียม, 2555 

พ.บ., จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2537 

7 ป 1) รหัสวิชาทีส่อน  148-677 
2) หนวยกิตของวิชา 3 (3-0-6) 
3) อาจารยพเิศษสอน 3 ชั่วโมง 
4) จํานวนช่ัวโมงสอนทัง้หมด 45 ช่ัวโมง 
5) ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานรายวิชา   
ดร.เพญ็  สุขมาก  สังกัด สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต ม.อ. 
6) ผูเรียนอยูในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 
2558 

   1) รหัสวิชาทีส่อน  148-682 
2) หนวยกิตของวิชา 3 (3-0-6) 
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ตําแหนงทาง
วิชาการ 

และรายชื่อ
อาจารยพิเศษที่

เปนผูสอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่
สําเร็จการศึกษาทุก

ระดับ 

มีประสบการณ
สอนในระดับ

มหาวิทยาลยักี่ป 
(นับถึง เดือน ส.ค. 

ของปที่ทําการ
ประเมินในครั้งน้ี)  

กรุณาระบุขอมูล 

3) อาจารยพเิศษสอน 3 ชั่วโมง 
4) จํานวนช่ัวโมงสอนทัง้หมด 45 ช่ัวโมง 
5) ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานรายวิชา   
ดร.เพญ็  สุขมาก  สังกัด สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต ม.อ. 
6) ผูเรียนอยูในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 
2558 

4 นพ.อมร  
  รอดคลาย 

อนุมัติบัตร (เวชศาสตร
ครอบครัว), แพทยสภา, 
2545 

MPH Health Development, 
Prince Leopold Institute 
of Tropical Medicine, 
Antwerp, Belgium 2543 

Post Doctoral Training in 
AIDS Epidemiology, 
UCLA U.S.A. 2535 

อนุมัติบัตรเวชศาสตรปองกัน 
สาขาระบาดวิทยา,  

 แพทยสภา, 2533 
Certificated in Field 

Epidemiology Training 
Program (CDC USA 
&Thai MOPH), 2533 

พ.บ., ม.สงขลานครินทร,  2528 

8 ป 1) รหัสวิชาทีส่อน  148-677 
2) หนวยกิตของวิชา 3 (3-0-6) 
3) อาจารยพเิศษสอน 3 ชั่วโมง 
4) จํานวนช่ัวโมงสอนทัง้หมด 45 ช่ัวโมง 
5) ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานรายวิชา   
ดร.เพญ็  สุขมาก  สังกัด สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต ม.อ. 
6) ผูเรียนอยูในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 
2558 
          
1) รหัสวิชาทีส่อน  148-682 
2) หนวยกิตของวิชา 3 (3-0-6) 
3) อาจารยพเิศษสอน 3 ชั่วโมง 
4) จํานวนช่ัวโมงสอนทัง้หมด 45 ช่ัวโมง 
5) ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานรายวิชา   
ดร.เพญ็  สุขมาก  สังกัด สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต ม.อ. 
6) ผูเรียนอยูในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 
2558 

 
ขอ 4.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษทกุทาน (ตามทีร่ะบุในตารางที่ 4.1) มีคุณวุฒิตามเกณฑตอไปนี้หรือไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโท 
 

2558 -มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2548 -มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
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ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
สาขาวิชาที่เปดสอน 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 4.2 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษทกุทาน (ตามทีร่ะบุในตารางที่ 4.1) มีประสบการณดานการสอนหรือไม 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 4.3 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษทกุทาน (ตามทีร่ะบุในตารางที่ 4.1) มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ
ตอไปนี้หรอืไม 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ เกณฑ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 -เปนผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญา และ 
-เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-มีจํานวนอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

2548 อาจารยผูสอนทุกทานมีผลงานวจิัยที่บงบอกประสบการณในการทํา
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม (นัน่คือมี
ผลงานทางวิชาการ ในที่นี้ไมระบจุํานวนช้ินหรือกรอบเวลา) 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยสอนที่เปนอาจารยพิเศษทุกทาน (ทีร่ะบุในตาราง 4.1) แยกเปน
รายบุคคล โดยรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) 
 

อาจารยผูสอนทานที่ 1  ชื่อ  ดร.วิสาข  สุพรรณไพบูลย 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
Lertkaeo P., Limmongkon A., Srikummool M., Boonsong T., Supanpaiboon A. and Surangkul 

D. (2017) Antioxidative and neuroprotective activities of peanut sprout extracts 
against oxidative stress in SK-N-SH cells. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 
7(1): 64-69. 

 

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
Phenrat T., Teeratitayangkul P., Imthiang T., Sawasdee Y., Wichai S., Piangpia T., Naowaopas J. 

and Supanpaiboon W. (2015). Laboratory-scaled Developments and Field-scaled 
Implementations of Using Vetiver Grass to Remediate Water and Soil Contaminated 
with Phenol and Other Hazardous Substances from Illegal Dumping at Nong-Nea 
Subdistrict, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province, Thailand. The 6th 
International Conference on Vetiver (ICV6) Da Nang, Vietnam. May 5-8th 2015. 
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เกวรินทร จันทรดํา , วิสาข สุพรรณไพบูลย และ อรสา เตติวัฒน (2558). การมีสวนรวมของชุมชนในการ
เริ่มตน จัดทําระบบเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม ในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การ
ประชุมวิชาการ HIA เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 
26-27 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร: 75-83. 

วันชนะ จูบรรจง, วิสาข สุพรรณไพบูลย และ อรสา เตติวัฒน (2558). การศึกษาตัวแปรสําหรับการประมาณ
การ สัมผัสแคดเมียมผานการบริโภคอาหาร. การประชุมวิชาการ HIA เรื่อง ผลกระทบของ
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที ่1 วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรม
เอเชีย กรงุเทพมหานคร: 110-114. 

ปภพ อินอาย, ทัศนชัย ทอแสงมิติ, สุชา นุมเกลี้ยง, วิสาข สุพรรณไพบูลย และ พีรญา อึ้งอุดรภักดี (2558). 
การใชตารางประเมินความเสี่ยงเพื่อการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช. การประชุมวิชาการ HIA เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที ่1 วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร: 217-226. 

 
อาจารยผูสอนทานที่ 2  ชื่อ  อ.สัญชัย สูติพันธวิหาร 
สัญชัย สูติพันธวิหาร. (2558). การประเมินผลกระทบสุขภาพ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การประเมินผลกระทบสุขภาพ ประจําป พ.ศ.
2557 เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ., วันที่ 26-27 มกราคม 2558 
(น.10-53). กรุงเทพมหานคร: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 

 
อาจารยผูสอนทานที่ 3  ชื่อ  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
เมธี ศิริโชติ, สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, แสงอรุณ อิสระมาลัย และ พงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2558). การกําหนดขอบเขต

โดยชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขณะดําเนินการโครงการ: กรณีศึกษาโรง
แยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเชีย.  การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจําป 
พ.ศ.2557 เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 26-27 มกราคม 
2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ. 233-240. 

 
อาจารยผูสอนทานที่ 4  ชื่อ  นพ.อมร  รอดคลาย 
ชาคริต โภชะเรือง, อมร รอดคลาย และปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร. (2557). การบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวม 

เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาเทศบาลตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. 
วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม, 10(1): 37-54. 

 
ขอ 4.4 ในแตละรายวิชาที่สอน อาจารยพเิศษทุกทานมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น (ขอนี้ประเมินเฉพาะรายวิชาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ 2558 
เทาน้ัน) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
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เกณฑขอ 5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก  
(การประเมิน: อาจารยที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ. 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑ 
สกอ. 2548 อาจารยที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ. 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 
2558) 
  มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (อาจารยทุกคนที่ยังมีนกัศึกษาในความดูแล) แตไมมีผูทีท่ําหนาทีอ่าจารยที่

ปรึกษาสารนิพนธหลัก เนือ่งจากไมมีนกัศึกษาเรียนแผน ข (กรุณาระบุขอมลูในตาราง 5.1) 
  ไมมีผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก (ขามไปขอ 6) 

เนื่องจาก (ระบุ) 
 เปนหลกัสูตรใหม 
 ยังไมมีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 งดรับนักศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ)  ............................................................  

 
ตารางท่ี 5.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(+ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยในคอลัมนแรก
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักในทุกหลักสูตร 
(ท้ังหลักสูตรน้ีและหลักสูตรอื่น ๆ) กรุณาวงเล็บทาย
ชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

1. ผศ.ดร.พงคเทพ 
 สุธีรวุฒ ิ

ปร.ด. (เภสัชศาสตรสงัคมและ
การบริหาร),  

 ม.ขอนแกน, 2550 
ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป), 
 ม.มหิดล, 2534 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,  

2529 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 8 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1   5710024008   นายไฟศอล  มาหะมะ  
1.2   5810024006    นายอรรถกร  คําแกว  
1.3   5910024002    นายชูศักดิ์   โมลิโต 
1.4   5910024026  นายวรวิชญ  กฐินหอม 
1.5  5910024028  นายอานนท   มีศรี 
1.6  6010024012  น.ส.มริสา   บินตะสอน 
1.7  6010024013  น.ส.เสาวลกัษณ   ขุนเอียด 
1.8  6010024016  นายกรณษิรสิทธิ์   สุขขี 
2. เปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลักของหลักสูตร
อื่น จํานวน 1 คน 
2.1  5610930024 นายสุวรรณ  ออนรกัษ 
 (ป.เอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม) 
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2548 
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ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(+ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยในคอลัมนแรก
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักในทุกหลักสูตร 
(ท้ังหลักสูตรน้ีและหลักสูตรอื่น ๆ) กรุณาวงเล็บทาย
ชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

2.  ดร.กลุทัต 
 หงสชยางกูร 

ปร.ด. (พยาบาลศาสตร),   
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดา

มารดาและเด็ก),  
 ม.สงขลานครินทร, 2541 
วท.บ. (พยาบาลและผดุง

ครรภ), ม.สงขลานครินทร, 
2528 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 5 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1   5810024009 น.ส.บุษรินทร  รักวารี  
1.2   5910024008 น.ส.เพียงรวี  รัตนมุณี  
1.3   5910024013 น.ส.อรดี  วรรณชิต 
1.4   5910024018 น.ส.บุณฑริกา  คงสวสัดิ ์
1.5  5910024024 นายชาญนิธิ   สุคันธตุล 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน  -  คน 

3. ดร.ซอฟยะห  นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2555 
วท.ม. (เภสัชวิทยา),  
 ม.สงขลานครินทร, 2550 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 9 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1   5710024005 น.ส.นิยตา รักษะโบะ  
1.2   5710024011 น.ส.ยุภา  สมบรูณ  
1.3  5710024012 น.ส.วิไลลักษณ  เดชาสิทธิ์ 
1.4  5710024014 นายอัสฮา  อดุลยรอหมาน 
1.5  5910024014 นายเอกษา  ลิ้มเวียงสิริวงศ 
1.6  5910024016 น.ส.นงเยาว  ชิลวรรณ 
1.7  5910024027 น.ส. สุกญัญา  อินทรเหมือน 
1.8  6010024011 นางปาริชาติ  จิตซื่อ 
1.9  6010024017 วาที่ ร.อ. วีระศักดิ์  เดชอรัญ 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน  -  คน 

4. ดร.เพ็ญ  สขุมาก ปร.ด. (การจัดการสิง่แวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 8 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1  5810024001  นายคุณากร   เตกฉัตร 
1.2  5810024008 นายประวิช   ขุนนิยม 
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ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(+ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยในคอลัมนแรก
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักในทุกหลักสูตร 
(ท้ังหลักสูตรน้ีและหลักสูตรอื่น ๆ) กรุณาวงเล็บทาย
ชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 

สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

1.3  5910024007 น.ส.พจิาริน  สมบูรณกลุ 
1.4  5910024010 น.ส.วัลยา  รุงโรจนกําเนิด 
1.5  5910024012 น.ส.สาลินี  ประพฤติ 
1.6  5910024022 น.ส.กิง่กาญจน  คาเจรญิ 
1.7  6010024005  น.ส. ซลัซาบลี  สะแม 
1.8  6010024005 นายเชภาดร   จันทรหอม 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน  -  คน 

5. ดร.นพ.วรสิทธิ ์
 ศรศรีวิชัย 

ปร.ด. (ระบาดวิทยา),  
 ม.สงขลานครินทร, 2551 
พ.บ., ม.มหิดล, 2540 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 3 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1  5910024023 น.ส. เจนจริา  นาดํา 
1.2  6010024007 น.ส.จุฬาภรณ   เหตุทอง 
1.3  6010024014 น.ส.อารอฟะห   ชาญน้ํา 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน  -  คน 

6. รศ.ดร.กาญจนสุนภัส  
 บาลทพิย 

Ph.D. (Nursing), Massey U., 
New Zealand, 2553 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.ขอนแกน, 2537 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 1 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548    
1.1  6010024010 น.ส.บญุเรือง  ปลอดภัย 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน 3 คน  
2.1  5710421024  นางสาวนิซูไรดา นิม ุ
 (ป.โท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2548 
2.2  5710430012   Mrs. Lyna Magdalyna  
  Naulnta Hutapea 
 (ป.เอก สาขาวิชาการพยาบาล)  
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ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(+ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยในคอลัมนแรก
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักในทุกหลักสูตร 
(ท้ังหลักสูตรน้ีและหลักสูตรอื่น ๆ) กรุณาวงเล็บทาย
ชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2548   
2.3 5910421009  น.ส.อาซูรา เบ็ญจุฬามาศ 
 (ป.โท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2548   

7.  ผศ.ดร.ปรัชญานันท   
 เที่ยงจรรยา 

Ph.D. (Nursing), ม.สงขลา-
นครินทร, 2551 

พย.ม. (พยาบาลศึกษา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2540 

วท.บ. (พยาบาลและผดงุ
ครรภ), ม.มหิดล, 2529 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 1 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1 5710024006 น.ส.ปริยาภรณ  บุญเรือง 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน 3 คน  
2.1 6010420017  น.ส.จิรัชยา  ศิวาวุธ 
 (ป.โท สาขาวิชาการบรหิารทางการพยาบาล)  
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2558    
2.2 6110420009  น.ส.ฉันทิกา  บัณฑิตเลิศรักษ 
 (ป.โท สาขาวิชาการบรหิารทางการพยาบาล)  
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2558 
2.3 6110420038  น.ส.ศิริขวัญ  วองนาวี 
 (ป.โท สาขาวิชาการบรหิารทางการพยาบาล)  
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2558 

8. ผศ.ดร.แสงอรุณ   
 อิสระมาลัย 

Ph.D. (Nursing), U. of 
Missouri Columbia, 
Missouri, U.S.A., 2545 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.มหิดล, 2533 
พ.บ. (การพยาบาลและการ

ผดุงครรภ), วิทยาลัย
พยาบาล สภากาชาดไทย, 
2526 

1. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
นี้ จํานวน 2 คน ซึ่งอยูในหลกัสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 
2548 
1.1 6010024001  MISS AYE MYAT MYAT WIN 
1.2 6010024004 MR.SA HLYAN HTET NAING 
 
2. เปนอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัของหลกัสูตร
อื่น จํานวน 2 คน 
2.1 5610930018  น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 
 (ป.เอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม)  
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2548 
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ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
(+ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยในคอลัมนแรก
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักในทุกหลักสูตร 
(ท้ังหลักสูตรน้ีและหลักสูตรอื่น ๆ) กรุณาวงเล็บทาย
ชื่อนักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 2548 
หรือ 2558 
-นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ รวมทั้งที่รักษาสถานภาพ 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับน้ี*** 
2.2 5910430012  Mrs. Dara Febriana  
 (ป.เอก สาขาวิชาการพยาบาล) 
 ซึ่งอยูในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. พ.ศ. 2548 

 
ขอ 5.1 อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัทุกทานมีชื่อเปนอาจารยประจาํหลักสูตร ทีร่ะบุในคอลัมนที่ 2 ของ
ตาราง 1.1 (ขอนี้ประเมินเฉพาะอาจารยทีป่รกึษาฯ ในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ 2558 เทาน้ัน เกณฑ 2548 ระบุ
ใหเปนเพียงอาจารยประจําเทานั้น) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 5.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทุกทานมีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโทและเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
ตําแหนงรองศาสตราจารย (แตตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร) 

2548 อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
ขอ 5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทุกทานมีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและ
เอกใชเกณฑเดียวกัน) 
 กรณีอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหนาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น 
ภายใน 4 ป หรือ 3 ช้ิน ภายใน 5 ป 
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ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

2548 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
(ดูเชิงอรรถที่ 8) 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทุกทานในปจจุบันทุกทาน โดยแยกเปน
รายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หากมีผลงานไมครบ 3 
ชิ้นใน 5 ปยอนหลังและเปนอาจารยใหม กรุณาวงเล็บระบุทายชื่ออาจารยวาเปน “อาจารยใหม” (อายุงานไมเกิน 5 
ป)  (หากไมมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง ใหรายงานผลงานที่เกากวานั้นได)

 
อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลักทานที่ 1-5  เปนอาจารยประจําหลกัสูตร ผลงานทางวิชาการตามที่

รายงานในขอ 1.6 และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทานที่ 8 (ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย) เปนอาจารย
ผูสอนที่เปนอาจารยประจํา ผลงานทางวิชาการตามที่รายงานในขอ 3.3 
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทานที่ 6   รศ.ดร.กาญจนสุนภัส  บาลทิพย 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
พัชรี คมจักรพันธุ, ขวัญตา บาลทิพย, ขนิษฐา นาคะ, และศิริวรรณ พิริยะคุณธร. (2560). การพัฒนาแบบวัด

การมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัว. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12(ฉบับพิเศษ), 73-85. 
กาญจนสุนภัส บาลทิพย, อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, ศิริวรรณ พิริยคุณธร, นฤมล ติระพัฒน, และปราณี เลี่ยม

พุทธทอง. (2559). การพัฒนารูปแบบการใชแนวคิดเปาหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวมของวัยรุนไทย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 
36(3),111-130. 

วรวรรณ จันทวีเมือง, อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, และขวัญตา บาลทิพย. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการสราง
เสริมสุขภาวะจิตวิญญาณสําหรับนักศึกษาพยาบาล.วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 
17(32), 29-41 

วิรัช ไชยศักดิ์, ขวัญตา บาลทิพย, และถนอมศรี อินทนนท. (2559). การประเมินผลโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู
เสพยาเสพติดจังหวัดสตูล. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 11(21), 51-65. 

นฤมล ฮะอุรา, กุลทัต หงสชยางกูร, และกาญจนสุนภัส บาลทิพย. (2559). ประสบการณการใชสารเสพติด
ของวัยรุนมุสลิม จังหวัดสตูล. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 27(3), 55-63. 

ผลิดา หนุดหละ, ปยะนุช จิตตนูนท, และกาญจนสุนภัส บาลทิพย. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการเตือนตนเอง
ดานการบริโภคอาหารโดยใชอินเตอรเน็ต สําหรับวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน.วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร, 36(ฉบับพิเศษ), 70-84. 

ศิริวรรณ พิริยคุณธร, กาญจนสุนภัส บาลทิพย, อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, และนฤมล ติระพัฒน. (2559).การพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมเด็กวัยเรียนใหเปนคนดี เกง และสุขของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิง
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อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, กาญจนสุนภัส บาลทิพย, และศิริวรรณ พิริยคุณธร. (2559). ตนทุนชีวิตและคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดสงขลา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 36(ฉบับพิเศษ), 55-69. 



42 

ขวัญตา บาลทิพย, อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, และศิริวรรณ พิริยคุณธร. (2557). กระบวนการสรางสมดุลในชีวิตโดยการใช
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สงขลานครินทรเวชสาร, 33 (3) : 121-138 

 
ขอ 5.4 อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกัมีภาระงานตามเกณฑดังนี้ (หลักสูตรปรญิญาโทและเอกใชเกณฑ
เดียวกัน) 
เกณฑ สกอ. 2558 มีดังนี้ 

คุณวุฒิ-ตําแหนงวิชาการของอาจารย เกณฑ 
อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ 

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน  

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เ ที ยบ เ ท า แล ะดํ า ร ง ตํ า แห น ง ร ะดั บ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ (ป.เอก+ผศ.,      
ป.เอก+รศ., ป.โท+รศ. และ ป.โท+ศ.) 

ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับศาสตราจารย  

ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คน 
แตสามารถเสนอตอสภาสถาบันใหสามารถรบันักศึกษาไดไม
เกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแล
นักศึกษามากกวา 15 คน ใหขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

หมายเหตุ: สําหรับสารนิพนธ อาจารยประจําหลกัสูตร 1 คนเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาปริญญา
โทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ 3 คน แตทั้งนี้รวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาค
การศึกษา 
 

เกณฑ สกอ 2548 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 5 คน แตสามารถดูแลนักศึกษาไมเกิน 10 คนไดหากสภา

สถาบันเห็นชอบ  สําหรับสารนิพนธ อาจารยประจําหลักสูตร 1 คนเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษา
ที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ 3 คน แตทั้งนี้รวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอ
ภาคการศึกษา 
  เปนไปตามเกณฑ (ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดทํารายงานนี้)  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑขอ 6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา  
(การประเมิน: อาจารยที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑสกอ. 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑ 
สกอ. 2548 อาจารยทีป่รกึษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรทีอ่ิงเกณฑ สกอ. 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ 
2558) 
 ระบุขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําใน
ตารางขางลาง อาจารยประจํา คือ ผูที่ยังดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร น่ันคือ ตองยังเปนบุคคลากรประจําของมหาวิทยาลัย 
 ***อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมในขอนี้ตองเปน**อาจารยประจํา**(แตไมตองเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ระบุในตารางที่ 1.1 ก็ได) 

 มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทีเ่ปนอาจารยประจํา (อาจารยทกุคนที่ยังมีนักศึกษาในความ
ดูแล)  (กรุณาระบรุายละเอียด ในตาราง 6.1) แตไมมีผูที่ทําหนาที่อาจารยทีป่รกึษาสารนพินธรวม 
เนื่องจากไมมีนกัศึกษาเรียนแผน ข 

 ไมมีผูทําหนาทีอ่าจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมที่เปนอาจารย
ประจํา (ขามไปขอ 7) 
 
ตารางท่ี 6.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่อาจารยปรึกษารวมของ
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไมตองนับการทําหนาที่ในหลักสูตรอื่นสําหรับเกณฑสวนนี้) 

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  

(ระบุตําแหนงทางวิชาการดวย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยใน
คอลัมนแรกเปนอาจารยที่ปรึกษารวม 
(เฉพาะในหลักสูตรน้ี) กรุณาวงเล็บทายชื่อ
นักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 
2548 หรือ 2558 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

1. ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวฒุ ิ ปร.ด. (เภสัชศาสตรสงัคมและการ
บรหิาร), ม.ขอนแกน, 2550 

ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป), 
 ม.มหิดล, 2534 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร, 2529 

1. 5810024009  น.ส.บุษรินทร รักราวี 
 (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พ.ศ.2548) 
 

2. ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร ปร.ด. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดามารดา

และเด็ก), ม.สงขลานครินทร, 
2541 

วท.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ),  
 ม.สงขลานครินทร, 2528 

1. 5710024006  น.ส.ปริยาภรณ บุญเรอืง 
 (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พศ.2548) 
2. 5910024028  นายอานนท   มีศรี 
 (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พศ.2548) 
 

3. ดร.ซอฟยะห  นิมะ ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลา-
นครินทร, 2555 

วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา-
นครินทร, 2550 

1.  5710024008 นายไฟศอล  มาหะมะ 
 (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พศ.2548) 
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ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  

(ระบุตําแหนงทางวิชาการดวย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารยใน
คอลัมนแรกเปนอาจารยที่ปรึกษารวม 
(เฉพาะในหลักสูตรน้ี) กรุณาวงเล็บทายชื่อ
นักศึกษาวาอยูในหลักสูตรท่ีอิงเกณฑ สกอ 
2548 หรือ 2558 
***ขอมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

4. ดร.เพ็ญ  สุขมาก ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

1. 6010024001 Miss Aye Myat Myat 
 Win (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พศ.2548) 
2. 6010024004 Mr. Sa Hlyan Htet Naing 
 (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พศ.2548) 

5. ผศ.ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม, 2550 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ),  
 ม.มหิดล, 2541 
พย.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ),  
 ม.สงขลานครินทร, 2530 

1. 5710024006  น.ส.ปริยาภรณ บุญเรอืง 
 (หลกัสูตรอิงเกณฑ สกอ. พศ.2548) 

 
ขอ 6.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําทุกทานมีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโทและเอก 
 

2558 ปริญญาเอกหรอืเทยีบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่ตําแหนง
รองศาสตราจารย (ไมจําเปนวา ตองเปนวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน) 

2548 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
 ขอ 6.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทุกทานที่เปนอาจารยประจํา มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท
และเอก 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑ
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ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

เดียวกัน)  
2548 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมในปจจุบันทุกทานที่เปนอาจารยประจํา 
โดยแยกเปนรายบุคคลและรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (กรณี
อาจารยที่ดูแลนักศึกษาในหลักสูตรที่ใชเกณฑ สกอ. 2548 หากไมมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง สามารถ
รายงานผลงานที่เกากวานั้นได) 
 อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธรวมทานที ่1-4  เปนอาจารยทีป่ระจําหลักสูตร  ผลงานทางวิชาการ
ตามที่รายงานในขอ 1.6  
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทานที่  5 ผศ.ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร 
หทัยรัตน แสงจันทร, อัจฉรา เข็มทอง และ ขนิษฐา นาคะ. (2561). "ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพหัวใจ และคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลอืดหัวใจ ". วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร, 38 (3) : 1-11. 

ประณีต สงวัฒนา และ หทัยรัตน แสงจันทร. (2558). "การบริการการแพทยฉุกเฉินในสถานการณความไมสงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต: การทบทวนวรรณกรรม". วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 7 
(2) : 74-87. 

หทัยรัตน แสงจันทร. (2558). "การพฒันาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการจัดการความปวดจากแผลอุบัตเิหตุ 
ณ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน". วารสารพยาบาลสาร , 41 (5) : 88-98. 

Wipa Sae-sia, Sasithorn Mukpradab, Natsayakarn Narkthong, Sineenart Narksri, Praneed 
Songwathana and Hathairat Sangchan. (2018). "TRAUMA CARE IN PREHOSPITAL, 
EMERGENCY DEPARTMENT, AND INTER-FACILITY TRANSFER: A LITERATURE REVIEW ". 
Rejabhat Journal of Sciences Humanities and Social Sciences, 19 (1) : 89-98. 

Khomapak Maneewat, Aira Putri Mardela and Hathairat Sangchan. (2017). "Breast cancer 
awareness among Indonesian women at moderate-to-high risk". Nursing and Health 
Sciences (2017), 19 (1) : 1-6. 

Khomapak Maneewat, Siti Ulfah Rifa Atul Fitri and Hathairat Sangchan. (2017). "Psychosocial 
Needs among Indonesian Women Diagnosed with Breast Cancer". Journal of Nursing 
and Health Care (JNHC) , 4 (2) : 67-72. 
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เกณฑขอ 7 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก   
(การประเมิน: อาจารยที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑสกอ. 2548 ใหประเมินโดยใชเกณฑ
สกอ. 2548 อาจารยที่ปรึกษาฯ ของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ. 2558 ใหประเมินโดยใชเกณฑสกอ. 
2558) 
 กรุณาระบุขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในตารางขางลาง  

  มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/อาจารยที่ปรึกษาสารนพินธรวม ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
(อาจารยทุกคนที่ยงัมีนักศึกษาในความดูแล) (กรุณาระบรุายละเอียด ในตาราง 7.1) 

  ไมมีผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทีเ่ปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ขามไปขอ 8) 
 
เกณฑขอ 8 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
(การประเมิน: คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑสกอ. 2548 ใหประเมินโดย
ใชเกณฑ สกอ. 2548 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ. 2558 ให
ประเมินโดยใชเกณฑ สกอ. 2558) 
การแตงต้ังอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในปการศึกษาที่ประเมิน เลือกตอบดังน้ี 

 มีการแตงตัง้ ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 
 ไมมีการแตงตั้ง ฯ (ขามไปทํา ขอ 11) 

  
 กรุณากรอกขอมูลในตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
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ตารางที่ 8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาที่แตงตั้งในปการศึกษาที่ทําการประเมินในครั้งนี้ 
รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ***     
1. 5710024005 น.ส.นิยะตา รักษะโบะ 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดามารดา

และเด็ก), ม.สงขลานครินทร, 
2541 

วท.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ), 
ม.สงขลานครินทร, 2528 

 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
   ดร.ซอฟยะห  นิมะ 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลา
นครนิทร, 2555 

วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา
นครนิทร, 2550 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 3. นพ.อมร  รอดคลาย  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

นักวิชาการอิสระ อนุมัติบตัร (เวชศาสตรครอบครัว), 
แพทยสภา, 2545 

MPH Health Development, 
Prince Leopold Institute 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

of Tropical Medicine, 
Antwerp, Belgium 2543 

Post Doctoral Training in 
AIDS Epidemiology, UCLA 
U.S.A. 2535 

อนุมัติบตัรเวชศาสตรปองกนั สาขา
ระบาดวิทยา, แพทยสภา, 
2533 

Certificated in Field 
Epidemiology Training 
Program (CDC USA &Thai 
MOPH), 2533 

พ.บ., ม.สงขลานครินทร, 2528 
 4. ดร.นพ.นพพร  ตันติรังส ี  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร ปร.ด. (ระบาดวิทยา) หลกัสตูร
นานาชาติ, ม.สงขลานครนิทร, 
2557 

วุฒิบัตร (จิตเวช), สถาบันจิตเวช
ศาสตร สมเด็จเจาพระยา, 
2552 

พ.บ., ม.สงขลานครินทร, 2549 
2. 5710024006 น.ส.ปริยาภรณ บุญเรือง 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   นพ.อมร  รอดคลาย 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

นักวิชาการอิสระ อนุมัติบตัร (เวชศาสตรครอบครัว), 
แพทยสภา, 2545 

MPH Health Development, 
Prince Leopold Institute 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

of Tropical Medicine, 
Antwerp, Belgium 2543 

Post Doctoral Training in 
AIDS Epidemiology, UCLA 
U.S.A. 2535 

อนุมัติบตัรเวชศาสตรปองกนั 
สาขาระบาดวิทยา, แพทย
สภา, 2533 

Certificated in Field 
Epidemiology Training 
Program (CDC USA &Thai 
MOPH), 2533 

พ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2528 
 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

   ผศ.ดร.ปรัชญานันท  
   เที่ยงจรรยา 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะพยาบาลศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Nursing), ม.สงขลา
นครินทร, 2551 

พย.ม. (พยาบาลศึกษา), 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 
2540 

วท.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ), 
ม.มหิดล, 2529 

 3. อาจารยที่ปรึกษารวม 
 ดร.กุลทัต  หงสชยางกรู 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดามารดา
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

และเด็ก), ม.สงขลานครินทร, 
2541 

วท.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ), 
ม.สงขลานครินทร, 2528 

 4. อาจารยที่ปรึกษารวม 
   ผศ.ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะพยาบาลศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม, 
 2550 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ),  
 ม.มหิดล, 2541 
พย.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ), 

ม.สงขลานครินทร, 2530 
 คณะกรรมการสอบ คือ    
 5. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ขาราชการบาํนาญ ปร.ด. (การพยาบาล), ม.สงขลา
นครนิทร, 2548   

กศ.ม. (การอุดมศึกษา),  
 ม.ศรนีครนิทรวิโรฒ สงขลา, 

2532 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2522 

3. 5710024008 นายไฟซอล มาหะมะ 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธริาช, 2537 

 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
   ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร),ม.ขอนแกน, 2550 

ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป),   
 ม.มหิดล, 2534 
ภ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2529 

 3. อาจารยที่ปรึกษารวม 
   ดร.ซอฟยะห  นิมะ 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลา
นครนิทร, 2555 

วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา
นครนิทร, 2550 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 4. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศร ี  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ขาราชการบํานาญ ปร.ด. (การพยาบาล), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2548 

กศ.ม. (การอุดมศึกษา),  
 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 

2532 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2522 

 5. รศ.ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 

คณะวิทยาการสขุภาพและกีฬา 
ม.ทักษิณ 

ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร)  
 ม.ขอนแกนม, 2549 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก วท.ม. (Health Education and 
Behavioral Science)  

 ม.มหิดล, 2543 
วท.บ. (สุขศกึษา), ม.ราชภัฏยะลา, 

2541 
4. 5710024011 น.ส.ยุภา สมบูรณ 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   นพ.อมร  รอดคลาย 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

นักวิชาการอิสระ อนุมัติบตัร (เวชศาสตรครอบครัว), 
แพทยสภา, 2545 

MPH Health Development, 
Prince Leopold Institute 
of Tropical Medicine, 
Antwerp, Belgium 2543 

Post Doctoral Training in 
AIDS Epidemiology, UCLA 
U.S.A. 2535 

อนุมัติบตัรเวชศาสตรปองกนั สาขา
ระบาดวิทยา, แพทยสภา, 
2533 

Certificated in Field 
Epidemiology Training 
Program (CDC USA &Thai 
MOPH), 2533 

พ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2528 
 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

   ดร.ซอฟยะห  นิมะ 
 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 

 ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2555 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2550 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 3. ดร.เพ็ญ  สุขมาก  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

 4. รศ.ถนอมศรี  อินทนนท  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะพยาบาลศาสตร ม.ทักษิณ กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ),  
 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร, 2530 
วท.บ.(พยาบาล), ม.สงขลา-

นครนิทร, 2525 
5. 5710024012  น.ส.วิไลลักษณ 
   เดชาสิทธ์ิ 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร),ม.ขอนแกน, 2550 

ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป),   
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558  ม.มหิดล, 2534 
ภ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2529 

 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
   ดร.ซอฟยะห  นิมะ 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2555 

วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2550 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 3. รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะการแพทยแผนไทย  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Chemistry of Natural 
Products) Chiba U., 
Japan, 2538 

ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร, 2527 
 4. รศ.ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา 
ม.ทักษิณ 

ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร)  
 ม.ขอนแกนม, 2549 
วท.ม. (Health Education and 

Behavioral Science)  
 ม.มหิดล, 2543 
วท.บ. (สุขศกึษา), ม.ราชภัฏยะลา, 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

2541 
6. 5710024014  นายอัสฮา  
   อดุลยรอหมาน 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.เชียงใหม, 2552 
พย.ม. (การพยาบาลบิดามารดา

และเด็ก), ม.สงขลานครินทร, 
2541 

วท.บ. (พยาบาลและผดงุครรภ), 
ม.สงขลานครินทร, 2528 

 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
   ดร.ซอฟยะห  นิมะ 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2555 

วท.ม. (เภสัชวิทยา), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2550 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2538 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 3. รศ.ดร.เกษตรชัย  และหีม  อาจารยประจํา 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะศิลปศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. ((วิธีวิทยาการวจัิย),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
ศศ.ม. (การวัดผลและวิจัย

การศกึษา), ม.สงขลานครนิทร, 
2542 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

ศ.บ. (อิสลามศกึษา), ม.สงขลา-
นครนิทร, 2539 

 4. นพ.อมร  รอดคลาย  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

นักวิชาการอิสระ อนุมัติบตัร (เวชศาสตร
ครอบครัว), แพทยสภา, 
2545 

MPH Health Development, 
Prince Leopold Institute 
of Tropical Medicine, 
Antwerp, Belgium 2543 

Post Doctoral Training in 
AIDS Epidemiology, UCLA 
U.S.A. 2535 

อนุมัติบตัรเวชศาสตรปองกนั สาขา
ระบาดวิทยา, แพทยสภา, 
2533 

Certificated in Field 
Epidemiology Training 
Program (CDC USA &Thai 
MOPH), 2533 

พ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2528 
7. 5810024008 นายประวิช  ขุนนิยม 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ผศ.ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ  
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร),ม.ขอนแกน, 2550 

ส.ส.ม. (สาธารณสุขทั่วไป),   
 ม.มหิดล, 2534 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

ภ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2529 
 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

   ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 คณะกรรมการสอบ คือ    
 3. รศ.ดร.ปาริชาติ  

   วิสุทธิสมาจาร 
 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  
ม.สงขลานครินทร 

Dr. phil. (Biogeography),  
 U. of Saarland Federal, 
 Germany, 2541 
M.Sc. (Environmental Risk 

Assessment for Tropical 
Ecosystems) U. of 
Saarland Federal, 
Germany, 2541 

วท.ม. (การประเมินความเส่ียง
สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศเขต
รอน), ม.เชียงใหม, 2537 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

วท.บ. (ชีววิทยา), ม.ขอนแกน, 
2535 

 4. ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย 
ม.นเรศวร 

Postdoctoral Fellow 
(Toxicology), State U. of 
New York  at Stony Brook, 
U.S.A., 2548 

Ph.D. (Biochemical 
Toxicology) U. of 
Newcastle, U.K., 2544 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), 
 ม.เกษตรศาสตร, 2536 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.มหิดล, 2533 

8. 6010024001  MISS AYE MYAT 
MYAT WIN 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ดร.นพ.ธรรมสินธ์ิ  อิงวิยะ 
 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะแพทยศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Environmental Health 
and Engineering), Johns 
Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, 
U.S.A., 2560 

MHS (Population 
Environmental Health),  

 Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, 
U.S.A., 2556 

พ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2553 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
   ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะพยาบาลศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Nursing), U. of 
Missouri Columbia, 
Missouri, U.S.A., 2545 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.มหิดล, 2533 
พ.บ. (การพยาบาลและการผดุง

ครรภ), วิทยาลัยพยาบาล 
สภากาชาดไทย, 2526 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 3. ดร.เพ็ญ  สุขมาก  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธริาช, 2537 

 4. ดร.ทพ.วิรัตน  เอื้องพูลสวัสดิ์  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ 
แหงชาติ เขต 12 สงขลา 

Ph.D. (Dental Public Health), 
U. of Copenhagen, 
Denmark, 2545 

MDSc. (Preventive Dentistry), 
U. of Leuven, Belgium, 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

2534 
ท.บ., ม.เชียงใหม, 2529 

9. 6010024004  MR.SA HLYAN HTET 
NAING 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2548 
 หลักสูตร ที่ใชเกณฑ สกอ 2558 

1. ประธานคณะกรรมการสอบ 
   ดร.นพ.ธรรมสินธ์ิ  อิงวิยะ 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะแพทยศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Environmental Health 
and Engineering), Johns 
Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, 
U.S.A., 2560 

MHS (Population 
Environmental Health),  

 Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, 
U.S.A., 2556 

พ.บ., ม.สงขลานครนิทร, 2553 
 2. อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

   ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย 
 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะพยาบาลศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

Ph.D. (Nursing), U. of 
Missouri Columbia, 
Missouri, U.S.A., 2545 

วท.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.มหิดล, 2533 
พ.บ. (การพยาบาลและการผดุง

ครรภ), วิทยาลัยพยาบาล 
สภากาชาดไทย, 2526 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
-- 

 อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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รหัส-รายชือ่นักศกึษาที่สอบวิทยานพินธ 
และนกัศกึษาวาอยูในหลักสตูรที่องิเกณฑ 

สกอ 2548 หรอื 2558 

รายชือ่คณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 

เปนอาจารยประจําหลกัสตูร
หรือเปนผูทรงคุณวฒุิจาก

ภายนอกสถาบนั 

หนวยงานทีก่รรมการสอบวิทยา 
นพินธสงักดั 

คุณวฒุิ/สาขาวิชา/ปที่สําเรจ็
การศึกษาทุกระดับ 

 3. ดร.เพ็ญ  สุขมาก  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคใต ม.สงขลานครินทร 

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2556 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร),  
 ม.สงขลานครินทร, 2552 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม),  
 ม.สงขลานครินทร, 2542 
สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร),  
 ม.สุโขทัยธรรมาธริาช, 2537 

 4. ดร.ทพ.วิรัตน  เอื้องพูลสวัสดิ์  อาจารยประจํา 
 อาจารยประจําหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ 
แหงชาติ เขต 12 สงขลา 

Ph.D. (Dental Public Health), 
U. of Copenhagen, 
Denmark, 2545 

MDSc. (Preventive Dentistry), 
U. of Leuven, Belgium, 
2534 

ท.บ., ม.เชียงใหม, 2529 
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ขอ 8.1 จํานวนและองคประกอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (เกณฑขอนี้สําหรับกรณีของวิทยานิพนธเทานั้น ไม
รวมถึงสารนิพนธ)  
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ  เกณฑ 
ปริญญาโท 2558 อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน รวมกัน

ไมนอยกวา 3 คน 
ปริญญาโท-เอก 2548 ประกอบดวยอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ไมระบุ

จํานวน) 
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด................................................................................ 
 
ขอ 8.2 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ (เกณฑขอนี้สําหรับกรณีของวิทยานิพนธเทานั้น ไมรวมถึงสารนิพนธ) 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ  เกณฑ 
ปริญญาโท 2558 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
ปริญญาโท-เอก 2548 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเขาสอบ
วิทยานิพนธทุกครั้ง 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
เกณฑขอ 9 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธท่ีเปนบุคคลากรในมหาวิทยาลัย (ไมใชผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
(การประเมิน: อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ 2548 ใหประเมินโดย
ใชเกณฑ สกอ 2548 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่อิงเกณฑ สกอ 2558 ให
ประเมินโดยใชเกณฑ สกอ 2558 
ตามตารางที่ 8.1  
 มีการแตงตัง้อาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนบุคคลากรในมหาวิทยาลัย 
 ไมมีการแตงตัง้อาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนบุคคลากรในมหาวิทยาลัย (ขามไปทําขอ 10) 
 
ขอ 9.1 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ที่ระบุในตารางที่ 8.1 วาเปนบุคคลากรของมหาวิทยาลัย) เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังที่ระบุในคอลัมนที่ 2 ของตาราง 1.1 (สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใชเกณฑ 2558) และเปนอาจารย
ประจํา (สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใชเกณฑ 2548)  
 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
 



64 

ขอ 9.2 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่ตําแหนง
รองศาสตราจารย  

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่ตําแหนง
รองศาสตราจารยในสาขาวิชา น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือเปน
ผูเช่ียวชาญเฉพาะเทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 หรือเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะที่ไดรับ
ความเห็นชอบและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และไดแจงให สกอ.รับทราบการ
แตงต้ังแลว (ปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน) 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
 ขอ 9.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 ผลงานที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเปนผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการเผยแพรตาม หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  
 กรณีอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากจะทําหนาที่ เปน 
อาจารย ผูสอบวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลัง สําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ช้ิน ภายใน 2 ป หรือ 2 ช้ิน 
ภายใน 4 ป หรือ 3 ช้ิน ภายใน 5 ป (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑ
เดียวกัน) 

2548 ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนรายบุคคล
และรายงานเฉพาะผลงานในชวง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) หากมีผลงานไมครบ 3 ช้ินใน 5 ป
ยอนหลังและเปนอาจารยใหม กรุณาวงเล็บระบุทายชื่ออาจารยวาเปน “อาจารยใหม” (อายุงานไมเกิน 5 ป) (หากไม

 มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปยอนหลัง ใหรายงานผลงานที่เกากวานั้นได)
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธทีเ่ปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุในตาราง 8.1 ที่แตกตางจากหัวขอ 1.6 มี
จํานวน 6 ทาน ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.ปรัชญานันท  เที่ยงจรรยา  ผลงานทางวิชาการตามทีร่ายงานในขอ 5.3 (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก) 
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2. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย  ผลงานทางวิชาการตามทีร่ายงานในขอ 3.3 (อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา) 
3. รศ.ดร.เกษตรชัย  และหมี   
4. รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล 
5. รศ.ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 
6. ดร.นพ.ธรรมสินธิ์  อิงวิยะ 
 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนอาจารยในมหาวิทยาลยั ทานท่ี 3 รศ.ดร.เกษตรชัย  และหีม 
ตํารา  
เกษตรชัย และหีม. (2560). เยาวชนมุสลิมกบัพฤติกรรมตามวิถีอิสลาม. กรงุเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติง้ เฮาส.  
เกษตรชัย และหีม. (2558). การประยุกตใชโปรแกรม R เพือ่การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ. สงขลา: 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  
 

บทความตีพิมพในวารสาร  
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เกณฑขอ 10 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

ตามตารางที่ 8.1  
           มีการแตงตัง้อาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

 ไมมีการแตงตัง้อาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ขามไปทําขอ 11) 
 
ขอ 10.1 ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ทีร่ะบุในตารางที่ 8.1) มีคุณวุฒิดังนี้ 
ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2558 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน)  
หากไมมีคุณวุฒิตามที่กําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผาน
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ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

2548 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่ตําแหนง
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับความเห็นชอบ
และแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และไดแจงให สกอ.รับทราบการแตงตั้งแลว 
(หลักสูตรปริญญาโทและเอกใชเกณฑเดียวกัน) 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 
 ขอ 10.2 ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) มีผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ 

ปริญญาโท 
 

2558 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีช่ืออยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ไมนอยกวา 10 เรื่อง (ไมจํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป) 
หากไมมีผลงานตามที่กําหนด ตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยผาน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2548 มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 เปนไปตามเกณฑ            
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบรุายละเอียด.................................................................................. 
 

ผลงานทางวิชาการของผูสอบวิทยานิพนธท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ที่ระบุในตารางที่ 8.1) โดยแยก
เปนรายบุคคล (ไมจํากัดวาตองเปนผลงานภายใน 5 ป) แตตองตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรอืสารนิพนธ
สําหรับกรณีของการสอบของนักศึกษาในหลักสูตรที่ใชเกณฑ 2558 (เกณฑ 2548 ไมระบุตรงนี้)  
  
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทีเ่ปนผูสอบวิทยานิพนธ (ทีร่ะบุในตารางที่ 8.1) มีจํานวน 7 ทาน ดังน้ี 
1. นพ.อมร  รอดคลาย 
2. ดร.นพ.นพพร  ตันติรังส ี
3. รศ.ดร.จีรเนาว  ทัศศรี 
4. รศ.ดร.ปุญญพัฒน  ไชยเมล 
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5. ดร.วิสาข  สุพรรณไพบลูย 
6. ดร.ทพ.วิรัตน  เอื้องพลูสวสัดิ ์
7. รศ.ถนอมศรี  อินทนนท 
 
ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี  1  นพ.อมร  รอดคลาย 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ 
1. การประเมินผลลัพธทางสังคมและการพัฒนาตัวช้ีวัดของผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุนสําหรบัคาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติดตนแบบ (มาตรฐานใหม): กรณีศึกษา จังหวัดสตลู  
 (Social Outcomes Assessment and Development Indicators of Social Returns on Investment for 

the Standard of Behavioral Modification Drug Camp: A Case Study of Satun Province)  
2. การมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงตอผูปวย จังหวัดสงขลา  
 (Participation of the Local Government in Patient Transfer, Songkhla Province)  
3) รูปแบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการอสิลามในชุมชนตอเยาวชนมุสลมิที่ติดสารเสพติดทีม่ี

กระทอมเปนสวนผสม: กรณีศึกษา สถานบําบัดแหงหนึ่งในจงัหวัดกระบี ่
 (The Islamic Integrated Model for Drug Addict Treatment and Rehabilitation on Kratom Use  

Among Muslim Adolescents: A Case Study in Krabi Province)  
4) การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  
 (Development Model of Prevention and Tobacco Control in Secondary Schools, Narathiwat 

Province) 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
 เหมอืนขอ 4.3 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ 
 
ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี 2 ดร.นพ.นพพร  ตันติรังสี 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ 
1. การประเมินผลลัพธทางสังคมและการพัฒนาตัวช้ีวัดของผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุนสําหรบัคาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติดตนแบบ (มาตรฐานใหม): กรณีศึกษา จังหวัดสตลู  
(Social Outcomes Aessessment and Development Indicators of Social Returns on Investment for 
the Standard of Behavioral Modification Drug Camp: A Case Study of Satun Province)  

 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
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ไทยระดับชาติ ป พ.ศ.2556. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย;25(2): 122-135. 

พันธุนภา กิตติรัคนไพบูลย, นพพร ตันติรังส,ี วรวรรณ จุฑา, อธิบ ตันอารีย, ปทานนท ขวัญสนทิ และ สาวิตรี 
อัษณางคกรชัย. (2560). ความชุกของโรคจิตเวชและปญหาสุขภาพจิต: การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจอต
ของคนไทยระดับชาติ ป พ.ศ. 2556. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย;25(1): 1-19. 

ณัฐกร จําปาทอง, นพพร ตันติรังส ีและ วรวรรณ จุฑา. (2560). ระบาดวิทยาสุขภาพจิตคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต ป 
พ.ศ. 2559. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย; 25(1): 20-31. 

สุจิตรา ปญญา, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจริารัตน, ศุภชัย ปติกุลตัง และ นพพร ตันติรังส.ี (2559). ความชุกและ
ความสัมพันธระหวางการทํากิจกรรมกับภาวะบกพรองทางปญญาในผูสงูอายุ. วารสารสาธารณสุขศาสตร; 
46(1): 95 - 107. 

 
ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี 3  รศ.ดร.จีรเนาว   ทัศศรี 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ  
1. การมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงตอผูปวย จังหวัดสงขลา  
 (Participation of the Local Government in Patient Transfer, Songkhla Province)  
2. ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู: กรณีศึกษา จังหวัดยะลา (The Innovative Outputs 

of Healthy Community Projects: A Case Study of Yala Province)  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
จีรเนาว ทัศศรี. (2558). ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสยีตอการปรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 7(3),74-84. 
Thassri, J., &amp; Chamusri, S. (2015). AIDS prevention activity in Songkhla province. KKU Journal 

for Public Health Research 8(2), 20-26.  
Thassri, J. (2015). The Process to Enhance the Capacity of Community Health Leaders for AIDS 

Prevention in Southern Thailand. การประชุมหาดใหญวิชาการระดบัชาติ ครั้งที6่. 26 มิถุนายน 2558. 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ (proceeding เปนภาษาอังกฤษ หนา 844-855) 

Thassri, J. (2015). Development of the Health Empowerment Scale (HES) for the Students in the 
Pondok School of Three Southern Border Province. การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาต ิครั้งที ่
6. 26 มิถุนายน 2558. มหาวิทยาลัยหาดใหญ (proceeding เปนภาษาอังกฤษ หนา 856-868) 

Thassri, J., Kala, S., &amp; Wattanasit, P. (2014). Development of the health empowerment model 
for the students in the Pondok school of southern border province. Research and Creative 
Solutions for Sustainable Local Development. 20-21 พฤศจิกายน 2557. ณ. อาคารเรียนรวมเฉลมิ
พระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี. (proceeding เปนภาษาอังกฤษ หนา 368-376) 
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Thassri, J., Kala, S., Wattanasit, P., &amp; Chatchawet, W (2014). Development of the public 
consciousness regarding sexual health care: A study of Pondok school in southern Thailand. 
Research and Creative Solutions for Sustainable Local Development. 20-21 พฤศจิกายน 2557.   
ณ. อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี. (proceeding เปน
ภาษาอังกฤษ หนา 360-367) 

 

บทความวิจัยเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ 
นัจมี หลีสหัด และ จีรเนาว ทัศศรี. (2560). ศักยภาพของชุมชนในการสรางชุมชนใหนาอยู: กรณีศึกษาชุมชนหนึ่งใน

อําเภอหัวไทร จงัหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัยทางการ
จัดการครั้งที่ 6, วันที่ 19 พฤษภาคม 2560, (หนา 969-982), นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

จีรเนาว ทัศศรี, พงคเทพ สุธีรวฒุ,ิ เพญ็ สุขมาก, และญัตติพงศ แกวทอง. (2559). เอกสารวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิง
ประจักษ: นวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ. การประชุมวิชาการระดบัชาติ เรื่องนวัตกรรมในการสรางเสรมิ
สุขภาพ, วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559, (หนา 18-25). สงขลา: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ชุติมา รอดเนียม, จีรเนาว ทัศศรี, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2559). รูปแบบการบูรณาการความมั่นคงทางอาหารและ
ความปลอดภัยดานอาหาร: กรณีศึกษาตําบลควนรูและตําบลชะแล จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, วันที่ 13 พฤษภาคม 2559, 
(หนา 1-8). เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

ตํารา/หนังสือ/เอกสารการสอน-คําสอน/หนังสอืประกอบการอบรม 
จีรเนาว ทัศศรี และพงคเทพ สุธีรวุฒ.ิ (2558). สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ เลม 1. สงขลา : 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส. มอ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 122 หนา. 
จีรเนาว ทัศศรี. (2557). การพยาบาลสตรีระยะหลังคลอดขัน้สูง. สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร. 146 หนา.  
 
ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี 4 รศ.ดร.ปุญญพัฒน  ไชยเมล 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ 
1. ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู: กรณีศึกษา จังหวัดยะลา  
 (The Innovative Outputs of Healthy Community Projects: A Case Study of Yala Province)  
2. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยทีส่ังกัด

สถาบันอุดมศึกษา  
 (The Development of Thai Traditional Medicine Service Model in Thai Traditional Medicine 

Clinic of Education Institutes)  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
ประทีป ดวงงาม, ปุญญพัฒน ไชยเมล, และวัลลภา คชภักดี. (2555). ระดับคุณภาพชีวิตและปจจัยที่มผีลตอคุณภาพ

ชีวิตของผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ไดรับยาตานไวรสัเอชไอวีในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง. (23-26 
พฤษภาคม 2555). การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (Oral presentation) การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติมหาวิทยาลัยทกัษิณ ครั้งที่ 22 ประจําป 2555 วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแหงความรวมมือ ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เรณู ชุมคช, ปุญญพัฒน ไชยเมล, วัลลภา คชภักดี. (2555). ปจจัยทีม่ีความสมัพันธตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
เพื่อปองกันโรคอวนลงพุงของประชาชนจังหวัดพัทลงุ. (23-26 พฤษภาคม 2555). การนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย (Oral presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจําป 
2555 วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแหงความรวมมือ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอ
หาดใหญ จงัหวัดสงขลา 

สมชาติ จิราวุธ, ปุญญพัฒน ไชยเมล, วัลลภา คชภักดี. (2555). ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของ
เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยในจังหวัดตรัง. (23-26 พฤษภาคม 2555). การนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย (Oral presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจําป 
2555 วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแหงความรวมมือ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอ
หาดใหญ จงัหวัดสงขลา 

Chaimay B, Woradet S, Chantutanon S, Phuntara S, Suwanna K. (2012). Clinical risk factors on 
survival among infected children born to HIV-positive mothers. (2012, November 11 – 15) 
Poster Presentation for the Eleventh International Congress on Drug Therapy in HIV 
Infection – Glasgow, United Kingdom. 

Chaimay B, Woradet S, Chantutanon S, Phuntara S, Suwanna K. (2012). Mortality among HIV/AIDS 
patients with/without Mycobacterium tuberculosis infection in southern region of Thailand. 
(2012, November 11 – 15) Poster Presentation for the Eleventh International Congress on 
Drug Therapy in HIV Infection – Glasgow, United Kingdom. 

Chaimay B, Woradet S, Chantutanon S, Phuntara S, Suwanna K. (2012). Clinical manifestation and 
survival of HIV/AIDS-infection patients southern region of Thailand. (2012, November 11 – 
15) Poster Presentation for the Eleventh International Congress on Drug Therapy in HIV 
Infection – Glasgow, United Kingdom. 

Chaimay B, Woradet S, Chantutanon S, Phuntara S, Suwanna K. (2011). Demographic factors 
affecting survival of HIV/AIDS patients in southern region of Thailand. (2011, October 20 – 
22) Oral Presentation for the 43rd Asia – Pacific Academic Consortium for Public Health 
Conference – Seoul, South Korea. 

Chaimay B, Woradet S, Sukasam K. (2010). Demographic factors affecting survival time of patients 
with HIV/AIDS infection in Southernmost of Thailand. (Oral presentation), 24 – 27 November 
2010. The 42nd Asia – Pacific Academic Consortium for Public Health Conference, Bali, 
Indonesia. 

Chaimay B, (2010). Woradet S, and Sukasam K. (2010). Reduction association between tuberculosis 
infection and survival time of HIV/AIDS patients in Southernmost of Thailand.  (Poster 
Presentation), 24 – 27 November 2010, ) for the 42nd Asia – Pacific Academic Consortium for 
Public Health Conference – at Bali, Indonesia. 
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Chaimay B. (2010). A systematic review of alcohol-based handwashing in preventing respiratory 
tract infection. (2010, November 24 – 27) Poster Presentation for the 42nd Asia – Pacific 
Academic Consortium for Public Health Conference – at Bali, Indonesia. 

ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี 5  ดร.วิสาข   สุพรรณไพบูลย 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ 
1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี ่ 
 (Health Impact Assessment: A Case Study of Community-based Tourism in Ao Luek District, 

Krabi Province)  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
 เหมอืนขอ 4.3 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ 
 
ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี 6 ดร.ทพ.วิรัตน   สุพรรณไพบูลย 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ 
1. Predictors of Accessibility to Health Care among Myanmar Migrant Workers under Social Security 

Scheme in Hat-Yai District, Songkhla Province, Thailand  
2. Predictors of Ability to Get Care Based on Compulsary Migrant Health Insurance: A Case Study 

of Myanmar Migrant Workers in Songkhla Province, Thailand  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
รายงานวิจัย 
วิรัตน เอ้ืองพูลสวัสดิ,์ จรัญญา หุนศรสีกลุ, เสมอจิต พงศไพศาล. (2546). ระบบบริการสุขภาพชองปากระดับจังหวัด

ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในภาคใต. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
(http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/1461?locale-attribute=en) 

Thaworn Sakunphanit, Wirat Eungpoonsawat, Chuchai Sornchumni, Saray Ruangdej, Jarukan 
Rassiri, Sorakij Bhakeecheep, Pongsadhorn Pokpermdee. (editors). (2009). NHSO ANNUAL 
REPORT 2008. Bureau of Policy and Planning, National Health Security Office (NHSO), The 
Government Complex. (https://www.nhso.go.th/eng/files/userfiles/file/2018/001/NHSO% 
20Annual%20Report%202008.pdf) 

Wirat Eungpoonsawat. (2002) Oral health care delivery models for schoolchildren in Southern 
Thailand a health systems analysis approach. Faculty of Health Sciences University of 
Copenhagen:Copenhagen. (http://opac-healthsci.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=471573) 

 

บทความวิชาการ 
เสมอจิต พิธพรชัยกลุ, วิรัตน เอื้องพูลสวัสดิ,์ วาลี ชูคดี, ภัทราภรณ หยงสตาร และ นงนุช อาคาสุวรรณ. (2553). 

การสงเสรมิสุขภาพชองปากนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน จังหวัดสงขลา. วทิยาสารทันต
แพทยศาสตร, 60(1), 22-31. 
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เสมอจิต พิธพรชัยกลุ, อังคณา เธียรมนตรี, วิรัตน เอื้องพูลสวัสดิ,์ จรญัญา หุนศรีสกุล, สุพัชรินทร พิวัฒน และ วาลี 
ชูคดี. (2549). ประสิทธิภาพของโปรแกรมการใหทันตสุขศึกษาแบบสนทนากลุมยอยในหญิงมีครรภ. วทิยา
สารทันตแพทยศาสตร, 56(5), 370-379. 

Eungpoonsawat W., Petersen PE. (2001). Oral health care delivery models for schoolchildren in 
Southern Thailand. J Dent Res, 80 Special issue (IADR abstracts): 717. 

Kaosanguansilp O, Annsaksatien O, Shantadisai T, Eungpoonsawat W. (1988). The comparative 
study on the role of schoolteachers  and dental personnel on caring oral hygiene of pupils. 
Mahidol Dent J, 8:7-10. 

 

Conference Proceeding 
Eungpoonsawat W. Planning for oral health preventive programme in rural areas. Proceedings of 

the 1st Chinese International Congress on Preventive Dentistry; 1997 Nov 12-14; Beijing, 
China. 
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วิรัตน เอ้ืองพูลสวัสดิ ์และคณะ. (2541). การดําเนินงานทนัตสาธารณสุขภายใตรูปแบบโครงการพฒันา. 

กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นต้ิงเฮาส. (154 หนา) 
 

ผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทานท่ี 7  รศ.ถนอมศรี   อินทนนท 
ช่ือวิทยานิพนธที่เปนอาจารยผูสอบฯ 
1. รูปแบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการอสิลามในชุมชนตอเยาวชนมุสลมิที่ติดสารเสพติดทีม่ี

กระทอมเปนสวนผสม: กรณีศึกษา สถานบําบัดแหงหนึ่งในจงัหวัดกระบี ่ 
 (The Islamic Integrated Model for Drug Addict Treatment and Rehabilitation on Kratom Use  

Among Muslim Adolescents: A Case Study in Krabi Province)  
 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 

หนังสือและตํารา  

วันดี  สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท และศรีสุดา วนาลีสิน. (บก.). (2559). การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช (เลม
1). สงขลา: นีโอพอยท จํากัด. (เขียนเรื่อง แนวคิดสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต การใชเครื่องมือคัด
กรองปญหาสุขภาพจิต ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ไดแก ทฤษฏีชีวภาพทาง
การแพทย ทฤษฏีจิตวิเคราะห ทฤษฏีสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีปญญานิยม 
ทฤษฏีมนุษยนิยม ทฤษฏีการสื่อสาร) การบําบัดทางกาย การบําบัดดวยสิ่งแวดลอม การจํากัดพฤติกรรม) 
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วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท และศรีสุดา วนาลีสิน. (บก.). (2559). การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช (เลม
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เกณฑขอ 11 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
 ในการปการศึกษา 2561 มีผูสําเร็จการศึกษาหรือไม (นักศึกษาทุกรหัส/ทุกช้ันป) เลือกตอบดังนี ้

 มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 11.1) 
   ไมมี (ขามไปทํา ขอ 12) 
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กรุณาระบุขอมลูการตพีิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในตารางที่ 11.1 จากวิทยานิพนธและที่ไดรับการ
ตอบรบัใหตีพมิพ) 
 

ตารางท่ี 11.1 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาทุกรายในปการศึกษา 2561 จากวิทยานิพนธและที่
ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 
รหสั-รายช่ือนักศึกษาผูสําเร็จ

การศึกษาทุกรายในทุก
แผนการศึกษา 

ในปการศึกษา 2561 

โปรดระบุแผนการ
ศึกษา ปริญญาโท  
(ก1 ก2 หรือ ข)  

 

ช่ือผลงาน 
(หากไมไดเผยแพร ให
ระบุวาไมไดเผยแพร) 

แหลงเผยแพร  
(หากไมไดเผยแพร ใหระบุวาไม
มี) 
(แหลงเผยแพรรวมถึงการ
เผยแพรทาง PSU knowledge 
bank ดวย) 

1. 5710024005 
   น.ส.นิยะตา  รักษะโบะ * 

ก) เรียนในหลกัสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก2 

การประเมินผลลัพธทาง
สังคมของคายปรบั 
เปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยา
เสพติด: กรณีศึกษา 
จังหวัดสตูล 

งานประชุมวิชาการระดบั ชาติ 
เรื่อง สรางคน สรางงาน สราง
สุข 61 สานพลังทีก่าวขาม
ขีดจํากัดสูสุขภาวะที่ยั่งยืน  
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ 
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสริิ
ราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

2. 5710024006  
   น.ส.ปริยาภรณ  บุญเรือง * 

ก) เรียนในหลกัสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก2 

สถานการณการมสีวน
รวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการสง
ผูปวย จังหวัดสงขลา 

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
เรื่อง สรางคน สรางงาน สราง
สุข 61 สานพลังทีก่าวขาม
ขีดจํากัดสูสุขภาวะที่ยั่งยืน  
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ 
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสริิ
ราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

3. 5710024008 
   นายไฟศอล  มาหะมะ 

ก) เรียนในหลกัสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก2 

การประเมินนวัตกรรม
ชุมชนของโครงการรวม
สรางชุมชนนาอยู: 
กรณีศึกษา ตําบลธารโต 
อําเภอธารโต จังหวัด
ยะลา 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 14 ฉบับที่ 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 
ฐาน TCI กลุม 2 
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รหสั-รายช่ือนักศึกษาผูสําเร็จ
การศึกษาทุกรายในทุก

แผนการศึกษา 
ในปการศึกษา 2561 

โปรดระบุแผนการ
ศึกษา ปริญญาโท  
(ก1 ก2 หรือ ข)  

 

ช่ือผลงาน 
(หากไมไดเผยแพร ให
ระบุวาไมไดเผยแพร) 

แหลงเผยแพร  
(หากไมไดเผยแพร ใหระบุวาไม
มี) 
(แหลงเผยแพรรวมถึงการ
เผยแพรทาง PSU knowledge 
bank ดวย) 

4. 5710024012 
   น.ส.ยุภา  สมบูรณ * 

ก) เรียนในหลกัสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก2 

รูปแบบการบําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติดแบบบรูณา
การอสิลามในชุมชนตอ
เยาวชนมุสลมิที่ติดสาร
เสพติดชนิดท่ีมกีระทอม
เปนสวนผสม กรณีศึกษา: 
ชุมชนมุสลมิ จังหวัด
กระบี ่

งานประชุมวิชาการระดบั ชาติ 
เรื่อง สรางคน สรางงาน สราง
สุข 61 สานพลังทีก่าวขาม
ขีดจํากัดสูสุขภาวะที่ยั่งยืน  
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ 
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสริิ
ราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

5. 5710024012 
   น.ส.วิไลลักษณ  เดชาสิทธ์ิ 

ก) เรียนในหลกัสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก2 

การศึกษารปูแบบระบบ
บริการสุขภาพดาน
การแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยทีส่ังกัดสถาบัน 
อุดมศึกษา: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
เรื่อง สรางคน สรางงาน สราง
สุข 61 สานพลังทีก่าวขาม
ขีดจํากัดสูสุขภาวะที่ยั่งยืน  
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ 
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสริิ
ราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

6. 5710024014 
   นายอัสฮา  อดุลยรอหมาน* 

ก) เรียนในหลกัสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 
โท แบบ ก2 

การพัฒนารูปแบบการ
ปองกันและควบคุมยาสูบ
ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัด
นราธิวาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมูบานจอมบงึวิจัย ครั้ง
ที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร 
พัฒนาชาติกาวไกล สังคมไทย
ยั่งยืน” วันที่ 1 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง อําเภอจอมบึง จงัหวัด
ราชบุรี  

7. 5810024008 
   นายประวิช  ขุนนิยม 

ก)  เรียนในหลักสูตรที่
ใชเกณฑ สกอ.2548 
ข) แผนการเรียน 

การกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ

วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต ปที่ 6 ฉบับที่ 3 
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รหสั-รายช่ือนักศึกษาผูสําเร็จ
การศึกษาทุกรายในทุก

แผนการศึกษา 
ในปการศึกษา 2561 

โปรดระบุแผนการ
ศึกษา ปริญญาโท  
(ก1 ก2 หรือ ข)  

 

ช่ือผลงาน 
(หากไมไดเผยแพร ให
ระบุวาไมไดเผยแพร) 

แหลงเผยแพร  
(หากไมไดเผยแพร ใหระบุวาไม
มี) 
(แหลงเผยแพรรวมถึงการ
เผยแพรทาง PSU knowledge 
bank ดวย) 

โท แบบ ก2 สําหรับการทองเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดกระบี ่

(กันยายน-ธันวาคม 2562) ฐาน 
TCI กลุม 1 

หมายเหตุ เครื่องหมาย (*)  ทายช่ือ คือ ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 ซึ่งอยูในระหวาง
ดําเนินการตามกระบวนการ 

 
ขอ 11.1 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเกณฑหรือไม 

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ สกอ เกณฑ  

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 

2558 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2548 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการหรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 2 

2558 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

2548 เหมือนของ แบบ ก1 ในเกณฑ 2548 
   เปนไปตามเกณฑ  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
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เกณฑขอ 12  การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 
 

วิธีการประเมิน  
การนับรอบการปรับปรงุหลักสตูรน้ัน สกอ. กําหนดใหนับจากป พ.ศ ที่ปรากฏอยูบนหนาปกของหลักสูตร ซึ่ง

ตองเปนปการศึกษาเดียวกับปการศึกษาที่รับนักศึกษา (หากตางกัน ใหนับปที่ระบุบนปก) เชน หากปกระบุป 2559 
หลักสูตรตองปรับใหเสร็จและพรอมใชในปการศึกษา 2564 (2559+5) 

   เปนไปตามเกณฑ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 ไดปรบัปรงุและเริ่มรบันักศึกษาในปการศึกษา 2561  
สําหรับหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จะครบรอบปรับปรงุและพรอมใชในปการศึกษา 2566 
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 

 
เกณฑขอ 13 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

ในปการศึกษา 2561 มีผูเขาศึกษาในหลักสูตรหรือไม เลือกตอบดังน้ี  
           มีผูเขาศึกษา  
  - หลักสูตรระดับปริญญาโท  กรุณาระบุขอมลูเฉพาะขอ 13.2 

 ไมมีผูเขาศึกษา  
 
ขอ 13.2 คุณวุฒิของผูเขาศึกษาในปการศึกษาที่ทําการประเมินในครั้งน้ี เปนไปตามเกณฑดงัน้ี 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ สกอ เกณฑ 
ปริญญาโท 2548, 2558 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเทา 

 หลักสูตรรบันักศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 
  เปนไปตามเกณฑ  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ...................................................................................... 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

 
 เพื่อใหหลกัสูตรรบัรูถงึระดบัคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรงุพัฒนาตอไปได 
การประเมินหลักสูตรใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี ้

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความตองการในการพฒันา 

1 ไมปรากฏการดําเนินการ (ไมมเีอกสาร ไมมี
แผนหรือไมมหีลกัฐาน) 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน ตองปรบัปรุงแกไข 
หรือพฒันาโดยเรงดวน 

2 มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรงุแกไข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแตไมเชื่อมโยงกับการปฏบิัติ หรือมี
การดําเนินการแตยังไมครบถวน 

คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรบัปรุง แกไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ
เพียงพอได 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถงึการ
ดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวา
เกณฑ 

6 ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเยี่ยม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
ชั้นนํา 

 
สรปุผลการประเมินของหลักสูตร 

องคประกอบ หัวขอเกณฑการประเมิน คะแนน 
AUN 1 Expected Learning Outcomes   4 

AUN 2 Programme Specification 4 

AUN 3 Programme Structure and Content 4 

AUN 4 Teaching and Learning Approach 4 

AUN 5 Student Assessment 3 

AUN 6 Academic Staff Quality 3 

AUN 7 Support Staff Quality 3 

AUN 8 Student Quality and Support 3 

AUN 9 Facilities and Infrastructure 4 

AUN 10 Quality Enhancement 4 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

4 

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

4 

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

3 

Overall opinion 4 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1 (Expected Learning Outcomes) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เริ่มเปดรับนักศึกษา ในป
การศึกษา 2553 ไดปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2556  และปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ในป
การศึกษา 2561 ซึ่งเปนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่กําหนด ทุกๆ 5 ป   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
(AUN 1-1) ไดรับนักศึกษาเขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561  โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค
ในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถแสวงหาความรู และสามารถวิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยกําหนด
สุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลตอสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสูการกําหนด
จุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ 

2. สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมี
ความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบได 

3. เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

AUN 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
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4. สามารถวิจัย ตอยอดองคความรู และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
เพื่อนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพฒันาระบบสุขภาพ 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (AUN 1-1)  ซึ่งประกอบดวย
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการ
จัดการระบบสุขภาพ เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งไดพิจารณาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  และคุณลักษณะที่
พึงประสงคของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
วัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 
 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 พันธกิจ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 
 พันธกิจ 2  สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต และ

เชื่อมโยงสูเครือขายสากล 
 พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการปฏิบัติสูการสอนเพื่อสราง

ปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต 
 
 วิสัยทัศนของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
 เปนสถาบันหลัก เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการ
ความรูในระบบสุขภาพของภาคใต 
 

 พันธกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  
 เปนสถาบันจัดการงานวิจยัและการจดัการความรูในระบบสขุภาพ มีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมใหผูมี
สวนรวม (stakeholder) ในพื้นที่ มีศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองคความรู และ ขับเคลื่อน
ใหเกิดสังคมที่ใชความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรมโดยใชบริบทพื้นที่เปนตัวตั้ง ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองตอพื้นที่ภาคใต 
 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรกําหนดใหมมีาตรฐานผลการเรียนรูที่ครอบคลุม อยางนอย 5 ดาน 
คือ  
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 2. ดานความรู (Knowledge)  

 3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and 
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Responsibility)  

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
 

 คุณลักณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  1. คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.1  มีความสนใจใฝรู มีความเปนสากล มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาคนควาและแสวงหาความรู 

1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

สามารถประยุกตใชความรูทางดานวิชาการ 

1.3  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนน

ศักยภาพการใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา 

1.4  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

  2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชนสวนรวมเปนกิจที่หนึ่งตาม

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมและสิ่งแวดลอม 

2.2  มีภาวะผูนํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ได สามารถแกปญหาและดําเนินงานใหประสบ 

  3.  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.1  มีความรูในศาสตรเฉพาะและรูรอบในศาสตรอื่นๆ 

3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองคความรูใหม สามารถบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาดวย

ตนเองหรือจากการคนควาวิจัย และนําไปประยุกตในการพัฒนางานอาชีพของตนได 

3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 

 การปรับปรุงหลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา 
อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต  
ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  
ไวอยางชัดเจนทั้ง 5 ดาน ใน 14 ประเด็น ใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล (AUN 1-1) ดังนี้  
 1.  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

  1) แสดงออกถึงความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบตางๆ ของสังคม 

  2) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพดานสุขภาพ 
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 2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge)  

 1)  มีความรู ความเขาใจมุมมองสุขภาพเชิงระบบ (Health System) ปจจัยดานปจเจก สังคม และ
สิ่งแวดลอม (Social Determinants of Health) ที่มีผลตอระบบสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่  

 2)  มีความรูในการประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบสุขภาพ 
และคาดการณแนวโนมสถานการณจากขอมูลตางๆ 

 3)  มีความรูกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy Public Policy Process) และ

กฎ กติกาตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ 

(Health Impact Assessment) การประเมินผลการบรหิารจัดการระบบสุขภาพ และแนวทาง

เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 3.  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  

 1) วิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสขุภาพ (Healthy Public Policy Process) และ
กฎ กติกาตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ และประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ 
(Health Impact Assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะห
แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพใหมีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 2) ประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบสุขภาพ และคาดการณ
แนวโนมสถานการณจากขอมูลตางๆ เพื่อนําไปสูการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพได
อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 3) วางยุทธศาสตรการจัดการ ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการในพื้นที่ 

 4)  บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพขององคกร (บุคคล, งบประมาณ, ขอมูล, ความรู, เวชภัณฑ, ฯลฯ) 

แบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility)  

1) แสดงความรับผิดชอบในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน เพื่อแกปญหาที่
เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 

2) แสดงออกถึงการเปนผูริเริ่มประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

3) สื่อสารสาธารณะ ประสาน และสงตอ กับเครือขายภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ ในชุมชน ใหมีการจัดการที่มีผลดีตอระบบสุขภาพ 

 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

 1) แสดงออกถงึทักษะในการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ  
 2)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบคน แปลผล และนําเสนอขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
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ตาราง 1.1-1   แสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พนัธกิจ ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

รายละเอียด 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย               

1.1 วิสัยทัศน 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต 

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน 

              

1.2 พันธกิจ 

- พันธกิจ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึง

ความรูในหลากหลายรูปแบบ 

- พันธกิจ 2 สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่สอดคลองกับ

ศักยภาพพื้นฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

- พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณการ

ปฏิบัติสูการสอนเพื่อสรางปญญาคุณธรรมสมรรถนะและโลกทัศนสากล

ใหแกบัณฑิต 

              

2.อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ซื่อสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social 

engagement : I-WiSe) 

              

               



91 
 

 

รายละเอียด 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

3.เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยวิจัย 

              

4.วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน               

4.1 วิสัยทัศน 

เปนสถาบันหลัก เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน ประสานการ

จัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพของภาคใต 

              

4.2 พันธกิจ 

เปนสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพ มี

บทบาทสนับสนุนและสงเสริมใหผูมีสวนรวม (stakeholder) ในพื้นที่ มี

ศักยภาพในการสรางชุดความรู เกิดการจัดการองคความรู และ 

ขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ใชความรูในการแกปญหา หรือสรางนวัตกรรม

โดยใชบริบทพื้นที่เปนตัวตั้ง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพที่

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

transferable) learning outcomes 

 ในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรตามที่ไดออกแบบตามที่ระบุในขอ 1.1 ไดกําหนดให

มีทั้งที่เปนความรูทักษะทั่วไป (Generics learning outcomes) และทักษะเฉพาะ (Subject specific 

learning outcomes) รายละเอียดตามตารางที่ 1.2-1  

 

ตารางท่ี 1.2-1  แสดงการจําแนกลักษณะของผลการเรียนรู (ลักษณะท่ัวไปหรือเฉพาะสาขา) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ทักษะทั่วไป เฉพาะสาขา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   

1.1 แสดงออกถึงความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบตางๆ ของ
สังคม 

  

1.2 แสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพดานสุขภาพ 

  

2. ดานความรู   

2.1 มีความรู ความเขาใจมุมมองสุขภาพเชิงระบบ (Health System) ปจจัย

ดานปจเจก สงัคม และสิ่งแวดลอม (Social Determinants of Health) ที่

มีผลตอระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่

  

2.2 มีความรูในการประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูล

ขาวสารดานระบบสุขภาพ และคาดการณแนวโนมสถานการณจากขอมลู

ตางๆ 

  

2.3 มีความรูกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy Public 

Policy Process) และกฎ กติกาตางๆ ที่จะมผีลกระทบตอระบบสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ (Health Impact Assessment) 

การประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และแนวทางเพื่อการ

ปรับปรงุระบบสุขภาพใหมีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  

3. ดานทักษะทางปญญา   

3.1 วิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (Healthy Public 

Policy Process) และกฎ กติกาตางๆ ที่จะมผีลกระทบตอระบบสุขภาพ 

และประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ (Health Impact Assessment) 

ประเมินผลการบรหิารจัดการระบบสุขภาพ และสังเคราะหแนวทาง เพื่อ

การปรับปรงุระบบสุขภาพใหมีความครอบคลมุ มีคุณภาพ และปลอดภัย

ยิ่งขึ้น 

  

3.2 ประเมินคุณคา ความถูกตอง ความหมาย ของขอมูลขาวสารดานระบบ

สุขภาพ และคาดการณแนวโนมสถานการณจากขอมูลตางๆ เพื่อนําไปสู
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ทักษะทั่วไป เฉพาะสาขา 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพไดอยางมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ 

3.3 วางยุทธศาสตรการจัดการ ดําเนินงานเพื่อพฒันาระบบสุขภาพ ทั้งในเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัตกิารในพื้นที ่

  

3.4 บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพขององคกร (บุคคล, งบประมาณ, ขอมูล, 

ความรู, เวชภัณฑ, ฯลฯ) แบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง เพื่อการ

พัฒนาระบบในพื้นที่รบัผิดชอบไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

4.1 แสดงความรบัผิดชอบในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม

ทํางาน เพื่อแกปญหาที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 

  

4.2 แสดงออกถงึการเปนผูริเริ่มประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

  

4.3 สื่อสารสาธารณะ ประสาน และสงตอ กบัเครือขายภาคสวนตางๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ใหมีการจัดการที่มผีลดีตอ

ระบบสุขภาพ 

  

5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

5.1 แสดงออกถงึทักษะในการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ   

5.2 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบคน แปลผล และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

  

 

 ในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 อาจารยผูสอนไดพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดไวใน มคอ.2 และไดจัดทํา มคอ.3 (AUN 1.2-1) ทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งได

กําหนดวิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลไวชัดเจน   และในแตละภาคการศึกษาจะมีการประเมินรายวิชา 

การทวนสอบรายวิชาจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่ระบุไวในรายวิชา โดยผูสอนจะนําผลการประเมินที่ไดไป

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป   

 หลักสูตรเนนพัฒนานักศึกษาเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังผานการเรียนการสอนทั้งรายวิชา

บังคับ และวิชาเลือก โดยการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเนนใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานการจัดการ

ระบบสุขภาพ และทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนองานที่ไดจากการศึกษาคนควา เพื่อให

นักศึกษาสามารถพัฒนาและตอยอดจากความรูพื้นฐานมาเปนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ซึ่งเปนการสรางองค

ความรูใหมที่สามารถปฏิบัติงานในฐานะผูนําทางวิชาการ และชี้นําสังคมได  สวนในกรณีของนักศึกษาที่เรียน

แผนการทําวิจัยอยางเดียว นักศึกษาจะตองพัฒนาตนเองในการทําวิจัยผานรายวิชาวิทยานิพนธ ที่สามารถ

สรางองคความรูและนวัตกรรมใหมไดเชนกัน 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

 การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ไดสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม คือ นักศึกษา 
บัณฑิต ผูใชบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน โดยมีวิธีการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 
 
ตาราง 1.3-1  วิธีการรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการดําเนินการ 

นักศึกษาที่กําลงัศึกษา  ใชแบบสอบถาม 

บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาจากหลกัสูตร   ใชแบบสอบถาม 

ผูใชบัณฑิต การสมัภาษณเปนรายบุคคล 

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน จากการประชุมรวมกันในการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร และการสัมภาษณเปนรายบุคคล 

 สรุปผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม (AUN 1.3-1) ดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร จากการตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก (4.44)  และมีความพึงพอใจในแตละดานในระดับมาก คือ ดาน
เนื้อหาของหลักสตูร (4.40) ดานกระบวนการจัดการเรยีนการสอน (4.38)  คุณสมบัติของอาจารย (4.57)  การ
พัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ และการทําวิทยานิพนธ (4.34)  สิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหการเรียนรูสัมฤทธิ์ผล 
(4.50)  การบริหารจัดการหลักสูตรและการใหคําปรึกษา (4.41) และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเห็นวางานวิจัยสามารถนําความรูไปใชไดเฉพาะกลุม และขอใหหลักสูตรแจง
นักศึกษาลวงหนาในกรณีที่มีนักศึกษาตางชาติเรียนรวมดวยเพื่อจะไดเตรียมตัวดานภาษาอังกฤษ 
 2.  ความพึงพอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร จากการตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม 5 บัณฑิตมีความพึง
พอใจตอหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก (4.48) และมีความพึงพอใจในแตละดานในระดับมาก คือ ดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอน (4.39) ดานอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (4.70)  ดานสถานที่ 
สภาพแวดลอม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (4.36) การศึกษาในหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
(4.45) ความคิดเห็นตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา (4.20)  นอกจากนั้นบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอใหเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาใหมากขึ้น  ควรจัดใหมี thesis 
camp เพื่อชวยใหนักศึกษาที่ทํางานประจําไดเรงรัดตัวเองใหทําวิทยานิพนธไดทันเวลา และเนนการสอนที่ให
นักศึกษามีจริยธรรม มีวินัย 
  3.  ผูใชบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเปนรายบุคคล 
สรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 

1) คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ ทั้งผูใชบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

ตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่เปนคนออนนอมถอมตน ซื่อสัตยสุจริต เสียสละสวนตนเพื่อสวนรวมและ

ประพฤติตนอยูในศีลธรรม เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รัก

ความสามัคคี ชวยเหลือผูอื่นตามกําลัง เขารวมกิจกรรมกลุมดวยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ที่ไดรับหมอบหมาย กลาเสนอแนวคิดในสิ่งที่ถูกตอง มีเหตุมีผล มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ

ตามเปาหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดและพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงงานใหมีความกาวหนาอยู
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เสมอ และมุงมั่นในการทํางาน 

 2)  ความรูที่บัณฑิตควรมี  ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตควรมีความรูดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มี

ความคิดเชิงระบบ มีความรูเรื่องสุขภาพและระบบสุขภาพ การจัดการสุขภาพในระดับชุมชน และการบริหาร

จัดการ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ กระบวนการคิดวิเคราะห เขาใจหลักการพื้นฐานหรือชุด

ความรู วิธีคิด เพื่อใหสามารถประยุกตใชตอไปได 

3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ  คือ ควรมีการปรับพื้นฐานความรูของนักศึกษาเนื่องจากผูที่เขาเรียนมี

พื้นฐานที่หลากหลาย  วิธีการสอนควรสอนใหนักศึกษามีความเขาใจไมใชการทองจํา ควรเนนการ discuss 

และใชวีธีการสอนแบบ active learning  ควรสอนเทคนิคการมีสวนรวม ความสามารถในการเปนวิทยากร

กระบวนการ สามารถนําความรูไปจัดกระบวนการกับชาวบานได เนื่องจากผูเรียนสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานใน

ระดับปฏิบัติการจึงตองมีความสามารถในการถายทอดใหชาวบานเขาใจได  และการทําวิทยานิพนธตอง

สามารถแกปญหาที่เกี่ยวของกับงานที่บัณฑิตรับผิดชอบได 

 การปรับปรุงหลกัสตูรจงึไดนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียมากําหนด ELO  ดังแสดงในตาราง 1.3-2 จึง
สามารถกลาวไดวาผูมีสวนไดสวนเสียในหลักสูตรมีสวนรวมในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
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ตาราง 1.3-2    แสดงความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และผูใชบัณฑิต               

- เปนคนออนนอมถอมตน ซื่อสัตยสุจริต เสียสละสวนตนเพื่อสวนรวม

และประพฤติตนอยูในศีลธรรม 

              

- เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพ               

- มีมนุษยสัมพันธดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รักความสามัคคี 

ชวยเหลือผูอื่นตามกําลัง  

              

- เขารวมกิจกรรมกลุมดวยความเต็มใจ มีจิตสาธารณะ               

- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับหมอบหมาย กลาเสนอแนวคิดในสิ่ง

ที่ถูกตอง 

              

- มีเหตุมีผล มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย               

- คิดและพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงงานใหมีความกาวหนาอยูเสมอ 

และมุงมั่นในการทํางาน 

              

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค               

2. ผูใชบัณฑิต               

- ควรมีความรูดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มีความคิดเชิงระบบ                

- มีความรูเรื่องสุขภาพและระบบสุขภาพ การจัดการสุขภาพในระดับ

ชุมชน 
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ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

- มีความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการ นโยบาย ยุทธศาสตร 

แผนงาน โครงการ กระบวนการคิดวิเคราะห 

              

- มีความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานหรือชุดความรู  วิธีคิด เพื่อให

สามารถประยุกตใชตอไปได 

              

3. นักศึกษา               

- งานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชได               

- มีความรูความเขาใจดานการจัดการระบบสุขภาพ               

4. บัณฑิต               

- มีความรูความเขาใจกระบวนการคิดวิเคราะห               

- ควรจัดใหมี thesis camp เพื่อชวยใหนักศึกษาที่ทํางานประจําได

เรงรัดตัวเองใหทําวิทยานิพนธไดทันเวลา 

              

- เนนการสอนที่ใหนักศึกษามีจริยธรรม มีวินัย               
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 1 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2561 
AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
AUN 1.3-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา ที่มีตอ

หลักสูตร 
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Criterion 2 

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

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

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

2.  Programme specification including course specifications describes the expected learning 

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

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

assessment methods that enable achievement to be demonstrated; and the 

relationship of the programme and its study elements. 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

4 

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

4 

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

3 

Overall opinion 4 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 2 (Programme Specification) 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  
ไดรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 การจัดทําขอมูลที่ระบุในหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 (AUN 1-1) เปนไปตามขอกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  ซึ่ง
มีความครบถวนสมบูรณในประเด็นที่สําคัญและเปนปจจุบัน ไดแก  
หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร เชน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

รูปแบบหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เปนตน 

หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร เชน ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร แผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

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

AUN 2 
หลักสูตร (Programme Specification) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล เชน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เปนตน 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา เชน กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
(เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย เชน การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม การพัฒนาความรูและทักษะใหแก
คณาจารย 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร เชน การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย  หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร โดยการประเมินประสิทธิผลของการสอน 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การ
ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง และแผนกลยุทธการสอน 

 ทั้งนี้ขอมูลหลักสูตรตาม มคอ.2 ไดมีการเผยแพรขอมูลที่จําเปนแกผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใน

ชองทางตาง ๆ ที่เขาถึงไดงาย เชน เว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-1) เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 2.1-

2) แผนพับประชาสัมพันธ (AUN 2.1-3) และในคูมือนักศึกษา (AUN 2.1-4) ที่แจกใหกับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาทุกคน โดยเนื้อหาขอมูลที่เผยแพรประกอบดวยโครงสรางหลกัสตูร คําอธิบายรายวิชา จุดเดนของ

หลักสูตร ภาระกิจหลักของสถาบัน มาตรฐานผลการเรียนรู แนวทางการวิจัยฯลฯ   

 

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

 ในการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา หลักสูตรไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อ
พิจารณากําหนดอาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชา โดยพิจารณาจากความรูความสามารถและคุณสมบัติ
ของอาจารยผูสอนตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 
(AUN 1.2-1) ใหมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาไดปรับปรุงแกไข มคอ.3 ตาม
มติที่ประชุม กอนที่จะดําเนินการจัดสง มคอ.3 ผานระบบ TQF online (AUN 2.2-1) ซึ่งมีขอมูลครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการจัดทํา มคอ.3 ทุก ๆ ภาคการศึกษา 
 นอกจากนั้น ในทุกภาคการศึกษาจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาที่เปดสอน โดยการนําผล
การประเมินรายวิชา ผลการทวนสอบแตละรายวิชา มาวางแผนในการปรับปรุงเนื้อหา ปรับปรุงการเรียนการ
สอน ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมิน ตามรายละเอียดใน มคอ.5 (AUN 2.2-2) เพื่อจะใชสอนในภาคการศึกษา 
หรือปการศึกษาถัดไป 
 ในปการศึกษา 2561 ไดเปดสอนรายวิชาบังและวิชาเลือก รวม 14 รายวิชา ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 (AUN 1.2-1) ครบทุกรายวิชา คือ 
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ตาราง 2.2-1 รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561  
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2561  

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ   3 (3-0-6) 
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ  2 (1-3-2) 
148-682 ปจจัยกําหนดสุขภาพ  3 (3-0-6) 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2556  
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 1 (0-2-1) 
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 1 (0-2-1) 
148-782 วิทยานิพนธ (แผน ก 2) 18 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561  
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2561  

148-603 การจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 3 (3-0-6) 
148-663 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 3 (2-3-4) 
148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 3 (3-0-6) 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 (0-2-1) 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2556  
148-604 การจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2556) 3 (3-0-6) 
148-663 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2556) 3 (2-3-4) 
148-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 1 (0-2-1) 
148-782 วิทยานิพนธ (แผน ก 2) 18 

 

โดยแตละรายวิชาจะกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ไวอยางชัดเจนครบถวนสมบูรณในประเด็นที่สําคัญๆ ตาม
แบบฟอรมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของ สกอ. เชน ชื่อรายวิชา 
วัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา ขอกําหนดของการลงทะเบียนในรายวิชา มาตรฐาน
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการ
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดเผยแพรใหแกผูเรียนโดยการแจกเปนเอกสารในช้ันเรียน หรือบางครั้งอาจารย
ผูสอนไดเผยแพรทางสื่ออื่นๆ เชน Facebook, Line  สวนของคําอธิบายรายวิชา โครงสรางหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรูของทุกรายวิชา ไดเผยแพรแกผูเรียน หรือผูที่สนใจทั่วไปบนเว็บไซตของสถาบัน (AUN 
2.1-1)   นอกจากนั้นยังไดจัดทําเอกสารเกี่ยวกับแผนการเรียนแจกนักศึกษาทุกคนในวันแรกของการเรียนการ
สอนรายวิชานั้นๆ ดวย  
 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

 หลักสูตรไดกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและรายวิชา โดยมีการการประชาสัมพันธ 
การสื่อสารในหลักสูตรและรายวิชา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบขอมูลผานชองทางการประชาสัมพันธ ดังนี้  
 1. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ไดรับทราบขอมูลจากทางเว็บไซตของสถาบัน การสื่อสาร
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ทางระบบอื่นๆ เชน Facebook, Line และมีการแจงทุกครั้งที่มีการปรับปรุง 
 2. นักศึกษาที่กําลังศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  ผูบังคับบัญชา/นายจาง จะไดรับ
ขอมูลจากเว็บไซตของสถาบัน และคูมือนักศึกษา ซึ่งมีการปรับปรุงทุกปการศึกษาเพื่อใหมีความทันสมัย 
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดรับทราบขอมูลจากการประชุมในแตละครั้ง 
 สําหรับผูที่สนใจเขาศึกษาสามารถรับรูขอมูลไดจากเว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-1) และของบัณฑิต
วิทยาลัย (AUN 2.1-2)  และจากแผนพับแนะนําหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (AUN 2.1-3) ซึ่ง
หลักสูตรไดจัดทําเพื่อเผยแพรและจัดสงไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ทุกป และอาจารยไดนําไปเผยแพรในกรณีที่
ไดไปเขารวมประชุมวิชาการตางๆ  
 ในสวนของนักศึกษา สถาบันไดจัดทําคูมือการศึกษาฯ (AUN 2.1-4) แจกในวันปฐมนิเทศ โดย
ผูอํานวยการสถาบัน และประธานหลักสูตร ไดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน พรอมทั้ง
ตอบขอซักถามของนักศึกษา  
 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 2 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

AUN 2.1-1 เว็บไซตของสถาบัน  http://hsmi.psu.ac.th/ 

AUN 2.1-2 เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย https://grad.psu.ac.th 

AUN 2.1-3 แผนพับประชาสัมพันธ 

AUN 2.1-4 คูมือนักศึกษา 

AUN 2.2-1 ระบบ TQF online (https://tqf.psu.ac.th/) 

AUN 2.2-2 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
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Criterion 3 

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

aligned to achieve the expected learning outcomes. 

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

made by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 

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

integrated.  

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

intermediate courses, and the specialised courses. 

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

of specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

4 

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

4 

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

3 

Overall opinion 4 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 3 (Programme Structure and Content) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มี 2 

วิชาเอก คือ การจัดการระบบสขุภาพ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซึ่งไดปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย โดยโครงสรางหลักสูตร 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  ทําสารนพินธ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และ

สอบประมวลความรอบรู (comprehensive examination) 

 การเรียนตามหลักสตูรนี้ นักศึกษาจะตองเขาช้ันเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนช่ัวโมงที่เรียนใน

AUN 3 
โครงสรางและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)   
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แตละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค  นอกจากการสอบผานในแตละรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแลว 

นักศึกษาทุกคนตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษ สอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธ มีการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามขอกําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  
 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 

 หลักสูตรไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (AUN 1-1) เพื่อพิจารณากําหนดผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และนําผลการเรียนรูที่คาดหวังไปออกแบบหลักสูตร ซึ่งไดดําเนินการตามกระบวนการ ตามแผนภาพ

ที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ไดแก  นักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

จากหลักสูตร ผูใชบัณฑิต/นายจาง อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน และนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา

ถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ 

 2. นําผลการเรียนรูที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  ที่

กําหนดใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูใหครอบคลุม อยางนอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  (2) ดาน

ความรู  (3) ดานทักษะทางปญญา  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความรับผิดชอบ  (5) 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปนหลักและเปนแนวทาง

ในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

 3. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 

รวมทั้งอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 4. พิจารณากําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ วาตองมีลักษณะใด และ

กําหนดองคประกอบยอยของมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน กําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

 5. พิจารณากําหนดความรูพื้นฐานที่ผูเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

จะตองมี และกําหนดรายวิชาในหลักสูตร ทั้งรายวิชาบังคับ วิชาเลือก และจํานวนหนวยกิต 

 5. นําผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรที่ออกแบบ กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรไปสูรายวิชา ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ สูรายวิชาใน มคอ.2 หนา 36 (AUN 

1-1) 

 6. หลังจากจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละรายวิชาโดยนักศึกษา 

และนําผลการประเมินที่ไดเสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

รายวิชา และหลักสูตรตอไป 
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สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

(expected learning outcome) 
อัตลักษณและเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและสถาบัน 

ออกแบบหลักสูตร 

กําหนดคุณสมบัติ

ของผูเรียน 

ออกแบบการวัดและ

ประเมินผล 

กําหนดสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

กําหนด 

วัตถุประสงค 
 

กําหนด

ผูสอน 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1  ข้ันตอนการออกแบบหลกัสูตรและการปรบัปรุงหลักสูตร 

 

ออกแบบรายวิชา 

หลักสูตร 

ประเมินผลความสาํเร็จตามผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงัจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสตูร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู และสามารถวิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบ
สุขภาพ ปจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลตอสุขภาพของคนใน
ชุมชน นําไปสูการกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ สามารถวิเคราะหกระบวนการ
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบดานสขุภาพ ประเมินผลการบรหิารจัดการระบบ
สุขภาพ สังเคราะหแนวทางเพื่อการปรับปรงุระบบสุขภาพใหมคีวามเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
เปนระบบที่สามารถตรวจสอบได  เปนนักจัดการระบบสขุภาพ มีทักษะการบริหารจดัการเพื่อการพัฒนาระบบ
สุขภาพ สามารถวิจัย ตอยอดองคความรู และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
เพื่อนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ  ดังนั้น การกําหนดแผนการศึกษาในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ความรูพื้นฐาน และเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางดานวิชาการ การวิจัย การคิด วิเคราะห ที่ใหนักศึกษา
สามารถนําความรูไปประมวลใชในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 1. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก กําหนดใหนักศึกษาเรียนทั้งรายวิชาบังคับที่เปนพื้นฐานของ

หลักสูตร และรายวิชาเลือก ภายในปที่ 1 เพื่อใหนักศึกษานําทักษะความรูพื้นฐาน และการพัฒนาความรู

พื้นฐาน ความสามารถในการประยุกตใชทักษะตางๆ สูงานวิจัย  

 2. รายวิชาสัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ (Seminar in Health Systems Management) เปน

รายวิชาที่ฝกใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได นักศึกษาตองสามารถอาน

เอกสารทางวิชาการไดอยางเขาใจ สามารถเรียบเรียงความรูที่ไดจากการอานมานําเสนอใหผูอื่นเขาใจ และ

สามารถตอบขอซักถามได  ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอดจากการศึกษาคนควาขอมูลเปนงานวิจัยได 

 3. รายวิชาวิทยานิพนธ เปนรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาใหมีความรู และทักษะตาม ELO ทั้ง 5 ดาน 

 ทั้งนี้รายวิชาตางๆ ที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรมีความสัมพันธกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  และเพื่อประเมินผลติดตามถึงความ

สอดคลองของการออกแบบผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ไดมีการทวนสอบรายวิชาโดยคณะกรรมการ

ทวนสอบ และจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา และไดนําผลการทวนสอบมาเปนขอมูลในการพิจารณา

ปรับปรุงการเรยีนการสอนในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาถัดไป รวมทั้งใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร

ดวย 
 

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

outcomes is clear 

 หลักสูตรไดนําผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 14 ขอ มาจัดทําแผนที่ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน
รูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังแสดงใน มคอ.2 ใน
หนา 36 (AUN 1-1) โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ 
 - ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางนอย 1 ขอ 
 - ผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 14 ขอ กระจายอยูในรายวิชาบังคับและวิทยานิพนธ ซึ่งเปนรายวิชาที่

นักศึกษาทุกคนตองเรียน 

 - ทุกรายวิชามีผลการเรียนรูที่คาดหวังทัง้ทีเ่ปนความรูและทกัษะทั่วไป และความรูและทักษะเฉพาะ 

 - รายวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธเปนรายวิชาบังคับจะตองตอบผลการเรียนรูที่คาดหวังทุกขอ 
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 กอนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ผูประสานงานรายวิชาที่เปดสอนจะตองดําเนินการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามแบบ มคอ.3 (AUN 1.2-1) ที่กําหนดจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคของรายวิชา ผลการเรียนรูในแตละดานที่มุงหวังในการพัฒนานักศึกษา แผนการเรียน วิธีการสอน

และขอกําหนดในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เหมาะสมกอนใชในการวางแผนการสอนของแตละวิชา และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาค

การศึกษา ผูประสานงานรายวิชาจะตองดําเนินการจัดทํา มคอ.5 (AUN 2.2-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอตางๆ 

คือ ผลการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ โดยนักศึกษาจะตองประเมินรายวิชา ประเมินผูสอน เพื่อใหสามารถใช

เปนแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปการศึกษา

ถัดไป และเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป 
 

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ได

จัดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2556 และใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน โดยแบงเปน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวด

วิทยานิพนธ และไดจัดลําดับการเรยีนใหเปนไปตามลําดับที่สัมพันธตอเนื่องกัน โดยหลักสูตรมีการจัดการเรียน

การสอน 3 แบบ ซึ่งมีโครงสรางหลักสูตรดังตาราง 3.3-1 คือ 

 - แผน ก แบบ ก1  ทําวิทยานิพนธอยางเดียว 

 - แผน ก แบบ ก2  ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

 - แผน ข ศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ 
 

ตาราง 3.3-1 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผนการศกึษา 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวชิาบงัคับ - 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต 
2.  หมวดวชิาเลือก - 9 หนวยกิต 21 หนวยกิต 
3.  หมวดวชิาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ    
 - วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 18 หนวยกิต - 
 - สารนิพนธ - - 6 หนวยกิต 

รวม  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 
 

 จากโครงสรางหลักสูตรดังกลาว หลักสูตรไดนํามาออกแบบการจัดเรียงลําดับรายวิชาเปนแผนการศึกษา

ในแตละภาคการศึกษา ดังแสดงในตาราง 3.3-2 
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ตาราง 3.3-2  แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ        (3) 
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ  (2) 
xxx-xxx วิชาเลือก                                                  (3) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ      (3) 
148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (2) 
xxx-xxx วิชาเลือก                                                (3) 

รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

รวม 10 หนวยกิต รวม 10 หนวยกิต 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

148-782 วิทยานิพนธ                                             (9) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

รวม 9 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

148-782 วิทยานิพนธ                                             (9) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

รวม 9 หนวยกิต รวม 9 หนวยกิต 
 

 การจัดลําดับการเรียนรายวิชาที่ตอเนื่องสัมพันธกันทั้งผูที่เรียนในแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  โดยใน

ชั้นปที่ 1 จะเนนในเรื่องความรูพื้นฐานทางดานการจัดการระบบสุขภาพและกระบวนการวิจัย และการเรียน

วิชาสัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อใหสามารถนําความรูและกระบวนการทางการวิจัยมาประยุกตใช

ในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  สวนในชั้นปที่  2 จะเนนทางดานการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  

นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีวิชาเลือกใหนักศึกษาเลือกเรียน 22 รายวิชา ซึ่งสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับ

วิชาเอกและการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ของนักศึกษาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  อยางไรก็ตาม

ในทางปฏิบัติหลักสูตรไมสามารถเปดรายวิชาเลือกไดทั้งหมดในคราวเดียวกันได แตจะเปดตามความสนใจของ

ผูเรียนในแตละป   โดยใหผูเรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจและสอดคลองกับการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  

 หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ 5 ป ซึ่งเปนไปตามที่ สกอ.กําหนด  โดยในปการศึกษา 

2561 ไดจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2561 เปนปแรก  และไดดําเนินการประเมนิการสอน

และประเมินรายวิชา เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่สอนในปตอไป 
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 3 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

AUN 2.2-2 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
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Criterion 4 

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

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

what and how students should be taught. It defines the purpose of education, the roles of 

teachers and students, and what should be taught and by what methods. 

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

and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach of learning that 

seeks to make meaning and achieve understanding. 

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

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

or she knows about his or her own learning, and the strategies she or he chooses to use.  

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

supportive, and cooperative learning environment. 

5.  In promoting responsibility in learning, teachers should: 

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

responsibly in the learning process; and 

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

terms of subject content, programme routes, approaches to assessment and modes and 

duration of study. 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

4 

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

3 

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

 

 

AUN 4  
วิธีจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 4 (Teaching and Learning Approach) 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดปรัชญาการศึกษาไวดังนี้ 

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต โดยมีเจตนารมณ ตั้งแตแรกเริ่ม

ที่จะใหเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ทํานุบํารุงศิลปวัฒน-

ธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนที่การพัฒนาคนเพื่อใหเปนกําลังหลักของสังคม และยึดตาม

แนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง” 

 การจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 ไดนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของสถาบัน มาเปนแนวทางในการกําหนดปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดปรัชญาของหลักสูตรไวดังนี้ (AUN 1-1) 
 "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุข จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนา
การนิยม (Progressivism) ภายใตความเชื่อที่วา ผูเรียนเปนผูมีความตองการ และมีความสามารถที่จะเรียนรู 
เพื่อสรางความกาวหนาใหกับตนเอง การจัดการเรียนการสอนเปนภารกิจหนึ่งที่ตองตอบโจทยจากสังคม เพื่อ
สงผลกระทบทางบวกตอสังคม จึงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนรูจากความตองการของผูเรียน พัฒนา
กระบวนการเรียนรูผานการแกปญหา คนควาดวยตนเอง ลงสูการปฏิบัติในการจัดการระบบสขุภาพอยางมสีวน
รวมกับพื้นที่ โดยยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ขอใหถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน
กิจท่ีหนึ่ง  ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูที่ยั่งยืน ตลอดชีวิต และเปนกําลังหลักของสังคมในอนาคต" 
 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่วา "เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดย
มีการวิจัยเปนฐาน"  และยังสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันที่ระบุวา "สถาบันการจัดการระบบสุภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันหลัก เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการ
งานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพของภาคใต"  หลักสูตรจึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้  

1) สามารถแสวงหาความรู และสามารถวิเคราะหสถานการณ แนวโนมระบบสุขภาพ ปจจัยกําหนด
สุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลตอสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสู
การกําหนดจุดหมาย ยุทธศาสตรและแผนของระบบสุขภาพ 

2) สามารถวิเคราะหกระบวนการนโยบายสาธารณะดานสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะหแนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบ
สุขภาพใหมีความเสมอภาค  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบได 

3) เปนนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4) สามารถวิจัย ตอยอดองคความรู และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 

เพื่อนําความรูมาพัฒนาระบบสุขภาพไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
 หลักสูตรไดกําหนดใหจัดการศึกษาใหเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่มุงใหบัณฑิตเปนนัก
จัดการที่สามารถแสวงหาความรูอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณในการพัฒนา และสรางองคความรู 
และไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังครบทุกดาน เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และการลงมือ
ปฏิบัติจริง ผานกระบวนการการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่นักศึกษาทุกคนตองเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะที่
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ติดตัวนักศึกษาไปตลอดชีวิต  กระบวนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธนักศึกษาจะไดผานการฝกฝนในทุก ๆ มิติ 
ตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ การประเมินผล โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธคอยติดตามและประเมินผลจากการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ 
และใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรจากการประชาสัมพันธ เชน เว็บไซต 
แผนพับ  และเพื่อประเมินการเขาถึงขอมูลของผูที่มีสวนสวนเสีย ทางหลักสูตรไดสอบถามผูที่สมัครเขาศึกษา
ในการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลอืกผูเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งสวนใหญเขาถึงขอมูลจากเว็บไซตของสถาบัน และ
ของบัณฑิตวิทยาลัย  สําหรับอาจารยรับทราบปรัชญาการศึกษาผานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และนําไปใชในการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การใหนักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติจริงทั้งในและนอกหองเรียน  
  

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

the expected learning outcomes 

 การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวใน มคอ.2 (AUN 1-1)  
โดยหลักสูตรใชกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัทําแผนการเรียนรูใน มคอ.3 (AUN 1.2-1) ทุก
ภาคการศึกษา ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 
 - กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 2 สัปดาห เจาหนาที่แจงใหอาจารย/ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา 
มคอ.3 และคอยติดตามอยูเสมอ 
 - นํา มคอ.3 เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาตรวจสอบแกไข 
และใหขอเสนอแนะ ในประเด็นความทันสมัยของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งตองสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา การวัดและประเมินผล ฯลฯ 
 - อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ทางระบบ TQF online (AUN 2.2-1) และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และผานการอนุมัติจากผูบริหาร คือ รองผู
อํานวยสถาบันฯ ซึ่งเปนผูที่ไดรับมอบหมาย 
 ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนรายวิชาที่ตองกํากับติดตามการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 14 รายวิชา ซึ่งเปน

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 จํานวน 7 รายวิชา และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

จํานวน 7 รายวิชา  และสามารถติดตามใหอาจารยจัดทําไดครบตามกําหนดเวลาทุกรายวิชา  แตละรายวิชามี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีและตามความเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่ง

รูปแบบการเรียนการสอนตาง ๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามที่ระบุไวใน มคอ.3  

 สวนการควบคุมการทําวิทยานิพนธ มีระบบ กลไก หรือแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

 1.  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูตรวจสอบเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ในประเด็น 

 - ตรวจสอบหัวขอการทําวิทยานิพนธใหสอดคลองกับสาขาการจัดการระบบสุขภาพ และมีความ

เหมาะสมในแงความทันสมัย การนําไปใชประโยชนในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

 - ตรวจสอบความเหมาะสมในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยพิจารณาจากความรู 

ความสามารถ ประสบการณในการทําวิจัย ภาระงานของอาจารยในภาคการศึกษานั้นๆ  ทั้งนี้ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ขอ 23 กําหนดไว ใหอาจารย 

1 คน เปนอาจารยที่ปรึกของนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน  นอกจากนั้นหัวขอการทําวิทยานิพนธตองเหมาะสมกับ
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นักศึกษา เชน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ควรทําวิทยานิพนธใน

หัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตัวเอง 

 - กํากับใหมีการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา โดยการจัดสัมมนาให

นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธนําเสนอรายงานความกาวหนา 

 2. แนะนําใหนักศึกษาเขาอบรมการใชโปรแกรมตางๆ ที่เปนประโยชนในการทําเขียนวิทยานิพนธ  

รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Turn it in เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

 3. ใหการสนับสนุนทุนในการไปนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานพินธ 

 4. แจงขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เชน ขาวเกี่ยวกับทุนการวิจัย การอบรม 

กําหนดการสงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 5. หลักสูตรกําหนดใหมีอาจารยประจําสถาบันฯ อยางนอย 1 ทาน เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวมในกรณีที่นักศึกษามีอาจารยตางคณะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เพื่อชวยในการตรวจสอบและ

ติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ไดใหนักศึกษาทําการประเมินการ

สอนผานทางระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินรายวิชา  นอกจากนั้นในปการศึกษา 2561 

หลักสูตรไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร ในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาของ

หลักสูตร และกระบวนจัดการเรียนการสอน ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามี

ความพึงพอใจหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก (4.36)  และสรุปผลในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 

และกระบวนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (AUN 1.3-1) 

 

ตาราง 4.2-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

คําถาม Mean 
เน้ือหาของหลักสูตร  
1.  เนื้อหาของหลักสูตรสอดคลองกบัความตองการและความสนใจของทาน 4.48 
2.  เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงค และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.40 
3.  เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย และทันตอวิทยาการในปจจบุัน 4.44 
4.  ทําใหนักศึกษาเขาใจในกระบวนการวจิัย กระตุนใหศึกษาหาความรูและวิทยาการใหมๆ 4.40 
5.  ทําใหเกิดความรู หรือประสบการณทีส่ามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคต 4.36 
6.  เนื้อหาของหลักสูตรทําใหนักศึกษามีขอไดเปรียบในการสมัครงานในระดบัที่ดีข้ึน 4.24 
7.  เนื้อหาของหลักสูตร สามารถสรางกําลงัคนทีส่ามารถทําประโยชนใหกับสังคมและหนวยงาน 4.48 

คาเฉลี่ย 4.40 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1.  หลักสูตรเปดสอนวิชาบงัคับและวิชาเลือกที่สอดคลองกบัความตองการของนักศึกษา 4.32 
2.  สอนใหนักศึกษามีความใฝรู สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาได 4.44 
3.  มีรายวิชาที่สงเสรมิใหนักศึกษาคนควา และทํางานรวมกนั 4.36 
4.  มีรายวิชาที่สงเสรมิใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ 4.40 
5.  ในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูหลากหลายรปูแบบ 4.36 
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คําถาม Mean 
6.  สื่อการสอนมีความทันสมัย มีเทคโนโลยีที่เสริมการเรียนรู ทําใหเขาใจในเนื้อหา 4.32 
7.  มีกระบวนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.48 

คาเฉลี่ย 4.38 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร และสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ ดังนี ้

 1.  ใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่จําเปนจากการเรียนรายวิชาบังคับ และเรียนรูดวยตนเองโดยในทุก

รายวิชาไดมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง การคนขอมูลทางวิชาการและนําขอมูลมาสรุป

เพื่อทํารายงาน/นําเสนอในหองเรียน ซึ่งเปนการปูพื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิต  

 2.  การพัฒนาใหนักศึกษาสามารถบรูณาการความรูและทักษะที่เรียนมาจากหลายๆ วิชาเขาดวยกันเพื่อ

แกปญหาในรายวิชาสัมมนา ใหนักศึกษาคนควาหาความรูและทําความเขาใจบทความวิจัย และวิพากษความรู

ที่ได การพัฒนาโครงรางการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ตลอดจนการวิเคราะหผลการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัยดวยตนเองในทุกขั้นตอน  ความสามารถในการบูรณาการความรูตางๆ เขาดวยกัน

เพื่อใหไดความรูใหมถือวาเปนทักษะที่สําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง 

 3. พัฒนาทักษะการวิจัย หลักสูตรไดจัดแผนการศึกษาใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานทักษะการวิจัยตั้งแต

ชั้นปที่ 1 เชน เรียนรายวิชา 148-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ  รายวิชา 148-602 สถิติ

เพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การสืบคนขอมูล ฯลฯ และเรียน

รายวิชา 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เปน active 

learning โดยใหนักศึกษานําเอาบทความวิจัยที่เปนปจจุบันมานําเสนอแลกเปลี่ยนรูรวมกันในชั้นเรียนซึ่งเปน

การเรียนรูดวยตนเอง    

 4. เนื่องจากสถาบันมีภาระหนาที่หลักในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบสุขภาพ การ

ทํางานรวมกับชุมชุนและเครือขายตาง ๆ จึงไดใหนักศึกษามีสวนรวมในการลงพื้นที่รวมกับเจาหนาที่ในการจัด

โครงการตาง ๆ และปฏิบัติงานรวมกับชุมชนเพื่อจะไดเรียนรูงาน  รวมทั้งใหนักศึกษาชวยในการจัดงานประชุม

วิชาการของสถาบัน 

 5. หลักสูตรไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรู โดยในปการศึกษา 2561 ได

จัดกิจกรรมดังนี้ 

  - อบรมเรื่อง “การสืบคนขอมูลและการจัดการเอกสารอางอิง”  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  

  - อบรมเรื่อง “การเขียน Manuscript” ในวันที่ 9 กันยายน 2561 และวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561  

 ในสวนของการประเมินความสามารถในการบูรณาการความรูและประสิทธิผลของการเรียนรูตลอดชีวิต

ของนักศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการประเมินฯ โดยไดสอบถามความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไป

แลวอยางนอย 6 เดือน ซึ่งเปนกระบวนการที่จะใหไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการบูรณาการความรูและ

ประสิทธิผลของการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
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พ.ศ.2556 รวมจํานวน 15 คน ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม 5 ผูที่สําเร็จการศึกษามีความเห็น

วาความรูที่ไดรับสามารถนํามาบูรณาการใชไดตลอดชีวิต ในระดับมาก (4.07) (AUN 4.3-1) 
   

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

AUN 1.3-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

และผูสําเร็จการศึกษา ที่มีตอหลกัสูตร 

AUN 2.2-1 ระบบ TQF online (https://tqf.psu.ac.th/) 

AUN 4.3-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพงึพอใจของผูสําเรจ็การศึกษาตาม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลกัสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2556 
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Criterion  

1.  Assessment covers: a)  New student admission 

  b) Continuous assessment during the course of study 

  c) Final/exit test before graduation 

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

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

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

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

formative, and summative purposes.  

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

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

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

programme. 

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

reliable and fairly administered. 

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

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

3 

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

3 

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

3 

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

4 

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

AUN 5 
การประเมินผูเรียน (Student Assessment)  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 5 (Student Assessment) 

เกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาของแตละแผนการศึกษา ใน มคอ.2 
(AUN 1-1) โดยขอมูลดังกลาวมีการเผยแพรในเว็บไซตของสถาบัน (AUN 2.1-1) เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
(AUN 2.1-2) และแผนพับ (AUN 2.1-3) ซึ่งเปนการประชาสัมพันธการรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา ตาม
คุณสมบัติที่กําหนดไวดังนี้ 

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

การแพทย พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ 
และ 

2)  มีประสบการณวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรซึ่งไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาในขอ 1 และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

3) คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยเปนไปตามระเบียบ
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 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

 หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาไวในเลม

หลักสูตร (มคอ.2) (AUN 1-1) ซึ่งจะสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  หลักสูตรมีกระบวนการประเมิน

นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ดังนี้ 

 1. การประเมินนักศึกษากอนรับเขาศึกษา ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ซึ่งไดนําผลการ

เรียนรูที่คาดหวังมากําหนดเปนหัวขอในการสอบ มีคณะกรรมการออกขอสอบและคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ และควบคุมดูแลคุณภาพโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  - สอบขอเขียน (AUN 5.1-1)  ขอสอบจะถามความรูพื้นฐานทางดานการจัดการระบบสุขภาพและ

ความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ขอสอบที่ใชจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ

หลักสูตรไดกําหนดคะแนนผูที่สอบผานขอเขียน รอยละ 60 

  - สอบสัมภาษณ มีแบบการประเมินการสัมภาษณ (AUN 5.1-2)  โดยไดนําผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ในบางประเด็นมากําหนดเปนหัวขอในการสัมภาษณ เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ 
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ทัศนคติในการเขาศึกษาในหลักสูตร ความเปนไปไดในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปใช

ประโยชน ความเปนไปไดในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะเปนตัวคัดกรองและวัดความรูพื้นฐาน

ของนักศึกษาไดในระดับหนึ่ง  

 2. การประเมินระหวางการศึกษาของนักศึกษา เปนไปตามรายละเอียดของรายวิชา ใน มคอ.3 (AUN 

1.2-1) ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ระบุไวในแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ไดจัดทํา 

มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กําหนด  ซึ่งประธานหลักสูตรไดตรวจสอบ มคอ.3 ในแตละภาคการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวา ผูสอนไดระบุ

มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาตรงตามที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งไดระบุวิธีการวัดผลและประเมินการ

เรียนรูของนักศึกษาซึ่งอาจารยผูสอนไดระบุเกณฑการประเมินไวอยางชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ

ลวงหนากอนเริ่มการเรียนการสอน  ในระหวางการศึกษา อาจารยผูสอนของแตละรายวิชาไดทําการประเมิน

อยางตอเนื่อง ผูเรียนจะถูกวัดและประเมินผลใหมีความรูความสามารถที่สอดคลองและบรรลุผลการเรียนรูที่

คาดหวังในหลายระดับ ตั้งแตระดับรายวิชาที่มีทั้งการสอบกลางภาค-ปลายภาค การทํารายงาน การนําเสนอ 

เปนตน และถูกวัดผลออกมาในรูปแบบของเกรด ซึ่งไดกําหนดไวใน มคอ.3  การใหเกรดแตละรายวิชาจะผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกอนการสงเกรดผานระบบของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการ

ควบคุมคุณภาพการศึกษา  การประเมินในระดับภาคการศึกษาและปการศึกษานักศึกษาจะถูกประเมินจาก

เกรดเฉลี่ย โดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคอยติดตามนักศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ยต่ํากวา

ที่กําหนด  สําหรับการทําวิทยานิพนธมีการติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาโดย

จัดใหนักศึกษานําเสนอความกาวหนาในการสัมมนา และมีประเมินการใหผานหนวยกิตวิทยานิพนธแบบ 

Rubrics ตามเกณฑที่กําหนด (AUN 5.1-3)     

 3. การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนการประเมินคุณสมบัติของผูที่จะสําเร็จการศึกษาในภาพรวม 

ซึ่งจะตองผานกระบวนการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย การประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาตางๆ การสอบโครงราง

วิทยานิพนธ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ ซึ่ง

ผูที่จะสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชเพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถเปนผูนําทาง

วิชาการได  การประเมินผานกระบวนการดังกลาวสามารถประเมินไดวา บุคคลนั้นมีความเหมาะที่จะเปน

มหาบัณฑิตที่สมบูรณ สอดคลองและสัมพันธกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)  ตามตาราง 5.1-1 

 

ตาราง 5.1-1  แสดงความสอดคลองผลการเรียนรูที่คาดหวังกับเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เกณฑการสาํเร็จการศึกษา 

1. ดานความรู - ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร เกรด

เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 

2. ดานทักษะทางปญญา - การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิทยานิพนธ 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เกณฑการสาํเร็จการศึกษา 

3. ดานคุณธรรมและจริยธรรม - การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิทยานิพนธ 

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิทยานิพนธ 

5. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิทยานิพนธ 

 

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

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

 หลักสูตรไดกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษาไวอยางชัดเจนในหมวดที่ 4 ของ 

มคอ.3 ของแตละรายวิชา เชน สัดสวนของคะแนนสอบกลางภาคปลายภาค คะแนนการสัมมนา ชวงเวลาที่ทํา

การประเมิน วิธีการประเมิน การใหคาน้ําหนักคะแนนของแตละกิจกรรม และเกณฑการตัดเกรด ซึ่งจะมีการ

พิจารณา มคอ.3 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และทุกรายวิชาอาจารยผูสอนไดแจง

รายละเอียดใหกับนักศึกษาในช่ัวโมงแนะนํารายวิชา  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาตองมีมากกวา 1 

วิธี เชน การสอบขอเขียน การมอบหมายงาน การนําเสนอ การใหคะแนนความตั้งใจ เปนตน  โดยมีการแบง

สัดสวนการใหคะแนนในแตละสวนอยางเหมาะสม  สําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มี

หลักเกณฑการใหระดับคะแนน (Grade) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ในหมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา อยางไรก็ตามเพื่อใหการวัดและ

ประเมินผลมีความเปนธรรมและชัดเจน หลักสูตรกําลังดําเนินการพัฒนาวิธีการใหคะแนนโดยใช Rubrics 

 สําหรับการประเมินการสําเร็จการศึกษา ยึดถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่มี

ทั้งการประมวลผลสําเร็จจากการเรียนรายวิชาตางๆ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบปองกันวิทยานิพนธ การ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ ซึ่งไดเผยแพรใหนักศึกษาทราบในเว็บไซตของสถาบัน และของบัณฑิต

วิทยาลัย รวมทั้งในคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระบบสุขภาพ (AUN 2.1-4) ที่สถาบันจัดทําขึ้นเพื่อแจกใหกับนักศึกษาทุกปการศึกษา  ในกรณีที่มีการ

ปรับเปลี่ยนเกณฑหรือขอกําหนดใหมจะมีการสื่อสารใหนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง สม่ําเสมอ ทาง Facebook 

ทาง Line  
 

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 ซึ่งจะสัมพันธกับผล

การผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ที่ไดระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  โดยผานการตรวจสอบ
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จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะแตกตางกันไปตามธรรมชาติของแตละรายวิชาภายใตมาตรฐานผลการ

เรียนรู 5 ดาน ซึ่งในแตละดานจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูขอยอยเพื่อใชในการกําหนดความรับผิดชอบของแต

ละรายวิชาที่สอนแลวทําใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรูครบทั้ง 5 ดาน ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2   

 ในการประเมินผลการเรียนรูแตละรายวิชา อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาไดแจงแนวทางการให

ระดับคะแนนไวอยางชัดเจน และไดนําผลการใหระดับคะแนนเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ

ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการสงระดับคะแนนทางระบบออนไลนในทุกภาคการศึกษา เพื่อ

ความเปนธรรมและโปรงใส  และมีการทวนสอบรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา รอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอน รายวิชาที่ทวนสอบดังกลาวจะตองผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 สวนการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ มีเกณฑในการประเมินจํานวนหนวยกิตผาน (P) ของหลักสูตร 

(AUN 5.1-3) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทุกคนประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธดวยเกณฑที่เหมือนกัน เพื่อความ

ยุติธรรมสําหรับนักศึกษาทุกคน  สําหรับการสอบวิทยานิพนธปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  ที่กําหนดให "คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองมี

ไมนอยกวา 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.)  ผลการประเมินการ

สอบวิทยานิพนธเปนการตัดสินใจรวมกันของกรรมการสอบฯ  

 หลักสูตรมีแนวปฏิบัติในการประเมินผลเพือ่ใหมีความ  validity, reliability and fairness  ดังนี้  

 1.  อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชา  จัดทํา มคอ.3 กอนเปดภาคการศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการประเมินผลไวใหชัดเจน และนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2. แจงแนวทางการประเมินผล การใหระดับคะแนนแกนักศึกษาต้ังแตคาบแรกของการเรียน และเปด

โอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวม 

 3. ใหแจงผลการประเมินแกนักศึกษาทุกครั้งที่มีการประเมินผล และใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและแกไขในสวนที่บกพรองได   
  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
 ผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกนักศึกษาทันทีในเรื่องความสามารถของนักศึกษาที่ไดจาก
การประเมินผล เพื่อชวยใหนักศึกษาปรับปรุงการเรียนรูในรายวิชาดังนี้ 
 1. วิชาสัมมนา อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูประสานงานรายวิชามอบหมายงานใหนักศึกษาและ
นําเสนองานวิจัยหรือความรูที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยสามารถใหขอมูลยอนกลับในเรื่องความรูสามารถของ
นักศึกษาไดทันที และหลังจากการนําเสนอก็สามารถใหขอมูลยอนกลับไดทันทีเชนกัน 
 2. รายวิชาวิทยานิพนธ  มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษาทันทีเหมือนกับรายวิชาสัมมนา เมื่อ
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นักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา และในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ 
คณะกรรมการสอบก็สามารถใหขอมูลยอนกลับหลังจากการสอบเสร็จสิ้นไดทันที 
  3. รายวิชาอื่นๆ สามารถใหขอมูลยอนกลบัไดในลักษณะคลายกับวิชาสัมมนา ในกรณีที่มีการมอบหมาย

งานและนําเสนอในช้ันเรียน และจากผลการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคที่ผูสอนสามารถใหขอมูลยอนกลับ

ไดถึงความรูความสามารถของผูเรียนอีกแนวทางหนึ่ง 

 หลักสูตรยังมีแนวทางการใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษาในรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยไมผานการเรียน

การสอน เชน การจัดกิจกรรมพบปะสงัสรรคระหวางนักศึกษารุนพี่รุนนอง อาจารยทีป่รกึษา อาจารยผูสอน ซึ่ง

เปนกิจกรรมที่ชวยกระชับความสัมพันธไดดี และในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจที่อาจารยรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ ในระดับมากที่สุด (4.56)  และในการสํารวจความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา ใน

ดานอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม 5 ผูสําเร็จ

การศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (4.70)  ซึ่งสรุปผลการสํารวจในแตละประเด็นไดดังนี้ 

(AUN 1.3-1) 

ตาราง 5.4-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา 

คําถาม Mean 
ดานอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
1. อาจารยมีความรู ความชํานาญและเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 4.76 
2. อาจารยมีคุณธรรม จริยธรรม 4.76 
3. อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงคและครอบคลมุเนื้อหาวิชา 4.65 
4. อาจารยสนบัสนุนสงเสริมใหทานไดเรียนรูและพฒันาตนเองอยูเสมอ 4.76 
5. อาจารยมีความเปนกันเอง ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือทานทัง้ในและนอกหองเรียน 4.82 
6. อาจารยยอมรับฟงความคิดเหน็และขอวิจารณของผูเรียน 4.59 
7. อาจารยมเีวลาใหนกัศึกษาเขาพบเพื่อขอคําปรึกษา 4.59 
8. อาจารยกระตุนใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการทํางานที่ซับซอนได 4.65 

คาเฉลี่ย 4.70 
 

 นอกจากนั้น เมื่อสิ้นภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา จะใหนักศึกษาทําการประเมินรายวิชา 

ประเมินผูสอน โดยนักศึกษาสามารถใหขอเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนของแตละวิชาได ซึ่งผูสอน

สามารถนําผลการประเมินดังกลาวไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน และบันทึกลงใน มคอ.5 (AUN 2.2-2) เพื่อ

ใชเปนหลักฐานในการนําไปใชในการเรียนการสอนครั้งตอไป สําหรับผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 

สามารถนําผลที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา รวมทั้งการปรับปรุงการ

บริหารจัดการรายวิชาของหลักสูตรตอไป 

 โดยสรุป หลักสูตรมีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของนักศึกษาทั้งรายวิชา

เรียนและวิทยานิพนธ ดังนี้ 

 - การติดตามและประเมินผลความกาวหนารายวิชาเรียน ใหเปนหนาที่ของอาจารยผูสอน/ผู

ประสานงานรายวิชา ซึ่งดําเนินการประเมินผลทั้งการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบยอย การ
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มอบหมายงาน การนําเสนองานฯลฯ ตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 

 - การติดตามและประเมนิผลความกาวหนารายวิชาวิทยานิพนธ หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ นําเสนอ/รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา โดยหลักสูตรได

กําหนดหลักเกณฑการใหหนวยกิตผาน (P) รายวิชาวิทยานิพนธของหลักสูตร (AUN 5.1-3) เพื่อใหอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธใชเปนแนวปฏิบัติ นอกจากนั้นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธยังติดตามความกาวหนาเอง

โดยตรง และไดรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 ไดระบุไวใน มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2561 หนา 48 (AUN 1-1) วา "นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัย

เกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และวิธีการประเมินผล ตามชองทางที่กําหนด”  ซึ่งหลักสูตรฯ ไดจัดชองทางการ

รับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา หลักสูตรฯ ไดกําหนดระบบและกลไกการอุทธรณรองทุกขของ

นักศึกษาไวดังนี้ 

 - นักศึกษาสามารถอุทธรณรองทุกขผานทางผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูสอน ซึ่งสามารถเขา

พบและใหขอมูลไดโดยตรง 

 - นักศึกษายื่นคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนด (AUN 5.5-1) สงที่เจาหนาที่ของสถาบัน  

 - สถาบันมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณรองทุกข

ของนักศึกษา 

 ทั้งนี้ ผูยื่นเรื่องรองเรยีนจะตองระบุขอมลูตัวบุคคล เรื่องที่ตองการรองเรียน  และแจงชองทางที่สามารถ

ติดตอกลับเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจน  สถาบันฯจะนําเรื่องรองเรียนไปพิจารณาดําเนินการตาม

กระบวนการที่กําหนด การดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของนักศึกษาที่อาจจะมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

และการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเลือกวิธีการและ

ดําเนินการตามแตลักษณะและสถานการณของขอรองเรียนนั้นๆ ตามความเหมาะสม  โดยไดมีการสื่อสารแจง

นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา   แตในรอบปการศึกษา 2561 ยังไมมีนักศึกษารายใดยื่นเรื่องขอรองเรียน 

ซึ่งหลักสูตรไดพิจารณาใหดําเนินการตามกระบวนการรับเรื่องรองเรียนเดิมตอไป   

 อยางไรก็ตาม เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนสามารถรองเรียนในกรณีที่มีปญหาและมีเรื่องรองเรียน

ระหวางอาจารยกับนักศึกษา และเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการศึกษาของนักศึกษา สถาบันฯ จะใหนักศึกษายื่น

คํารองตามแบบฟอรมที่กําหนด เปนเรื่อง “ลับ” ที่เจาหนาที่ของสถาบัน และใหเจาหนาที่เสนอใหผูบริหาร

พิจารณาเปนกรณีไป 
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 5 

รหสัเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

AUN 1.2-1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

AUN 1.3-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา และ

ผูสําเรจ็การศกึษา ที่มีตอหลักสูตร 

AUN 2.1-1 เว็บไซตของสถาบัน  http://hsmi.psu.ac.th/ 

AUN 2.1-2 เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย https://grad.psu.ac.th 

AUN 2.1-3 แผนพับประชาสัมพันธ 

AUN 2.1-4 คูมือนักศึกษา 

AUN 2.2-2 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

AUN 5.1-1 ขอสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

AUN 5.1-2 แบบการประเมินการสัมภาษณ 

AUN 5.1-3 เกณฑการใหหนวยกิตผาน (P) รายวิชาวิทยานิพนธของหลักสูตร 

AUN 5.5-1 แบบฟอรมการขออุทธรณรองทุกขของนกัศึกษา 
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Criterion 6 

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

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

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

education, research and service. 

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

of education, research and service. 

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

staff will be able to: 

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

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

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

  c)  develop and use a variety of instructional media; 

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

they deliver; 

  e) reflect upon their own teaching practices; and 

  f) conduct research and provide services to benefit stakeholders 

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

includes teaching, research and service. 

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

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

aptitude. 

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

taking into account their academic freedom and professional ethics. 

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

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified 

needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

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

monitored and benchmarked for improvement. 

AUN 6 
คุณภาพบุคลากรสายวิชา (Academic Staff Quality)   
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

4 

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

3 

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

3 

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

activities are implemented to fulfil them [8] 
4 

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

3 

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

3 

Overall opinion 3 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 6 (Academic Staff Quality) 

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

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

research and service 

 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอิสระในการบริหารงาน และ

ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแตป

การศึกษา 2553  ในปจจุบันไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยในปการศึกษา 

2561 มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเปนอาจารยประจําสถาบัน 4 คน อาจารย

ประจําจากคณะเภสัชศาสตรอีก 1 คน  ตามระเบียบฯ อาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําที่

ไดรับมอบหมายใหเปนหลกัในกระบวนการจดัการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอนหรืออาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  ในปการศึกษา 2561 

หลักสูตรมีอาจารยประจําและอาจารยผูสอน รวม 15 คน แยกเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 

คน และอาจารยพิเศษซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการระบบ

สุขภาพ จํานวน 4 คน (อางอิงจาก รายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548+2558  เกณฑขอ 3 และขอ 4 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว)     
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 ในระยะเวลา 5 ปขางหนา สถาบันฯ มีแผนในการเปดสอนหลกัสตูรระดับปริญญาเอก และจะมีอาจารย

ประจําสถาบันเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2566 จํานวน 2 คน ซึ่งสถาบันไดมีแผนในการขอ

อัตรากําลังทดแทนไวแลว ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรอบอัตรากําลังที่จะไดรับจาก

ทางมหาวิทยาลัยดวย โดยอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน จะเกษียณอายุราชการดังนี้ 

   - ป 2566  เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน 

   - ป 2571  เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 

   - ป 2575  เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 

   - ป 2576  เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน 

และสถาบันมีแผนบริหารอัตรากําลังอาจารยประจําสถาบันดังนี้ 

แผน จํานวนผูเกษียณ ปที่ขออัตรากําลัง จํานวน หมายเหต ุ

ระยะ 5 ป 

(2562-2566) 

2 2564-2565 2 คาดวาจะเปดสอนระดบั

ปริญญาเอก ในปการศึกษา 

2564/2565 

ระยะ 10 ป 

(2562-2571) 

1 2569-2570 2  

ระยะ 15 ป 

(2562-2576) 

2 2573-2574 3  

หมายเหต ุ อัตรากําลังที่ขอทดแทนผูที่เกษียณอายุราชการ ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 

 ดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากอาจารยประจําสถาบันทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สถาบันจึงมีแผนในการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  โดยในปการศึกษา 2561 มีผูเสนอ

ขอตําแหนงทางวิชาการ 1 ราย  และคาดวาในป 2564/2565 จะมีผูเขาสูตําแหนงทางวิชาการครบทุกราย  

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุน

ใหอาจารยไดพัฒนาตนเอง  มีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม การฝกอบรม ประชุมสัมมนาใหอาจารย

อยางทั่วถึงสม่ําเสมอ  
 

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

quality of education, research and service 

 สถาบันฯ มีอัตรากําลังสายวิชาการ จํานวน 5 คน (อาจารยประจําสถาบัน 4 คน อาจารยประจําคณะ

เภสัชศาสตร 1 คน) ซึ่งทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑจํานวนอาจารยตอ

นักศึกษาเต็มเวลาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ 1:8  ในปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใน

หลักสูตร 52 คน โดยเฉลี่ยอาจารย 1 คน รับผิดชอบนักศึกษา 10 คน  สถาบันฯ มีแผนในการขออัตรากําลัง

เพิ่มตามรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีนโยบายใหอาจารยประจําตางคณะสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก โดยใหมีอาจารยประจําสถาบันฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม เพื่อชวยในการ
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ติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดติดตามควบคุมดูแล

จํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด และยังตรวจสอบ

จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง และเปนไปตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด 
 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

 สถาบันมีแนวทางการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถตรงกับหลักสูตรที่เปดสอน โดยมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย คือ ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แตหากไมสามารถหา

ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกไดก็อนุโลมใหรบัผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรี

ที่ไดเกียรตินิยม  มีการจัดทําประกาศรับสมัครซึ่งไดกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง บทบาทหนาที่ ลักษณะ

งานที่รับผิดชอบ เงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ  มีการสื่อสารผานทางเว็บไซตของสถาบัน และของมหาวิทยาลัย

การดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปรงใส  โดยในป

การศึกษา 2561  สถาบันฯไมไดประกาศรับสมัครอาจารยใหม  

 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ทั้ง 5 คน มี

คุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  โดยในรอบปการศึกษา 2561 อาจารยประจําหลักสูตรมี

ผลงานคนควาวิจัย ตามที่ไดระบุใน รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548+2558  เกณฑขอ 1 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว)  

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 อาจารยประจําในหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้ง 5 คน โดยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน  

และอาจารย 4 คน  มีการมอบหมายภาระงานสอนโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ประสบการณงานวิจัย 

และความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน   การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ สถาบันฯยึดแนว

ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินตามระบบ Competency PSU (AUN 6.4-1)  ซึ่งมีการ

ประเมินความสามารถสมรรถนะหลัก (Core Competency) ความสามารถสมรรถนะดานวิชาชีพสาย

วิชาการ (Functional Competency)  หัวขอการประเมินและรายละเอียดตาง ๆ มีการสื่อสารใหบุคลากร

ไดรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง ในรอบปการศึกษา 2561  ผลการประเมินของอาจารยประจํา

หลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 80 ทุกคน หรืออยูในระดับดีมาก  จากผลการประเมิน สถาบันฯจะนําไปจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตอไป 
 

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

are implemented to fulfil them 

 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง

ประกาศตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน 
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รองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความเขมแข็งทางดานวิชาการ มีทักษะของการเปนพลเมืองโลก มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสะทอนอัตลักษณความเปนบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีการกําหนด

ระดับของอาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย 4 ระดับ อาจารยที่เขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารย

ในแตละระดับจะไดรับคาตอบแทน และตองรายงานผลงานใหมหาวิทยาลัยทราบทุกป ระดับสมรรถนะ

อาจารย 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 1 ดรุณาจารย (Fellow Teacher) 

 ระดับ 2 วิชชาจารย (Professional Teacher) 

 ระดับ 3 สามัตถิยาจารย (Scholarly Teacher) 

 ระดับ 4 สิกขาจารย (Mastery Teacher) 

ซึ่งสถาบันฯ ไดกระตุนใหอาจารยที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเขาสูระบบนี้ของมหาวิทยาลัย และไดจัดสรร

งบประมาณเงินรายได จํานวน 25,000.-บาท/คน/ป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารยในการเขารวมอบรม 

ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยอีกทางหนึ่ง  โดยในรอบปการศึกษา 2561 มี

อาจารยประจําหลักสูตรไดเขารับการพัฒนาตนเอง 4 คน  และเขารับการอบรม AUN QA จํานวน 1 คน 

 เนื่องจากสถาบันฯ รับผิดชอบดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบสุขภาพ โดย

ไดรับงบสนับสนุนจากองคกรสุขภาพ และเครือขายตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

กระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงมีแผนพัฒนาอาจารยประจําสถาบันฯ ใหเปนบุคคล

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคกรสุขภาพและ

เครือขายตาง ๆ ดังกลาว โดยมอบหมายใหอาจารยแตละทานรับผดิชอบควบคุมดูแลดําเนินการโครงการตาง ๆ  

และสถาบันฯ ไดติดตามและกระตุนใหอาจารยดําเนินการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยสอบถามความ

คืบหนาของการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

กระตุนใหอาจารยเขารวมอบรมประชุมสัมมนาในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมี

อาจารยเขารวมอบรมสัมมนา 2 ราย  และในรอบปการศึกษา 2561 อาจารยประจําสถาบันไดเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 1 ราย 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยใชกรอบและเกณฑ

การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประเมินปละ 1 ครั้ง และไดแจงใหอาจารยทราบลวงหนา   ใน

สถาบันฯ มีอาจารยที่ตองทําการประเมิน 4 ราย  วิธีการประเมินจึงดําเนินการตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและกระตุนใหอาจารยดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ หลักสูตรฯ กําลัง

ดําเนินการเสนอขอใหมีรางวัลแกผูที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได (อยูในระหวางการพิจารณา)    
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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 รองศาสตราจารยทีเ่นนการเรียนการสอนตองมีผลงานตีพิมพอยางนอยกี่เรื่อง/

ป ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ  ซึ่งสถาบันฯ ไดติดตามความคืบหนาของอาจารยในการดําเนินการ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ 
 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - -  

Associate Professors - 1 1 0.028 100 

Assistant Professors 1 4 5 0.092 100 

Full-time Lecturers 3 4 7 0.133 85.71 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

4 - 4 0.006 75.00 

Total 8 9 17 0.259 88.24 
 

Staff-to-student Ratio 
Academic Year Total FTEs of 

Academic Staff 
Total FTEs of 

student 
Staff-to- student 

Ratio 
2559 0.261 46.94 1 : 8.76 
2560 0.287 47.11 1 : 10.4 
2561 0.256 43.45 1 : 10.2 

 
 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional National Regional International 

2561 - 11 - - 11 1:2.2 

2560 - 10 - - 10 1:2 

2559 - 8 - - 8 1:1.6 

2558 - 3 - - 3 1:0.8 

2557 - 2 - - 2 1:0.4 
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 6 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 6.4-1 https://competency.psu.ac.th 

AUN 6.7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 (เพิ่มเตมิ) 

(http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_347.pdf) 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

3 

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

3 

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

activities are implemented to fulfil them [4] 
4 

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

3 

Overall opinion 3 
 
 
 

 

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

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

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

 ในปจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 3 คน และมีบุคลากรที่ดูแลงาน

ดาน IT  1 คน โดยจางดวยเงินรายไดของสถาบัน ซึ่งบุคลากรทั้ง 4 คน ยังปฏิบัติงานดานอื่นๆ อีกดวย  

สถาบันฯ มีแผนในการขอจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัยดวยการบริหารอัตรากําลังบุคลากรสาย

สนับสนุนของสถาบันฯ จะพิจารณาสรรหาอัตรากําลังตามความจําเปน  
 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated 

 ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันฯ ยึดถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และ

พิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะไดรับมอบหมาย  ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน มีการ

จัดทําประกาศรับสมัครซึ่งไดกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง บทบาทหนาที่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

เงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ  มีการสื่อสารผานทางเว็บไซตของสถาบัน และของมหาวิทยาลัย การดําเนินการ

คัดเลือก จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือก  โดยในปการศึกษา 2561  สถาบันฯไดประกาศรับ

สมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา 1 ตําแหนง (AUN 7.2-1)  
 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชัดเจน โดยแบงเปนสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะดานวิชาชีพ ซึ่งจะมีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนปละครั้ง หัวขอการประเมินและรายละเอียด

ตาง ๆ ในการประเมินมีการสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง ในสวนของสถาบันฯ ได

ดําเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย  ผลการประเมินสมรรถนะสาย

สนับสนุนในรอบปการศึกษา 2561 มีผลการประเมนิไมต่ํากวารอยละ 80 ทุกคน หรือมีผลการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดีมาก  
 

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

are implemented to fulfil them 

 สถาบันฯ สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่ง

จัดโดยมหาวิทยาลัย และในการประชุมบุคลากรของสํานักงาน มีการสอบถามถึงความตองการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรเพื่อที่จะพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรแตละ

รายไดเสนอความตองการของตนเองเพื่อใหสถาบันนําไปจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตอไป 
 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนจะพิจารณาจากการปฏิบัติงาน และใหเปน
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ขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

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

- - 4 - 4 

Total - - 4 - 4 

 

ตาราง 7.1  ขอมลูการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง วันที่/ผูจัด 

น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 

นางหทัยทิพย  เองฉวน 

ประชุม “พรบ.วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ.

2561 

24 กันยายน 2561 

กองคลงั 

น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 

นางหทัยทิพย  เองฉวน 

อบรมการใชระบบ CHECO 8 ตุลาคม 2561 

กองบริการการศึกษา 

น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 

 

อบรมการใชโปรแกรม KKU Scholar 19 ตุลาคม 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 

น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 

 

อบรมการสืบคนขอมูลและการจัดการ

เอกสารอางอิง 

26 ตุลาคม 2561 

สจรส.ม.อ. 

น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 

 

อบรมระบบการจัดสรรการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา 

15 มีนาคม 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย 

น.ส.สุวภาคย  เบญจธนวัฒน 

นางหทัยทิพย  เองฉวน 

ประชุมการใชโปรแกรม MIS/DSS 1 เมษายน 2562 

กองการเจาหนาที ่

นายภวินท  แซคู อบรมการใชโปรแกรม Turnitin 6 มิถุนายน 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 7 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN 7.2-1 ประกาศรับสมัครฯ 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

3 

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

3 

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

4 

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

3 

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

3 

Overall opinion 3 

 

 

 

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

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

published, and up-to-date 

 หลักสูตรกําหนดและวางแผนการรับนักศึกษาไวอยางชัดเจน ใน มคอ.2 ของหลักสูตรปละ 25 คน 

(AUN 1-1) โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษา จํานวนการรับ และเผยแพรขอมูลดังกลาวใน

เว็บไซตของสถาบัน ของบัณฑิตวิทยาลัยและแผนพับประชาสัมพันธ  แนวทางและกรอบการดําเนินงานเปนไป

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซึ่งหลักสูตรใชระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการรับนักศึกษา เชน 

ปฏิทินการรับสมัคร ระบบการสมัครทางระบบออนไลน การประกาศผล ฯลฯ  ทั้งนี้ในแตละปการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงใหหลักสูตรจัดทําขอมูลรายละเอียดการรับสมัครผูเขาศึกษา เชน จํานวนรับ

นักศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ลักษณะการสอบเพื่อเขาศึกษา กําหนดการสอบ หนังสือที่แนะนําสําหรับ

การเตรียมตัวเขาสอบ คําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร และผูรับผิดชอบในการประสานงาน  โดยทางหลักสูตรเปน

ผูดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเองภายใตกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ที่ผานมา หลักสูตรกําหนดแผนการรับนักศึกษาปละ 25 คน แตมีผูสมัคเขาศึกษานอยกวาแผน จึง

เปดรับนักศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา และรับสมัครตลอดปตามระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย และ

เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น โดยสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่เปน

เครือขายของสถาบัน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคีเครือขายของ สสส ฯลฯ จากการประชาสัมพันธที่

มีหลายชองทางทําใหในปการศึกษา 2560 สถาบันไดรับนักศึกษาตางชาติ (พมา) เขาศึกษาในหลักสูตร 2 คน 

และในปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจากอินโดนีเซียเขาศึกษา 1 คน 

 นโยบายการรับนักศึกษาและเกณฑการรับเขาไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทุกป ซึ่งเปนการปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน  

 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาแสดงตามตารางที่ 8.1-1 และจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2561 แยกตามป

การศึกษาที่เขาศึกษา แสดงในตารางที่ 8.1-2  
 

 ตารางท่ี 8.1-1  จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร 
ปการศึกษา จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูสมัคร จํานวนที่ขาดสอบ จํานวนที่รับจริง 

2553 25 32  - 30 

2554 25 50  24 19 

2555 25 26 4 20 

2556 25 26 10 15 

2557 25 13 - 11 

2558 25 10 1 7 

2559 25 28 10 18 

2560 25 15 2 13 

(นศ.ไทย 11,พมา 2) 

2561 25 13 5 8 

(นศ.ไทย 7,อินโด 1) 
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 ตารางท่ี 8.1-2  จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2560 แยกตามปการศึกษาที่เขาศึกษา 

ปการศึกษาทีเ่ขาศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

จํานวน 9 5 17 13 8 52 

 

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

evaluated 

 หลักสูตรใชระบบการรับเขานักศึกษาผานระบบออนไลนของบัณฑิตวิทยาลัย 

https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ ซึ่งมีทั้งการรบัสมัครตามรอบที่กําหนด และการรับสมัคร

ตลอดป และหลักสูตรดําเนินการใหสอดคลองกบัระบบการรบัเขานักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ดังแสดงใน

แผนภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2  ขั้นตอนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

 

หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตามที่ระบุไวใน มคอ.2 

ประกาศรับนักศึกษาออนไลนผานบัณฑิตวิทยาลัย 

- ผูสมัครเขาสมัครทางระบบออนไลนของบัณฑิตวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลัยคัดกรองคุณสมบัติผูสมัครในเบื้องตน และแจงไปยังหลักสูตร 

หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ และ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

หลักสูตรดําเนินการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 

คณะกรรมการสอบพิจารณาผลการสอบจากการสอบขอเขียน และการสอบ

สัมภาษณ  ซึ่งการสอบสัมภาษณจะประเมินตามแบบฟอรมการใหคะแนน 

หลักสูตรแจงผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทางระบบออนไลนของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบ 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาโดยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบ

สัมภาษณ ในการสอบมีอาจารยประจําซึ่งเปนกรรมการบริหารหลักสูตรดวยเปนผูออกขอสอบ และเปน

กรรมการสอบสัมภาษณอยางนอย 3 คน  โดยมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกไวอยางชัดเจน คือ คะแนน

สอบขอเขียนไมนอยกวารอยละ 60 และคะแนนสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะถือไดวาสอบผาน

เขาศึกษา  

 จากการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาในแตละป และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการและเกณฑการ

คัดเลือกนักศึกษา ทางหลักสูตรกําลังดําเนินการประเมินวิธีการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหได

นักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ โดยคาดวาจะปรับปรุงวิธีการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาในปการศึกษา 

2563 

  

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

performance, and workload 

 มีระบบและแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดย 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาโดยแนะนําในเรื่องความเปนมาของมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย กฎระเบียบในการศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และบริการตางๆ  

 2. หลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเสริมเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตร เชน แนะนํา
หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน  นอกจากนั้นยังแนะนํา
คณาจารย/บุคลกร ชองทางการติดตอ สถานที่เรียน แหลงเรียนรู ตารางเรียน รวมทั้งเปนการใหนักศึกษาไดมี
โอกาสทําความรูจักซึ่งกันและกัน  โดยไดแจกคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ (AUN 2.1-4) ที่อธิบายเรื่อง โครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา 
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสําเร็จการศึกษา การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก/รวม แนวปฏิบัติการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ แบบฟอรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ซึ่งไดแนะนําใหนักศึกษาปฏิบัติตามคูมือการศึกษา การใชฐานขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนประโยชน  
ซึ่งในปการศึกษา 2561 นักศึกษาไดเขารวมปฐมนิเทศตามที่กําหนด  
 สําหรับการควบคุมดูแลและติดตามผลการเรียน การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ มีระบบและแนวทาง
ปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ฝายบัณฑิตศึกษาไดติดตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากระบบการประมวลผล
การศึกษา ของกองทะเบียนและประมวลผล (AUN 8.3-1) เพื่อรายงานใหกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
สถานะของนักศึกษาแตละคน 
 2. การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่กําหนดใหจัดสัมมนาเพื่อใหนักศึกษารายงาน

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2561 ไดจัด 2 ครั้ง และมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 ครั้ง โดยมีวาระการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา

ดวย 

 การประเมินผลการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษา มีการอภิปรายในการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ ของกรรมการสอบ  สําหรับนักศึกษาที่ไมมีความกาวหนาหรือขาดการ

ติดตอหรือติดตอยาก ทางหลักสูตรไดพยายามติดตอและติดตามผานสื่ออื่นๆ ทุกชองทางเพื่อใหมาพบอาจารย
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ที่ปรึกษาและรวมกันแกไขปญหาในการทําวิทยานิพนธ ซึ่งในปการศึกษา 2561  สามารถดําเนินการให

นักศึกษาที่ศึกษาครบ 5 ป และยังคงคางอยูจํานวน 4 คน สามารถสําเร็จการศึกษาไดทันภายในระยะเวลาที่

กําหนด  

 3. หลักสูตรใชฐานขอมูลของกองทะเบียนและประมวลผล (AUN 8.3-1) ที่รวบรวมขอมูลนักศึกษา  

และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (AUN 8.3-2) เพื่อใหนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และเจาหนาที่ 

ตรวจสอบขอมูลและความกาวหนาของนักศึกษา ซึ่งทั้งนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และเจาหนาที่ไดใช

ฐานขอมูลอยูเสมอ 

 4. อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานชองทางอื่นๆ เชน ทาง

อีเมล เฟสบุค ไลน ฯลฯ 

 เนื่องจากในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามแผนการเรียน 2-3 

รายวิชา ประมาณ 9 หนวยกิต  ในการจัดการเรียนการสอนและการติดตามภาระงาน (workload) ของ

นักศึกษาเพื่อไมใหนักศึกษามีภาระงานมากจนเกินไป โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณาการ

มอบหมายงานจากใน มคอ.3  และอาจารยผูสอน/ผูประสานงานแตละรายวิชาก็ไดพิจารณารวมกันในการ

มอบหมายงานใหนักศึกษาตามความเหมาะสม  
  

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

support services are available to improve learning and employability 

 ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูและการทํางาน โดยมีระบบและ

กลไกที่สําคัญ คือ หลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดกําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมมาตรฐานผล

การเรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามรายละเอียดใน curriculum mapping ใน มคอ.2 ในหนา 36 (AUN 1-1) ไดแก 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานนําไปสู

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร  ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถใน

การวิจัยในเรื่องการจดัการระบบสขุภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ มีความคิดเชิงระบบ มีความรูและ

ทักษะที่สามารถประยุกตใชเพื่อวิเคราะหและแกไขปญหาในการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพ  หลักสูตรยังสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา เชน โครงการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ/งานวิจัย   โครงการเทคนิคและบุคลิกภาพในการ

นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ฯลฯ และไดมอบหมายงานใหนักศึกษาชวยงานในการจัดประชุม

วิชาการของสถาบันเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเพิ่มประสบการณใหกับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 สถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางทักษะของนักศึกษาที่นอกเหนือจากการ

เรียนการสอนในช้ันเรียน  เพิ่มประสบการณความรูความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนา

ทางดานวิชาการและการวิจัย เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและสงเสริมทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิต  โดยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาดังนี้ 

 ชั้นปที่ 1  เนนในเรื่องเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาและสรางความสัมพันธระหวางรุนนองรุนพี่ 
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   - จัดปฐมนิเทศ เพื่อใหนักศึกษารับทราบการเรียนในหลักสูตร รับทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบ

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแนะนําการใชระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนแกนักศึกษา 

   - จัดกิจกรรมไหวครูและรบันอง เพื่อสรางความสัมพนัธระหวางอาจารยกับนักศึกษา ระหวาง

รุนนองรุนพี่   

 ชั้นปที่ 2 เนนทางดานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิชาการ โดยการจัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับ

การทําวิจัย การเขียนรายงาน 

  - จัดอบรมอบรมเรื่อง “การสืบคนขอมูลและการจัดการเอกสารอางอิง”  ในวันที่ 26 ตุลาคม 

2561 โดยผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดรอยละ 43 พึงพอใจมากรอยละ 48 และพึงพอใจในระดับปาน

กลางรอยละ 9  

   - จัดอบรมเรื่อง “การเขียน Manuscript” ในวันที่ 9 กันยายน 2561 และวันที่ 28-29 

ตุลาคม 2561  โดยผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดรอยละ 35 พึงพอใจมากรอยละ 53 และพึงพอใจใน

ระดับปานกลางรอยละ 12 

 นอกจากนั้น สถาบันฯ ไดจัดตั้งสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-RC) ซึ่งสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตร โดยจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการทางดานการ

ประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพแกเครือขายตาง ๆ  ทําใหนักศึกษาในหลักสูตรสามารถเขารวมกิจกรรม 

และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายตาง ๆ ที่สามารถเปดมุมมองใหม ๆ ใหนักศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

การศึกษาและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาได  และสถานวิจัยฯ ยังไดใหทุนสนับสนุนแกนักศึกษาที่

ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธทางการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพอีกดวย   
 

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

and research as well as personal well-being 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยวิจัยทําใหนักศึกษามีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ

การวิจัย  สําหรับในวิทยาเขตหาดใหญมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี  มีรถที่ใช

ระบบพลังงานไฟฟาในการรับรับ-สงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีสถานที่ออกกําลังกายทั้งในรมและ

กลางแจง มีหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพักไดดวย มี

โรงพยาบาลสงขลานครินทรที่ใหสิทธิ์นักศึกษาในการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย มีสํานักทรัพยากรการเรียนรู 

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (LRC) ที่เปนแหลงคนควาหาความรูของนักศึกษา มีศูนยคอมพิวเตอรที่

ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธไวบนเว็บไซต  สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ความสะดวกเหลานี้ชวยสงเสรมิทกัษะความรู ความสามารถในดานตาง ๆ และชวยสนับสนุนดานการเรียนและ

การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธแกนักศึกษาได  

 เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย สถาบันไดจัดสิ่งแวดลอมที่ใหเอื้อตอการ

เรียนรูและการวิจัย โดยใชอาคารสถานที่ ช้ัน 14 อาคาร 1 ศูนยทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุนทร (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมี

รายละเอียดสถานที่ หองเรียน หองพักผอนสําหรับนักศึกษา ตามที่อธิบายไวใน AUN 9.1  และหลักสูตรได

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูและการวิจัย เก็บขอมูล
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โดยใชแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (4.56)  ซึ่งสรุปผล

การประเมินในแตละประเด็นดังนี้ (AUN 1.3-1) 

 

ตาราง 8.5-1   ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสรมิใหการเรยีนรู

สัมฤทธิ์ผล 

คําถาม Mean 
การจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหการเรียนรูสัมฤทธิ์ผล  
1. มีหองเรียน และสือ่-โสตทัศนปูกรณ ทีเ่อื้อตอการเรียนการสอน  4.71 
2. มีตํารา เอกสาร และแหลงการเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอ 4.38 
3. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อใหผูเรียนมสีุขภาพจิตที่ดี 4.58 
4. มีสภาพแวดลอมที่เอือ้ใหงานวิจัยประสบความสําเรจ็ 4.33 
5. มีแหลงพักผอนหยอนใจ ที่ดีและถูกสุขลักษณะ 4.25 
6. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ หองเรียนในดานความสะอาด และบรรยากาศวิชาการ 4.67 
7. ความเพียงพอของอุปกรณและเครือ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียน  4.54 
8. จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ระบบ Wifi มีเพียงพอ 4.58 
9. การเขาถึงฐานขอมูลเพื่อใชในงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 4.63 
10. มี common room เพียงพอสําหรบันักศึกษา 4.50 

คาเฉลี่ย 4.56 
 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 

2555 26 25 20 

2556 26 25 15 

2557 13 25 11 

2558 10 25 7 

2559 28 25 18 

2560 15 13 13 

2561 13 8 8 
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รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 8 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

AUN 1.3-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา และ

ผูสําเรจ็การศกึษา ที่มีตอหลักสูตร 

AUN 2.1-4 คูมือนักศึกษา 

AUN 8.3-1 https://sis-hatyai3.psu.ac.th/Default.aspx 

AUN 8.3-2 https://grad.psu.ac.th/th/faculty-staff/information-system.html 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

4 

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

4 

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

4 

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

3 

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

4 

Overall opinion 4 

 

 

 

AUN 9 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (Facilities and Infrastructure) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 9  

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 มีนักศึกษาเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 เฉลี่ย 

10-15 คนตอป ไดจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย โดยใชอาคารสถานที่ ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย

ทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ เปนสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดสถานที่ ดังนี้ 

 - หองประชุมขนาดความจุ 200 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณโสตฯ จํานวน 1 หอง ใชสําหรับจัด

ประชุมวิชาการของสถาบัน จัดประชุมรวมกับเครือขายตางๆ  และจัดโครงการตางๆ ที่สถาบันไดทุนสนับสนุน 

 - หองประชุมขนาดความจุ 50 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณโสตฯ จํานวน 1 หอง  

 - หองประชุมขนาดความจุ 20 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณโสตฯ จํานวน 2 หอง  

 - หองอานหนังสือของสถาบัน จํานวน 1 หอง  

 - หองพักนักศึกษา จํานวน 1 หอง  

 นอกจากนั้นสถาบันยังไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนในการเรียนการสอน เชน 

คอมพิวเตอร มีการสรางกลุมสําหรับนักศึกษาบน facebook ไลนกลุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดตอสื่อสาร มีระบบ wifi  

 ในปการศึกษา 2561 สถาบันไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู และการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของสถาบัน นักศึกษามีความพึงพอใจใน

ระดับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 สรุปผลการปะเมินตามตาราง 8.5-1 (AUN 1.3-1) 
 

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

and research 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีหองสมุดหรือหอสมุดทีเ่ปนทางการจํานวน 2 แหง คือ 
 1. สํานักทรัพยากรการเรียนรู  คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีฐานขอมูลที่ เปน electronic 
databases ถึง 40 ฐานขอมูล สําหรับการคนควาทางวิชาการของนักศึกษา นอกจากนี้ในหอสมุดยังมีวารสาร
ทางวิชาการ และหนังสือหรือตําราตางๆ และสื่อการเรียนรูอื่นๆ อีกมากมาย โดยประมาณแลวหอสมุดนี้มี
บทความทางวิชาการ และหนังสือในสาขาวิชาตางๆ ถึง 150,000 บทความ/เลม เปดใหบริการเวลา 08.30-
22.00 น. ในวันจันทร-ศุกร และเวลา 09.00-19.00 น. ในวันเสารและอาทิตย (AUN 9.2-1) 
 2. หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มีฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ถึง 41 
ฐานขอมูล มีวารสารดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนประมาณ 1,489 วารสาร และมีหนังสือประมาณ 
57,070 เลม  เปดใหบริการเวลา 07.30-21.30 น. ในวันจันทร-ศุกร และเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเสาร
และอาทิตย (AUN 9.2-2) 
 โดยสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อยูในอาคารเดียวกันกับสถาบัน 
นักศึกษาจึงมีความสะดวกในการเดินทาง สวนหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร ตั้งอยูที่คณะ
แพทยศาสตร ใชเวลาในการเดินทางจากสถาบัน ประมาณ 5 นาที 
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 นอกจากนั้น สถาบันยังมีหองสมุดของสถาบันเอง ซึ่งมีหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ ประมาณ 900 รายการ ซึ่งอยูในระหวางการจัดทําฐานขอมูล 

 จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูและการ

วิจัย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด 

(4.50) ซึ่งสรุปผลการประเมินตามตาราง 8.5-1 (AUN 1.3-1)  
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research 

 การศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรนี้เนนการประยุกตใชทางสังคมศาสตรเพื่อแกปญหา

ของชุมน  จึงไมไดใชหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิทยาศาสตรในการเรียนการสอน สวนเครื่องมือที่ใชในการ

เรียนจะเปนอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร และการเก็บขอมูลเพื่อการวิจยัที่เกบ็รวบรวมจากกลุมตัวอยางจาก

การลงพื้นที่ในชุมชน  และเพื่อใหนักศึกษาไดมีขอมูลพื้นฐานของชุม ทางสถาบันไดรวบรวมขอมูลของชุมและ

ประเมินความเพียงพอความพรอมของชุมชนกอนที่จะใหนักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูลในชุมชน 
 

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

support education and research 

 มหาวิทยาลัย มีระบบการจัดการเรียนรู LMS@PSU เพื่อใหนักศึกษาทุกระดับและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใชในการเรียนการสอน มีศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยที่คอยใหบริการและอํานวยความ

สะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี Hardware และ Software ที่ทันสมัยที่เอื้อตอการศึกษาและวิจัย  ในสวน

ของสถาบันไดนําหนังสือ และสื่ออื่น ๆ แขวนไวบนหนาเว็บไซตของสถาบันเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา

และเรียนรูเพิ่มเติม และสนับสนุนใหนักศึกษาฝกฝนเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองผานโปรแกรม Tell 

Me More Online ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

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 ในสวนของสถาบันเองไดดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยจางแมบาน

ในการดูแลกําจัดขยะมูลฝอยในหนวยงานทุกวัน และจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหนวยงานทุก ๆ 4 เดือน  
  

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 9 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN 1.3-1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา และผูสําเร็จ

การศึกษา ที่มีตอหลักสูตร 

AUN 9.2-1 https://clib.psu.ac.th/ 

AUN 9.2-2 http:// lib.med.psu.ac.th/libmed2016/ 
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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] 

4 

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

4 

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

3 

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

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

4 

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

3 

Overall opinion 4 

 

 

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

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

development 

 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 โดยรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม ตามที่

ระบุในผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 1 ขอ 1.3  ซึ่งไดนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมาออกแบบ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังแสดงในตาราง 1.3-2  เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดดําเนินการราง

หลักสูตรฉบับปรุงเสร็จเรยีบรอยแลว ไดดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา และนําขอเสนอแนะมาปรับปรงุ

แกไข (AUN 1-1)  

 

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

evaluation and enhancement 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดวิธีการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามที่ สกอ.กําหนด ซึ่งในการออกแบบ

หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการไวอยางชัดเจน มี

ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ ตั้งแตการแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการปรัปรุงหลักสูตร มีการพิจารณา

กลั่นกรอง และระบบประเมิน การใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

และผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

คุณภาพของหลักสูตร  

 ในปจจุบัน ไดปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด คือ 5 ป   โดยในป

การศึกษา 2561 ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment  

 หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา โดยผูที่มีความรูและ

ความเขาใจในการทวนสอบ ซึ่งจะประเมินวา วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคลองเหมาะสม

เพียงไรกับรายวิชา และสอดคลองเหมาะสมเพียงไรกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ทั้ง 5 ดาน  พรอมทั้งให

ขอคิดเห็นในการปรับปรุง โดยผลการทวนสอบและขอเสนอแนะจากรายวิชาตางๆ จะมีการสรุปเขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบและพิจารณา เสนอใหอาจารยผูสอนเพื่อพิจารณานําความคิดเห็น

ดังกลาวไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป  
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning  

 หลักสูตรยึดปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย และยึดปรัชญาการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงสนับสนุนให

ผูสอนใชงานวิจัยของตนเองเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน เชน ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยของ

อาจารยในหลักสูตรถูกใชเปนตัวอยางในการสอนในเรือ่ง 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 2561 หลักสูตรไดดําเนินการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู/สภาพแวดลอมการ

เรียนรู โดยใหนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้มาแลวอยางนอย 1 ป ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  (AUN 1.3-1) และไดปรับปรุงพัฒนาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู เชน ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณโสตทัศนูปกรณในหองเรียน ฯลฯ 
  

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

evaluation and enhancement 

 สําหรับระบบและกลไกการไดมาซึง่ขอคิดเห็นของผูมสีวนไดสวนเสียในการปรับปรงุหลักสูตร ตลอดจน

การปรับปรงุระบบและกลไกดังกลาว มีดังนี ้

 

ตาราง 10.6-1 กลไกการไดขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการประเมิน ความตองการขอมูล ระยะเวลา 

นักศึกษาปจจุบัน แบบสอบถามออนไลน : ประเมิน

อาจารยผูสอน 

-วิธีการสอนของอาจารย 

-การใชสื่อการเรียนการสอน 

-ความรูความสามารถของอาจารย 

ทุกภาค

การศึกษา 

 แบบสอบถาม : ประเมินรายวิชา -ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

-ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่

สอน 

ทุกภาค

การศึกษา 

 แบบสอบถาม : ประเมินความพึง

พอใจ 

-ความพึงพอใจในดานการจัดการ

เรียนการสอน 

-ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ปละ 1 ครั้ง 

บัณฑิต แบบสอบถาม : ประเมินความพึง

พอใจ 

-ความพึงพอใจตอหลักสูตร 

-สภาพแวดลอมของการเรียนรู 

-การจัดการเรียนการสอน 

ปละ 1 ครั้ง 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการประเมิน ความตองการขอมูล ระยะเวลา 

-การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษาทัง้ 5 ดาน

ในระดับใด 

-การเรียนรูตลอดหลักสูตรสงเสริมให

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับใด 

ผูใชบัณฑิต สัมภาษณเปนรายบุคคล -ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

-คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ 

-ความรูที่บัณฑิตควรม ี

ปละ 1 ครั้ง 

อาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารย

ผูสอน 

จากการประชุมรวมกันในการ

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตร และการสัมภาษณเปน

รายบุคคล 

-คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ 

-ความรูที่บัณฑิตควรม ี

-ความพึงพอใจในการบรหิารจัดการ

หลักสูตร 

-ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ปละ 1 ครั้ง 

 

รายการหลักฐานตามเกณฑ AUN 10 
รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 
AUN 1-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
AUN 1.3-1 สรปุผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา และผูสําเรจ็การศกึษาที่มีตอ

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ คะแนน (1-7) 

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

2 

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

2 

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

3 

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

3 

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

3 

Overall opinion 3 

 

 

 

 

 

 

AUN 11 
ผลผลิต (Output) 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN 11 (Output) 

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

for improvement  

 ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่รบัเขา สําเร็จการศึกษา และตกออก เมื่อสิ้นปการศึกษา 2561  

ตารางท่ี 11.1  ขอมูลจาํนวนนักศึกษาที่รับเขา สําเร็จการศึกษา และตกออก 

ปการศกึษา 
จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนที่

เขาศึกษา

จริง 

จํานวนที่

สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่ 

คงคางอยู 

จํานวนทีห่ายไป 

ไมมา

รายงานตัว 

พนสภาพ (ไมมาราย

ลงทะเบียน,ตกออก, 

ลาออก) 

2554 25 19 11 - 6 8 

2555 27 20 13 - 7 7 

2556 21 15 9 - 6 6 

2557 15 11 11 - 4 - 

2558 10 7 2 5 3 2 

2559 28 18 - 17 10 1 

2560 15 13 - 13 2 - 

2561 13 8 - 8 5 - 

 จากขอมูลในตารางขางตน จะเห็นไดวา จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในแตละปมีจํานวนลดลง ซึ่ง

หลักสูตรไดเรงดําเนินการประชาสัมพนัธในเชิงรุกมากขึ้น และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย ซึ่ง

ในปการศึกษา 2560 สถาบันไดรับนักศึกษาตางชาติชาวพมาเขาศึกษา 2 คน และในปการศึกษา 2561 มี

นักศึกษาชาวอินโดนีเซียเขาศึกษา 1 คน  การที่มีจํานวนนักศึกษาลดลง ทางหลักสูตรกําลังดําเนินการศึกษา

วิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ 
 

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

improvement 

 จํานวนเวลาเรียนเฉลี่ยของนักศกึษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 เวลาเรียนเฉลี่ย 4.75 โดยมีขอมูลดังนี ้
 

ตารางท่ี 11.2  ขอมูลระยะเวลาการศึกษาของผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

ปการศกึษา จํานวนผูสําเรจ็การศกึษา Retentiontime (ป) 

2556 7 3.25 

2557 9 4.33 

2558 22 4.59 

2559 10 4.60 

2560 12 4.54 

2561 6 4.75 
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จากขอมูลปญหาระยะเวลาการศึกษาของผูทีส่ําเร็จการศึกษาลาชากวาที่กําหนดที่เปนปญหาเพิ่มขึ้นทุกป  ทาง

หลักสูตรไดนําปญหาเขาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในเบื้องตนไดกําหนดใหนักศึกษา

ระบุขอบขายงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ของ

การเขาศึกษา และใหดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธในภาคการศึกษาถัดไป  ซึ่งนักศึกษาที่เขาศึกษาในป

การศึกษา 2561 กําลังดําเนินการขอสอบโครงรางวิทยานิพนธแลว 3 ราย (รอยละ 37.50) 

 สวนนักศึกษาที่เขาศึกษากอนในปการศึกษา 2561 กําหนดใหมารายงานความกาวหนาฯ เดือนละ 1 

ครั้ง โดยใหอาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่คอยติดตามอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้อยูระหวาง

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

 หลักสูตรนี้จัดการเรียนสอนในวันเสาร-อาทิตย  ผูที่เขาศึกษามีงานทําอยูแลว และเมื่อสําเร็จการศึกษา

จึงกลับไปปฏิบัติงานในที่เดิม   

 

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

monitored and benchmarked for improvement 

 ขอมูลการเผยแพรผลงานของนกัศึกษา นับตามป พ.ศ. ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 11.3  ขอมูลผลงานตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา 

ประเภทผลงาน  ป พ.ศ.

2556 

ป พ.ศ.

2557 

ป พ.ศ.

2558 

ป พ.ศ.

2559 

ป พ.ศ.

2560 

ป พ.ศ.

2561 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ       

 - ฐานขอมูล ISI - - - - - - 

 - ฐานขอมูล Scopus - - - - - - 

 - ฐานขอมูลอื่น (TCI) 2 3 3 6 - 2 

Proceeding       

 - ระดับนานาชาติ - - - 2 1 - 

 - ระดับชาติ 5 7 10 4 11 4 
 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

 ในปการศึกษา 2561 มีผูสําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จํานวน 6 คน ซึ่งผลการประเมินบัณฑิตยังไมมี

ผลสรปุ  
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Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
Cohort 

Size 

% completed first degree in % dropout during 
2-3 

Years 
3.5-4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2553 30 3 4 15 1 3 4 - 
2554 19 - 2 7 1 - 4 2 
2555 20 - - 6 7 - - - 
2556 15 - - - 3 2 1 - 
2557 11 1 - 10 - - - - 
2558 7 - 2 - 1 - - - 
2559 18 - - - 1 - - - 
2560 13 - - -  - - - 
2561 8 - - - - - - - 
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สรปุคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA 

เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

       

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

       

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

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

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

       

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

       

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

with the expected learning outcomes [1] 
       

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

       

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

       

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

communicated to all stakeholders [1] 
       

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

       

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

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

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
       

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

       

5.3  Methods including assessment rubrics and marking schemes are        
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment [6,7] 

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

       

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

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

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

       

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

       

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

       

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

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 
       

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

       

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

       

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

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

       

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

       

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

identified and activities are implemented to fulfill them [4] 
       

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

       

Overall opinion        
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

design and development [1] 
       

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

       

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

       

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

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 
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เกณฑ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

and benchmarked for improvement [1] 
       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.55 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
จุดแข็ง (5 ประเด็น) 
 1. เปนหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพที่มีอาจารยผูสอนและนักศึกษามาจากสายสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
เชน เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร ฯลฯ ทําใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนรูทาวิชาการที่กวางขึ้น
และสงเสรมิการทํางานเปนทมีระหวางวิชาชีพ 
 2. เปนหลักสูตรที่มีการบริการวิชาการที่เขมแข็ง สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
ของนักศึกษา และสามารถใชชุมชนเปนฐานในการทําวิจัยเพือ่วิทยานิพนธหรือสารนพินธได 
 3. ผูเรียนมีประสบการณในการทํางานมาแลว จึงสามารถใชเปนโจทยในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธได  
 4. เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย จึงเปดโอกาสใหผูที่มีงานทําอยูแลวและ
กลุมเปาหมายสามารถเขาเรียนไดเพื่อเพิ่มพูนความรูและพฒันาตนเอง 
 5. การจัดการเรียนการสอนใชวิธีการหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในหองเรียน การลงพื้นที่ การจัดประชุม
ที่มีหลายภาคสวนเขารวม เปนการเปดมุมมองของนกัศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูจากสถานการณจรงิ 
  
จุดท่ีควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. การกําหนดมาตรการเรงรัดใหนกัศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
2. การประชาสมัพันธหลักสูตร 
3. สงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยใหมากขึ้น และกําหนดมาตรการในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
4. ประเมินระบบอาจารยทีป่รึกษาเพื่อปรบัปรุงและลดระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ประชาสมัพันธหลักสูตรในเชงิรุกไปยังกลุมเปาหมาย/เครือขายของสถาบันเพิ่มมากข้ึน และเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธทีห่ลากหลาย เพื่อใหไดนักศึกษาตามแผน 
 2. สนับสนุนใหอาจารยที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการดําเนินการพัฒนาตนเอง 
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บทท่ี 5 
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

ตาราง Common Data Sets ระดบัหลักสูตร 

รายการ จํานวน 
1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด  
 - ระดับปรญิญาตร ี - 
 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ระดับปรญิญาโท 1 
 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปรญิญาเอก - 
2. จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  
 - ระดับปรญิญาตร ี - 
 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ระดับปรญิญาโท - 
 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปรญิญาเอก - 
3. จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี - 
 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 52 
 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู - 
 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  
 - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเทา  

- 

 -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  

- 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย  
 - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตร ีหรอืเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 5 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรอืเทียบเทา - 
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รายการ จํานวน 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรอืเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเทา - 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาตร ีหรอืเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาโท หรือเทียบเทา - 
 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาเอก หรือเทียบเทา - 
5. คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร  
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
 - ระดับปรญิญาตร ี - 
 - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ระดับปรญิญาโท - 
 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ระดับปรญิญาเอก 5 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 - จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 4 
 - จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 
 - จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย - 
 - จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย - 
6. จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

5 

 - บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศารฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ 

- 

 - ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธิบัตร - 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI 1 
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รายการ จํานวน 
กลุมที ่2 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

1 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

- 

 - ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร - 
 - ผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว - 
 - ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดบัชาติวาจางใหดําเนินการ - 
 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน - 
 - ตําราหรือหนงัสอืหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

- 

 - ตําราหรือหนงัสอืหรืองานแปลที่ผานการพจิารณาตามหลกัเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

 - จํานวนงานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสือ่
อิเลคทรอนิกส online 

- 

 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ดรับการอางองิในฐานขอมูล 
TCI และScopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร 

- 

7. การมีงานทําของบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด - 
 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทําภายใน 1 ป หลังสําเรจ็
การศึกษา 

- 

 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

- 

 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ - 
 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา - 
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รายการ จํานวน 
 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายไดประจําอยูแลว - 
 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - 
 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท - 
 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร  
 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

- 

 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

8. ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดรบัการตพีิมพหรือ
เผยแพร 

 

 - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง   
 - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 4 
 - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

- 

 - ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธิบัตร  
 - จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 1 
 - จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป
และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 
หรือตีพมิพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

1 

 - จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมลูระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

 - ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสือ่
อิเลคทรอนิกส online 

- 

 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ - 
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รายการ จํานวน 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 6 

 


