
 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 

 
 

สถาบันนโยบายสาธารณะ 

และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 



สารบญั 
 
เร่ือง            หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้าม)ี 1 
4) จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
 และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคัญ หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 11 
2) การดําเนินการหลักสูตร 11 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 
4) องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 32 
5) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจิยั (ถ้าม)ี 32 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของผู้เรียน 34 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรยีน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 35 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดบัปริญญาโท ที่ไม่มี มคอ.1) 36 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/์วิธกีารสอน และ 
 กลยุทธ/์วิธกีารวัดและการประเมินผล 39 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs)  
 สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 41 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อส้ินปีการศึกษา 42 
 



สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง            หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  44 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 44 
3) เกณฑ์การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 44 
4) การอทุธรณ์ของนักศึกษา 45 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใ์หม ่ 46 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 46 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน 47 
2) บัณฑิต 50 
3) นักศึกษา 50 
4) คณาจารย ์ 51 
5) หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 52 
6) ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้ 53 
7) ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 54 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 56 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 56 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 56 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 57 

 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทยีบความแตกตา่งระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรงุ 58 
ก-2 ตารางเปรียบเทยีบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนนิการ 
 ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 81 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 84 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจํา  88 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 91 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 107 

 ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรยีนรูข้องแตล่ะรายวิชาในหลักสูตร 
  ที่สะท้อนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (Active learning) 109 
 ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 113 
  



สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง            หน้า 
 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรว์่าด้วยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 115 
ง-2 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ 131 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขต  วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะ  สถาบันนโยบายสาธารณะ 
   
   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่หลกัสูตร 
 1.1 รหัสหลกัสูตร 25530101104645 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ 

   (ภาษาองักฤษ) : Master of Science Program in Health System Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
     (ภาษาองักฤษ) : Master of Science (Health System Management) 

 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
   (ภาษาองักฤษ) : M.Sc. (Health System Management) 

 

3. วิชาเอก  
   ไม่มี 
 

4.  จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก 1 36 หนว่ยกติ 
 แผน ก 2 36 หนว่ยกติ 
 แผน ข 36 หนว่ยกติ 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทัง้ผู้เรียนไทยและผู้เรียนต่างชาติ   
  
 
 5.4  ความร่วมมือกบัหน่วยงานและ/หรือสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนนุจากสถาบันอืน่ 

   ชื่อสถาบัน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 รูปแบบความร่วมมือสนับสนุนอาจารย์พเิศษ วทิยากร การรว่มจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 

  ชื่อสถาบัน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 รูปแบบความร่วมมือ สนับสนุนให้บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรและ
สนับสนุนทุนให้ผู้เรียน 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่  1/2564 
 (เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2564)  ปีการศึกษา 2564 

ปรับปรงุมาจากหลักสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 

  ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
23(4/2564)  เมื่อวันที่  16  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที ่420(3/2564)  
 เมื่อวันที่ 15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศกึษา 
1) นักวิชาการสาธารณสุข 
2) นักวิเคราะห์และออกแบบงานการจัดการระบบสุขภาพ 
3) นักวิชาชีพ/ผู้จัดการที่ทํางานด้านการจดัการระบบสุขภาพในชุมชน 
4) นักวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ/การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ/กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ 
5)   อาชีพอิสระ เป็นผู้ดําเนินการด้านการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กระบวนการ

นโยบายสาธารณะ  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ที ่

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่สําเร็จการศึกษาจาก

ต่างประเทศ 
ขอให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายพงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 
2534 
2529 

ปร.ด. 
ส.ม. 
ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์สังคมและการบรหิาร 
สาธารณสุขศาสตร ์
เภสัชศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

2  อาจารย์ นางกุลทตั   หงส์ชยางกรู ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2541 
2528 

ปร.ด. 
พย.ม 
วท.บ.. 

พยาบาลศาสตร ์
การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.เชียงใหม ่
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

3  อาจารย์ นางซอฟียะห์   นิมะ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2550 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

เภสัชศาสตร์ 
เภสัชวิทยา 
พยาบาลศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานทีต่ัง้มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันนโยบายสาธารณะ 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 การปรับปรุงหลักสูตรได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจและสังคมโลก ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤติและความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะที่เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 
2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 -2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ที่กําหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนใช้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน  ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน  เพื่อดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
"ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง" ที่นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์ของชาติในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การปรับปรุงหลักสูตรได้พิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จากความเคลื่อนไหวทาง
สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว รวมถึงจากการเกิดโรคใหม่ ดังเช่นสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผล
กระทบทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด ความเช่ือ ความต้องการและเป้าหมายของชีวิต วัฒนธรรม
การเรียนรู้ พฤติกรรมการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมทางด้านสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในสังคมไทย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาระหว่างกลุ่มบุคคล ระหว่างกลุ่ม
ต่างวัย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบที่เป็นเงื่อนไขในการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 
 

 11.3 สถานการณ์ความต้องการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพ 
 จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนทศันะในเรื่องสุขภาพ

ที่ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของสุขภาวะ (ภาวะที่เป็นสุข) และคุณภาพชีวิตในมิติทั้งกาย จิต 
สังคม จิตวิญญาณ และปัญญา ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชนและสาธารณะ  การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่สุข
ภาวะจึงเป็นบทบาทของทุกคน ทุกภาคี ทุกหน่วยงาน  โดย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เน้นการปฏิรูป
ระบบสุขภาพที่อาศัยความรู้  กระบวนการและเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินการ ได้แก่ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ธรรมนูญสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และ
เชิงประเด็น และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  ประกอบกับ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้กล่าวถึง
สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ที่บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และ
มีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้เกิดส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีสิทธิร้องขอให้
มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ มีสิทธิได้รับรู้
ข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีการ
กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ที่ผ่านมาการดําเนินการต่าง ๆ ยังมีข้อจํากัดในด้านวิชาการทั้งในแง่ขององค์ความรู้
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และบุคลากรที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยที่ยังต้องการองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
การประยุกต์ใช้และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ 

 

 11.4 สถานการณ์การวิจัยด้านสุขภาพ 
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยที่ผ่านมา ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่อง

ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพและระบบนโยบายสุขภาพ ซึ่งต้องการการจัดการงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงระบบ ประกอบกับหลักสูตร
ส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เน้นการสร้างนักวิจัยที่ทําการศึกษาเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
ศาสตร์ของหลักสูตรน้ัน ๆ ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการ 
บูรณาการในศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อนําไปสู่ระบบวิจัยทางด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศ  

บุคลากรที่มีทักษะในการบรหิารจัดการงานวจิัยจากศาสตร์ที่หลากหลายต้องมีแนวคิดและยุทธศาสตร์
สําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ แนวคิดเรื่องความสามารถในการแข่งขัน แนวคิด
เรื่องภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่เป็นภัยคุกคามอันหลากหลาย 
ขณะเดียวกันจะต้องเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ
ได้ทันที 

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาระบบสุขภาพให้ได้ผลสําเร็จตามแนวคิด และสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไปต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบสุขภาพ และมีทัศนคติที่สอดคล้อง
กับปรัชญาของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเป็นนักจัดการที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้ และ
สามารถนําการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ มาเสริมหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถาบันนโยบายสาธารณะจึง
ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นทางด้านการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ และ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ต่อพื้นที่และต่อสังคมโดยรวมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ี และความ

เกี่ยวขอ้งกับพนัธกิจของสถาบัน  
 12.1  การพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่สอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบสุขภาพ ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพขององค์กรสุขภาพ เช่น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  โดยเน้น
ให้มหาบัณฑิตมีองค์ความรู้ในด้านการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การมองสุขภาพเป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา 
และใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย สามารถ
เรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ด้วยการนําสถานการณ์ที่พบเห็นและมี
ประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการเรียนและการทําวิจัย สอดคล้องตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
สู่การตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่มี
ความสามารถด้านวิชาการ 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ดําเนินการเพ่ือเป็นให้เป็นไปตามหลักการ Outcome Based Education 
(OBE) และตอบสนองต่อความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคผนวก ค-1)  หลักสูตร ฯ ตระหนักถึงการ
เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเป็นสถาบันความรู้ที่ทําหน้าที่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
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การแข่งขันของประเทศในระยะยาว และยกระดับการพัฒนาประเทศสู่สังคมที่แก้ปัญหาของชาติด้วยฐานความรู้
และการวิจัย  หลักสูตรได้กําหนด Program Learning Outcomes (PLOs) เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยที่
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ต่อพื้นที่ และต่อสังคม
โดยรวม เป็นหลักสูตรที่บูรณาการเพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฯลฯ   

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กําหนดพันธกิจที่มีเป้าหมายสูงสุดให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม

และสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้น
นํา 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 และมีพันธกิจหลัก คือ 1)  สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  2) สร้าง
บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ และเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์
การดําเนินงานที่สําคัญไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การวิจัย/
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ และ 3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

PLOs ของหลักสูตรฯ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่สังคม สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมที่สร้าง
ความเข้มแข็งต่อชุมชน เชื่อมโยงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ  เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ วิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้
ผู้เรียนเน้นการวิจัยที่ควบคู่กับการคิดและแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ด้านการวิจัยบนพื้นฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่/ชุมชน หรือในองค์กรสุขภาพ   อีกทั้ง PLOs ของหลักสูตรฯ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้  

1)  คุณลักษณะพื้นฐาน : มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านวิชาการ  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาค้นคว้า 

2)  คุณลักษณะทางสังคม : มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจ
ที่หนึ่ง สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดล้อม มภีาวะผู้นํา   

3)  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ : มีความรู้ในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ  มีศักยภาพ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้และนําไปประยุกต์ในการพัฒนางาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

นอกจากนั้น การกําหนด PLOs ของหลักสูตรฯ ยังสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุทธศาสตร์ย่อยการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากลสู่การ
เป็นพลเมืองโลกที่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้า มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถทํางาน
ได้ในทุกที่ และยังกําหนดให้ PLOs ของหลักสูตรฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันนโยบายสาธารณะ คือ 
1) ใช้กระบวนการทางวิชาการและวิจัย เป็นเครื่องมือและกลไกในการประสานงาน  2) ใช้การทํางานแบบ
เครือข่าย โดยระดมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เครือข่ายประชาสังคม องค์กรชุมชน ราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นผู้บริหาร ผู้มีอํานาจตัดสินใจ นักวิเคราะห์ระบบ นักเคลื่อนไหวในพื้นที่ เพื่อ
สร้างเป็นเครือข่ายทํางานและจัดการประเด็นที่เรียงลําดับตามความสําคัญ  3) ใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
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เป็นพลังในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง  และ 4)  ใช้กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการสมัชชา ในการผลักดันนโยบายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ  
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอื่นต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ      
   ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ จัดการศึกษาตามแนวทาง     
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ภายใต้ความเช่ือที่ว่า ผู้เรียนเป็นผู้มีความต้องการ และมีความสามารถที่จะ
เรียนรู้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องตอบโจทย์จากสังคม 
เพื่อส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคม 

การจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ จึงเน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้จากความต้องการของผู้เรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองสู่การปฏิบัติในการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมกับพื้นที่ โดยยึดถือพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิทีห่นึ่ง” ซึ่งจะนําไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ตลอด
ชีวิต และเป็นกําลังหลักของสังคมในอนาคต 

 

 1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาการของหลักสูตร เกิดจากการเรียนรู้ที่สําคัญในการขับเคล่ือนและการจัดการระบบสุขภาพจาก
แนวคิดของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ที่มองว่าสุขภาวะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และปัญญา ที่ไม่เพียงเฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงครอบครัว ชุมชน
และสาธารณะ  การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่สุขภาวะที่ดี จึงเป็นบทบาทของทุกคน ทุกภาคี และทุกภาคส่วน/
หน่วยงาน  การรณรงค์ให้มีสุขภาวะที่ดีเริ่มจากการมีนโยบายสาธารณะที่ดี และการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาวะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคล่ือน 3 ส่วน คือ กระบวนการภาคการเมือง การประสาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง  และการจัดการองค์ความรู้ที่ต้องเช่ือมร้อยและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน  ที่ผ่านมาการขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งขึ้นเป็นลําดับ แต่ภาค
การเมืองซึ่งทําหน้าที่หลักในการสร้างนโยบายสาธารณะยังขาดกระบวนการเชื่อมประสานจากภาคประชาสังคม 
และขาดการจัดการความรู้ที่จําเป็น และการวิจัยเพื่อสร้างและนําองค์ความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะมี
ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้มากขึ้น แต่งานวิจัยเหล่านี้ยังมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ อีกทั้งโจทย์วิจัยไม่ได้มาจาก
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่และการขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมหรือคนในชุมชน จึงทําให้
งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของบริบทในพื้นที่ได้   
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้องมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองต่อโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งปัญญาและความรู้ รวมทั้งต้องเรียนรู้
เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยคํานึงถึงแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ และ
การวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้ เน้นการพัฒนาองค์กร เน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ทันท ีรวมทัง้การเกดิปัญหาเรง่ดว่นทีเ่ปน็
ภัยคุกคาม ดังเช่นสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก  ตลอดจนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ให้ได้ผลสําเร็จตามแนวคิด และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปทั้งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของสังคมและ
วัฒนธรรม การดูแลสุขภาพทั้งระบบต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ มีทัศนคติที่
สอดคล้องกับปรัชญาของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักจัดการที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดทําหลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในด้านนี้เป็นการเฉพาะ โดยใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
หลากหลาย สามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ และเน้นการนําไปใช้ได้จริงโดยนําสถานการณ์ที่พบเห็น นํา
ประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการเรียนและการวิจัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
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 1.3 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่คุณลักษณะ ดังนี้  

1) สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนด
สุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน นําไปสู่การกําหนด
จุดหมาย ยุทธศาสตร์และแผนของระบบสุขภาพ 

2) สามารถวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและสามารถประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบสุขภาพให้มีความ
เสมอภาค มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3) เป็นนักจัดการระบบสุขภาพ มีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4) สามารถวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมระบบสุขภาพสําคัญที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

เพื่อนําความรู้มาพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรงุระบบบริหารจัดการ

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ตามกําหนด 
- ประชุมและประเมินความคิดเห็นจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างนอ้ยภาคการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 
- รายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ AUN-QA และได้คะแนน
อย่างน้อย 4 

2. การปรับปรงุเนือ้หารายวิชา 
หัวข้อวิจัย และปรับปรงุ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน การวดัและการ
ประเมินผล  

- ปรับปรงุเนื้อหารายวิชา การเรยีนการ
สอน และการประเมินโดยคณาจารย์
ในรายวิชา 
- ติดตามผลการประเมินโดยระบบการ

ประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
- ประชุม สัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร 
- สนับสนุนให้อาจารย์ไดเ้พิ่มพูนทักษะ

เกี่ยวกับเทคนิค/วิธกีารจดัการเรียน
การสอน การจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning การสอน
ออนไลน์ และเทคนิคการประเมินผล 
- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 

- มคอ. 3 และ มคอ. 5 
- รายงานการประเมินตนเอง 
- ผลการประเมินรายวิชาและการ

ประเมินการสอนของอาจารย ์
- ผลประเมินและทวนสอบรายวิชา 
- รายงานความกา้วหน้าในรายวชิา

วิทยานิพนธ ์
- จํานวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

3. ปรับปรงุหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของ สกอ. ทุกรอบ 5 ป ี

- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

- สรุปความคิดเหน็จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  

   ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  และข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  นอกวัน–เวลาราชการ (ระบุ) วนัเสาร์และวันอาทิตย์  
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 แต่ทั้งนี้ ไดจ้ัดการจัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการในบางช่วงเวลา ตามความเหมาะสม
ของการบริหารจัดการของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
แผน ก 1 
1)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพ และ 

2)  มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาใน
ข้อ 1 และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4) คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 

 แผน ก 2 และ แผน ข 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ 
หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และมีประสบการณ์การทํางานที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4) คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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2.3   ปัญหาของผู้เรียนแรกเข้า 
1) ปัญหาการปรับตัวในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
2) ผู้เรียนขาดทักษะด้านการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการใช้สารสนเทศ 
3) ผู้เรียนขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน และการนําเสนอ 
4) ผู้เรียนขาดทักษะด้านการค้นหา การอ่าน การเขียน และการนําเสนองานวิชาการ 
5) ผู้เรียนมีภาระในการทํางานในเวลาราชการ 
 

 2.4   กลยทุธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ขอ้จํากัดของผู้เรียนในข้อ 2.3 
หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภาระงานประจํา

สามารถเข้าเรียนได้ และมีระบบในการดูแลผู้เรียนดังนี้ 
  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนจากการสอบคัดเลือกซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คําแนะนําและช่วยเหลือผู้เรียน 
  2) มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อทําหน้าที่ดูแลและให้
คําแนะนําผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนกว่าผู้เรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนรุ่นพี่เป็น
พี่เล้ียงคอยให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาอีกทางหนึ่ง 
  3) จัดปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่เพื่อแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนําส่ิง
อํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
  4) จัดโครงการเสรมิให้กับผู้เรียน เช่น อบรมการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมลู  
  5) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน  

6) จัดให้มีการนําเสนองานวิจัย การอภิปรายในการสัมมนา และการนําเสนอความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  

7) เปิดช่องทางให้คําปรึกษาด้านการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คําปรึกษาในระหว่างวันทํางาน 
 

 2.5  แผนการรับผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน 

การศึกษา จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้เรียนแต่ละปีการศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 3 3 3 3 

แผน ก 2 
ชั้นปีที่ 1 17 17 17 17 17 
ชั้นปีที่ 2 - 17 17 17 17 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 17 17 17 17 
 

แผน 
การศึกษา จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้เรียนแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ข 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบํารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน 1,400,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมรายรับ 2,900,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
   

  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 
2. ค่าใช้จา่ยดาํเนนิงาน (ไมร่วม 

3) 
950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 

3. ทุนการศึกษา 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,650,000 3,100,000 3,250,000 3,400,000 3,550,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม (ก) + (ข) 2,950,000 3,300,000 3,450,000 3,600,000 3,750,000 

จํานวนผู้เรียน 25 50 50 50 50 
ค่าใช้จ่ายต่อคน/ป ี 114,000 66,000 69,000 72,000 75,000 

หมายเหตุ ไม่นับผู้เรียนที่เรียนเกิน 2 ปี 
 
 2.7   ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
 

 2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   
 

 2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีรูปแบบการจัดการเรียนสอนดังนี้ 
 1)  มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทําจริง การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา การทํางานเพื่อสังคม เป็นต้น  โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
 2)  กําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร  
 3)  กําหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายวิชา
ในหลักสูตร 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการเรียน
การสอนเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ  - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  
  - กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
  - กลุ่มวิชากระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกติ 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
1.  หมวดวิชาบงัคับ - 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเลือก - 15 หนว่ยกติ 27 หนว่ยกติ 
3.  หมวดวิชาวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์    
 - วิทยานิพนธ ์ 36 หนว่ยกติ 18 หนว่ยกติ - 
 - สารนิพนธ ์ - - 6 หน่วยกิต 

รวม  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา/ชุดวิชา (Module) 

 3.1.3.1 รายวิชา/ชุดวิชา (Module) 
หมวดวิชาบังคบั          3 หน่วยกิต 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Health Systems Management) 
หมวดวิชาเลอืก 
 1) รายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่ระบุไว้ในแต่ละกลุ่มวิชา จํานวน 6 หน่วยกิต   
  - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
006-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4) 
  (Community Health Systems Management) 
006-662 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Health Security Management) 
006-663 การจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Health Promotion Systems Management) 
006-664 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Strategic Management for Health Systems Management) 
 

  - กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6((4)-6-8) 
  (Module: Health Impact Assessment Methodology) 
 

  - กลุ่มวิชากระบวนการนโยบายสาธารณะ 
006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการสุขภาวะ 3((2)-3-4) 
  (Participatory Public Policy Process for Health Management) 
006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ  3((3)-0-6) 
  (Determinants of Health) 
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 2) รายวิชาเลือกสําหรับทุกกลุ่มวิชา  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร หรือจากรายวิชา
อื่นในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือรายวิชาในสถาบันอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
วิชาเลือก เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเพิ่มอีกตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ
แผนการศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา  
006-668 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  (Research Methodology in Health Systems Management) 
006-669 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Statistics for Decision Making in Health Systems Management) 
006-670 การจดัการทรัพยากรมนษุยใ์นระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Human Resource Management in Health Systems) 
006-671 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Epidemiology for Health Systems Management) 
006-672 การจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Knowledge Management in Health Systems) 
006-673 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Quality Assurance in Health Systems) 
006-674 การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Qualitative Research for Health Systems Management) 
006-675 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Health Information Management Systems) 
006-676 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Health Consumer Protection) 
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3(0-9-0) 
 (Special Issues in Health Systems Management) 
006-678 พฤตกิรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Organizational Behaviors in Health Organizations) 
006-679 กฎหมายและจริยศาสตรใ์นการจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Law and Ethics in Health Systems Management) 
006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการการเงิน 3((3)-0-6) 
 (Health Economics and Financial Management) 
006-681 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ 3((3)-0-6) 
 (Strategic Environmental Assessment) 
006-682 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 3((2)-3-4) 
 (Creative Conflict Management) 
 

หมวดวิชาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
แผน ก 1 
006-781 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 
แผน ก 2 
006-782 วิทยานิพนธ ์  18(0-54-0) 
 (Thesis) 
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แผน ข   
006-783 สารนิพนธ ์ 6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวชิา 
   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก เช่น 006-661  มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถงึ รหสัของหนว่ยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชานั้นๆ  คือ 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) โดยกําหนดเป็น  006 
   ตัวเลข 3 ตัวหลัง มีความหมายดังตอ่ไปนี ้    
   ตัวเลขหลักร้อย หมายถงึ  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ 

  เลข 6  หมายถงึ รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรช้ันปีที่ 1 
  เลข 7  หมายถงึ รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรช้ันปีที่ 2  
 ตัวเลขหลักสิบ หมายถงึ  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0 หมายถงึ  กลุ่มวิชาบังคับ 
   เลข 6 หมายถงึ  กลุ่มวิชาเลือก 
   เลข 8 หมายถงึ  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

   ตัวเลขหลักหน่วย หมายถงึ  ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต 

 - รายวิชาทีจ่ัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึง่มีความหมาย
ดังต่อไปนี ้
 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ จํานวนหน่วยกติรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถงึ   จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถงึ   จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอ่สัปดาห ์
 ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์

 - รายวิชาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ  จํานวนหน่วยกติรวม 
 ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถงึ  จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 
   active learning 
 ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอ่สัปดาห ์

 ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถงึ จํานวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

แผน ก 1 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
006-781 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ 
 (Thesis)  
  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
006-781 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ  
 (Thesis) 
  รวม  9 หน่วยกิต   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
006-781 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ  
 (Thesis) 
  รวม  9 หน่วยกิต   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
006-781 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกติ  
 (Thesis) 
  รวม  9 หน่วยกิต   
  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   

 
แผน ก 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Health Systems Management) 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
006-782 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ 
 (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
006-782 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกติ 
 (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
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แผน ข 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Health Systems Management) 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3หน่วยกติ 
  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
006-783 สารนิพนธ ์ 3 หน่วยกติ 
 (Minor Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
xxx-xxx วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 
006-783 สารนิพนธ ์ 3 หน่วยกติ 
 (Minor Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
 
 3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 
 

006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  (Health Systems Management) 
   แนวความคิดสากลและทฤษฎีด้านสุขภาพ วิวัฒนาการของระบบสุขภาพ กลยุทธ์การจัดการ

ด้านสุขภาพ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพ การกําหนดนโยบายและกฎหมาย
สุขภาพที่สําคัญ องค์ประกอบสําคัญของระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจายอํานาจ
ด้านสุขภาพ บทบาทขององค์กรภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ การวางแผน 
การดําเนินงานและการประเมิน กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมและระบบส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร
ด้านสุขภาพ นวัตกรรมการบริหารงาน 

   Concepts and theories on health; evolution of health systems; health   
management strategies, health promotion, health services; significant health policies 
and laws, health system components, health system reform, health decentralization, 
role of local administrative organizations, role of health in civil society; strategic 
planning, implementation and evaluation; health innovation, media and health 
information technologies, administrative innovation 
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006-661 การจดัการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4) 
  (Community Health Systems Management) 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 

คุณลักษณะระบบสุขภาพชุมชนในอุดมคติ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ การบริหารจัดการงานบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
การบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง บริการให้คําปรึกษา การดูแลผู้รับบริการโรคเรื้อรัง 
บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เหมาะสมกับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ บทบาทของ
ผู้รับบริการและครอบครัวในบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบริหารยาและเวชภัณฑ์สําหรับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ การจัดการเครือข่ายระบบ
สุขภาพชุมชน 

   Concepts and theories related to sustainable community health systems and 
community health systems management; characteristics of ideal community health 
systems; health promotion systems and primary health service systems; strategic 
positions of primary health services; administration and management in primary 
health services, client-centered services, counseling services, chronic care services, 
appropriate health promotion and disease prevention services for primary health care 
level, roles of clients and families in primary care services; traditional medicines and 
alternative medicines; local wisdom, medication and medical supplies administration 
for primary care networks, networking management for community health systems 

 

006-662 การจดัการระบบหลักประกันสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Health Security Management) 
   หลักคิดและแนวปฏิบัติ รูปแบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ  การ

จัดบริการสุขภาพ การเงินและการคลัง เกณฑ์มาตรฐานและการประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

   Principles and practices of health security models in Thailand and other 
countries; health service management; finance; health standards and health 
insurance; local health security funds 

 

006-663 การจดัการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Health Promotion Systems Management) 
   หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการระบบการสร้างเสริมสุขภาพ รูปแบบการสร้างเสริม

สุขภาพในชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่น การช้ีนําเพื่อสุขภาพ การส่ือสารสุขภาพ  
การจัดการนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

   Principles and theories; development of health promotion systems; community 
health promotion models; public organizations and local organizations; health 
advocacy; health communication; innovation management for health promotion 

 

006-664 การจดัการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Strategic Management for Health Systems Management) 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก การ

กําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กรและการกําหนดกลยุทธ์
การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การจัดทําแผนสุขภาพระดับตําบล ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
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   Environmental analysis, organizational analysis; vision, mission, and core values; 
defining objectives and indicators; modification of organizational environment and 
strategy formulation, translating strategy into practice; sub-district, provincial, and 
national health plans 

 

006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6((4)-6-8) 
 (Module: Health Impact Assessment Methodology) 

แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คุณค่าและจุดมุ่งหมายของการใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมือในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ การวางนโยบาย การวางแผน ความป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของชุมชน หน่วยงานนโยบาย ผู้มีหน้าที่กําหนด
นโยบาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครื่องมือและ
พิสัยของระเบียบวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผลตัวชี้วัดสุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ การประเมินความเส่ียง และ
สร้างรูปแบบการประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระทบเพื่อการตรวจสอบนโยบาย การจัดการ
ความขัดแย้ง และให้ข้อเสนอทางเลือกนโยบาย รวมถึงหลักการใช้ผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจ
และปฏิบัติการ 

Concepts, principles of health impact assessment (HIA), and basic principles of 
sustainable development, values and purposes of HIA as a tool for healthy public 
policy, policy formulation, planning, equality and community participation in 
sustainable development, community roles, policy-making agencies, policy-makers 
and other stakeholders, the steps and tasks of a typical HIA, tools and methods in 
each step of HIA, the healthy development measurement tool (HDMT) and 
community health indicators, assessment forecasting tools, health risk assessment 
and modeling, analyzing health impacts, HIA for assessing the health impacts of 
policies, conflict management, and recommendations for public policies, application 
of the principles of evidence-based practice in decision-making 

 
006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มเพื่อการจดัการสุขภาวะ 3((2)-3-4) 
  (Participatory Public Policy Process for Health Management) 
   หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบ กระบวนการและขั้นตอนนโยบายสาธารณะ

ทางรัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจและทางสุขภาพ กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการสร้าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การผลักดันสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

   Principles and theories; comparisons of public processes and policies in political 
science, public administration and health; health assembly process for policy 
recommendations, turning policy into practice, policy implementation evaluation   

 

006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Determinants of Health) 
   แนวคิดสากลและทฤษฎีที่อธิบายปัจจัยกําหนดสุขภาพเชิงระบบ เช่น ปัจจัยบุคคล สังคม

สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ ที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สาธารณะ ทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา รวมทั้งดัชนีชี้วัดที่สําคัญของปัจจัยกําหนดสุขภาพ เพื่อ
การจัดการระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน 
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   Global concepts and theories that explain healthcare system factors:  personal, 
social, environmental and healthcare system factors influencing physical, mental, 
social and spiritual health of individuals, family and community in physical, mental, 
social and intellectual dimensions; important indicators of health-influencing factors 
for sustainable health systems management 

 

006-668 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  (Research Methodology in Health Systems Management) 
   ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัยเชิงระบบ ประเภทและกระบวนการวิจัย การ

กําหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โครงร่างและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านการจัดการระบบสุขภาพที่นําไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   Definitions, systematic characteristics and goals of research; types of research   
process; identifying research problems; variables and hypotheses; data collection; 
data analysis; writing a proposal and a research report; research evaluation; research 
application; ethics for researchers; and research techniques in health systems 
management leading to recommendations for policymakers 

 

006-669 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Statistics for Decision Making in Health Systems Management) 
   สถิติสําหรับการจัดการระบบสุขภาพ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป แนวทางการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 
   Statistics for health systems management, descriptive statistics, inferential     

statistics, applications of statistical programs, analytical guidelines for decision-making 
  

006-670 การจดัการทรัพยากรมนษุยใ์นระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Human Resource Management in Health Systems)  

 ประเภทของกําลังคนในระบบสุขภาพ ทั้งผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานสุขภาพ การวางแผนด้านกําลังคน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การมอบหมายงาน การ
พัฒนาศักยภาพ การประเมินผลงาน การจูงใจ การให้ค่าตอบแทน รางวัลและสวัสดิการ การลงโทษ 
การบริหารความขดัแย้ง การบริหารผลิตภาพ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   Types of manpower in health systems: health care providers and health care 
stakeholders; human resource planning; job analysis; selection and assignment, 
capacity building and development, evaluation, motivation, rendition for payment of 
reward and welfare, punishment, conflict management, product administration, 
promotion of creativity 

 

006-671 ระบาดวิทยาเพือ่การจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Epidemiology for Health Systems Management) 
   ปรัชญา ทฤษฎี และหลักการทางระบาดวิทยา การวัดทางระบาดวิทยา สถานะสุขภาพและ

ภาระโรค ระบบเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการจัดการระบบ
สุขภาพของโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บในบริบทของระบบบริการทางการแพทย์ 
สาธารณสุข และสังคม  
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   Philosophies, theories and concepts; epidemiological measurement, health 
status and burden of disease; disease surveillance and investigation systems, 
epidemiological applications in health systems management of infectious diseases, 
chronic noncommunicable diseases and injuries in social, public health and clinical 
settings 

 

006-672 การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Knowledge Management in Health Systems) 
   ความสําคัญของการจัดการความรู้ในการจัดการระบบสุขภาพ การจัดการความรู้และการ

เรียนรู้ ธรรมชาติและประเภทของความรู้ การระบุความต้องการด้านความรู้ การวางแผนพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ การสร้างความรู้ การแสวงหาและค้นหาความรู้ การกล่ันกรอง ตีความและ
หาความหมาย การจัดหมวดหมู่และการจัดเก็บความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้
และขยายผล  การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน การประเมินผลการจัดการความรู้  การสร้างคลัง
ความรู้ ตัวอย่างการลงทุนด้านการจัดการความรู้ขององค์กรที่ประสบความสําเร็จ โปรแกรมการ
จัดการความรู้ 

   Significance of knowledge management in health systems, knowledge 
management and learning management; nature and types of knowledge, identifying 
knowledge needs; knowledge management system development and planning; 
knowledge building, knowledge exploration and searching; screening, interpreting and 
finding meanings, knowledge categorization and organization; knowledge sharing, 
knowledge dissemination and expansion; knowledge application, evaluation of 
knowledge management; knowledge bank establishment, examples of successful 
organizations in knowledge management investment, knowledge management 
programs 

 

006-673 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Quality Assurance in Health Systems) 
   วิวัฒนาการ แนวคิดด้านการประกันคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ การจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพ การบริหารความปลอดภัยของผู้รับบริการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือการทํางานพัฒนา
คุณภาพ (QA Tools) การประกันคุณภาพสถานพยาบาล การบริหารความเส่ียง 

   Evolution; concepts of quality assurance in Thailand and abroad; management 
for quality improvement, safety administration for clients; quality development 
groups; quality assurance tools; quality assurance in nursing institutions, risk 
management 

 

006-674 การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Qualitative Research for Health Systems Management) 
   กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ การตีความและหาความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 

   Qualitative research process, data collection, principles and techniques in 
qualitative data analysis, data interpretation and assignment of meanings; writing 
qualitative research reports, participatory action research for health systems 
management 
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006-675 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 3((2)-3-4) 
 (Health Information Management Systems) 
   แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์และบทบาทของระบบ

สารสนเทศต่อองค์กร การบริหารจัดการ องค์ประกอบทางเทคนิคของระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับองค์กร  การควบคุมและรักษาความปลอดภัยใน
ระบบสารสนเทศ  ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของระบบสารสนเทศ 

   Concepts of health information management systems, relationships and roles 
of the information system in the organization, administrative management, technical         
components of information systems, information systems analysis and design for the 
organization, information security controls, social and ethical impacts of information 
systems 

 

006-676 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3((2)-3-4) 
  (Health Consumer Protection) 
   แนวคิดในการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค กระบวนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

ความเข้มแข็งของผู้บริโภค นโยบายของรัฐ กฎหมายและวิธีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

   Concepts of consumer protection; basic rights of consumers; consumer 
protection process; consumer empowerment; national policies and laws;  domestic 
and international consumer health protection strategies 

 

006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3(0-9-0) 
  (Special Issues in Health Systems Management) 
   การศึกษาเชิงลึกประเด็นความก้าวหน้าใหม่ทีน่่าสนใจในการจัดการระบบสุขภาพ การบูรณาการ

หลักการจัดการการบริหารเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
   In-depth study of health systems innovation, integrating principles of 

management of problem analysis 
006-678 พฤตกิรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ 3((3)-0-6) 
 (Organizational Behaviors in Health Organizations) 
   พฤติกรรมและการตัดสินใจส่วนบุคคลและของกลุ่มในองค์กรสุขภาพ  ทฤษฎีการจูงใจ  

ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  การบริหารการเปล่ียนแปลง องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความ
ขัดแย้ง การต่อรอง ภาวะผู้นํา   

   Individual and organizational behaviors and decisions; motivational theories; 
attitude and job satisfaction, organizational commitment; organizational citizenship 
behaviors; organizational culture and values; change management; learning 
organization; conflict management; negotiation; leadership 

 

006-679 กฎหมายและจริยศาสตรใ์นการจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 
  (Law and Ethics in Health Systems Management) 
   พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมยา สิทธิบัตรยา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณการบริหาร  
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จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ 
   National Health Security Act, laws relating to health security, pharmaceutical 

business and industry, pharmaceutical patent, the revenue code, labor law, health 
product acts; theories of ethics, ethics, ethics of management, professional ethics, 
ethical problems in health systems 

 

006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจดัการการเงิน  3((3)-0-6) 
  (Health Economics and Financial Management) 
   แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาคที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
การเงินเพื่อบริการสุขภาพ รูปแบบการจ่ายเงินหรือซื้อบริการของกองทุนต่างๆ และผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการบริการสุขภาพ ระเบียบการเงินที่สําคัญ การบริหารรายรับ รายจ่าย การวิเคราะห์
ดัชนีการเงิน การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย การควบคุมและตรวจสอบ ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง จุดอ่อน
ด้านการบริหารการเงินที่พบบ่อย   

   Macro-economic and micro-economic concepts and theories applicable for the 
administration and management of health systems, community health systems, quality 
health assurance systems, financing of health service systems; types of payment methods  
by funding sources for purchase of health services and their effects on health services 
management, key financial regulations, income management, expense management; 
financial indicator analysis, unit costs calculation, financial control and audit, common 
weaknesses often found in financial administration 

006-681 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ 3((3)-0-6) 
 (Strategic Environmental Assessment) 

หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) นโยบาย 
แผน โครงการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ขอบเขตและตัวบ่งชี้ หลักการ แนวทาง กระบวนการ
ออกแบบและการนําไปปฏิบัติ รูปแบบและประเภทของระบบ SEA การก่อตัวของนโยบาย แผน 
และโครงการที่เกิดจาก SEA ตัวอย่างวิธีการและการใช้ SEA 

Concepts and theories of strategic environmental assessment (SEA), 
institutional benefits for potential policy, plans, programs, and benefits; scope and 
indicators, principles, guidelines, process design and implementation, models and 
types of SEA systems, generic forms of SEA policies, plans and/or programs, examples 
of methods and use of SEA 

 

006-682 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  3((2)-3-4) 
 (Creative Conflict Management) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง สาเหตุและปัจจัยบ่งชี้ของความ
ขัดแย้ง ผลของความขัดแย้ง กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความขัดแย้ง เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง เทคนิคและขั้นตอนการจัดการกับ
ความขัดแย้ง เทคนิคการหาข้อสรุป ทักษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์ ทักษะการไกล่เกล่ีย ทักษะ
การเจรจาต่อรอง 

Understanding of conflict, level of conflict, causes and factors of conflict, 
results of conflict, conflict management process, elements of conflict analysis, tools 
for conflict identification and analysis, conflict management techniques and 
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procedures, consensus techniques, interactive communication skills, reconciliation 
skills and negotiation skills   

 

006-781 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 

 ศึกษา ค้นคว้า และดําเนินการวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการระบบ
สุขภาพภายใต้การดูแลและแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถส่ือสาร นําเสนอ และ
การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 Research study and Investigate on current interesting issues of health 
management system under supervision of advisors; communicating; presentation of 
thesis overviews to the advisors every semester; preparation of fulltext thesis and 
research article in order to get published according to the graduation criteria 

 

006-782 วิทยานิพนธ ์  18(0-54-0) 
 (Thesis) 
   การศึกษาวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพภายใต้การ

ดูแลและแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษา การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา 

   Research study on current interesting issues of health management system 
under supervision of advisors; presentation of thesis overviews to the advisors every 
semester; preparation of fulltext thesis and research article in order to get published 
according to the graduation criteria 

 

006-783 สารนิพนธ ์  6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 

 การวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ในประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ การ
รายงานความก้าวหน้าของสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การทํารายงานสารนิพนธ์โดยใช้รูปแบบและ
กระบวนการวิจัยภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 Research for minor thesis on current interesting issues of health management 
system; presentation of minor thesis overviews to the advisors every semester; writing 
report of study using research format and process under advisor’s supervision and 
according to the graduation criteria 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวฒุขิองอาจารย ์

 3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที ่
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายพงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ
 

ปริญญาเอก
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี

2550 
 
2534 
2529 

ปร.ด. 
 
ส.ม. 
ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร 
สาธารณสุขศาสตร ์
เภสัชศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น 
 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
 

2  อาจารย์ นางกุลทตั   หงส์ชยางกรู ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี

2552 
2541 
 
2528 

ปร.ด. 
พย.ม. 
 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร ์
การพยาบาลบิดามารดา
และเด็ก 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.เชียงใหม ่
ม.สงขลานครินทร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 

3  อาจารย์ นางซอฟียะห์   นิมะ ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี

2555 
2550 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

เภสัชศาสตร์ 
เภสัชวิทยา 
พยาบาลศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 

4.  อาจารย ์ น.ส.เพญ็   สุขมาก ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี

2556 
2552 
2542 
2537 

ปร.ด. 
พย.ม. 
วท.ม. 
สส.บ. 

การจดัการสิ่งแวดล้อม 
พยาบาลศาสตร ์
การจดัการสิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุขศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

ดูภาคผนวก ข-1 

5  อาจารย์ นายวรสิทธิ์   ศรศรีวิชัย 
 

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

2551 
2540 

ปร.ด. 
พ.บ. 

ระบาดวิทยา 
แพทยศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.มหิดล 

ดูภาคผนวก ข-1 
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 3.2.2  อาจารย์ประจํา  

ที ่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ 

ปีการศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปีที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1  รองศาสตราจารย ์ น.ส.กาญจน์สุนภัส  
บาลทิพย ์

ปริญญาเอก
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 
 
2542 
2537 

Ph.D. 
 
พย.ม. 
พย.บ. 

Nursing 
 
การพยาบาลผู้ใหญ ่
พยาบาลศาสตร ์

Massey U., New 
Zealand 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ขอนแก่น 

2564 : 3 ช.ม. 
2565 : 3 ช.ม. 
2566 : 3 ช.ม. 
2567 : 3 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 

2  รองศาสตราจารย ์ น.ส.ฐิตวิร   ชูสง ปริญญาเอก
 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

2552 
 
 
2546 
 
 
2541 

Ph.D. 
 
 
วท.ม. 
 
 
วท.บ. 

Environmental 
Science and 
Engineering 
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 
สาธารณสุขศาสตร ์

Kanazawa U., 
Japan 
 
ม.มหิดล 
 
 
ม.มหิดล 

2564 : 3 ช.ม. 
2565 : 3 ช.ม. 
2566 : 3 ช.ม. 
2567 : 3 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 

3  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางจารวุรรณ  
กฤตย์ประชา 

ปริญญาเอก
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2547 
 
2538 
2529 

Ph.D. 
 
พย.ม. 
วท.บ. 

Nursing  
 
การพยาบาลผู้ใหญ ่
พยาบาลและผดุง
ครรภ์ 

U. Of Michigan, 
U.S.A 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

2564 : 30 ช.ม. 
2565 : 30 ช.ม. 
2566 : 30 ช.ม. 
2567 : 30 ช.ม.

ดูภาคผนวก ข-2 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น.ส.อาภรณ์ทิพย์  
บัวเพ็ชร ์

ปริญญาเอก
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
 
2546 
2535 

ส.ด. 
 
วท.ม.  
พย.บ. 

การพยาบาล
สาธารณสุข 
สาธารณสุขศาสตร ์
พยาบาลและผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง 

ม.มหิดล 
 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

2564 : 3 ช.ม. 
2565 : 3 ช.ม. 
2566 : 3 ช.ม. 
2567 : 3 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
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3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ  
 หลักสูตรจะเชญิอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัย ทัง้จากภาครฐัและเอกชน 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 

5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวจิัย (ถ้ามี) 
5.1 คําอธิบายโดยยอ่  

งานวิจัยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในหลักสูตรนี้ เป็นงานวิจัยทางด้านการจัดการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่ได้จาก
ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัยในบริบทที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายหลักของงานวิจัยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คือ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งการปรับปรุงและการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยอยู่ภายใต้ความดูแลและให้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถเผยแพร่ในเวทีวิชาการ วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา 
 รูปแบบของรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา 
และ/หรือผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ประกอบด้วย การกําหนดหัวข้อวิจัย การวางแผน
และพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การดําเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลงานการวิจัย เขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่มาของโจทย์วิจัย ได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
วิทยาการที่อยู่ในความสนใจ หัวข้อวิจัยจากผู้ประกอบการ/ชุมชน เป็นต้น  
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ และจริยธรรม  โดยผู้เรียนสามารถ 
1)  อธิบายทฤษฎีทีน่ํามาประยุกตใ์ช้ในงานวจิัยได้  
2)  อธิบายประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย 
3)  มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และการอ่าน คิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  
4) นําเสนอปากเปล่า วิพากษง์านวิจัย และเขียนเผยแพร่งานวจิัยในวารสารทางวิชาการได ้
5)  มีจริยธรรมในการทําวจิัย และเคารพผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
 

5.3 ช่วงเวลา  
 1) แผน ก 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปทีี่ 1 ถงึภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปทีี่ 2 
 2) แผน ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ถงึภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปทีี่ 2 
 3) แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ถงึภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปทีี่ 2 

 
5.4 จํานวนหน่วยกติ ตามแผนการศึกษาที่ผู้เรียนเลือกเข้ามาศึกษาดังนี ้

  1) แผน ก 1 จํานวน 36 หนว่ยกิต 
  2) แผน ก 2 จํานวน 18 หนว่ยกิต 
  3) แผน ข จํานวน   6 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1)   ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้ง

แนะนําอาจารย์และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่
ตนเองสนใจ 

2)  ให้ผู้เรียนดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาสารนิพนธ์ 
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3)   ให้คําปรึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร การเลือกลงทะเบียนรายวิชา แนะนําขั้นตอนการเตรียม
โครงร่าง และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยกําหนดให้ผู้เรียนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แล้ว
เสร็จก่อนที่กําหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ภาค
การศึกษา 

4)  ให้คําปรึกษาเพื่อขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากแหล่งทุน  
5) สนับสนุนการดาํเนินงานวิจยั และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการเก็บขอ้มูล 
6) ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการวิจัย การวัดความรู้ทาง/การสอบภาษาอังกฤษ  
7) จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และการบรหิารจัดการในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
1)  ให้ผู้เรียนรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุก 6 เดือน 
2)  ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา 
3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
4)  จัดสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceedings) หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี peer review   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน  
คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของผู้เรียน ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
1.1 มีความสามารถด้าน
การเขียนภาพเชิงระบบ 
และการใช้โปรแกรมการ
จัดการเชิงระบบ  

1. จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. การสอนใช้โปรแกรมการจัดการเชิงระบบและการเขยีน
ภาพเชิงระบบ 
3. การมอบหมายงานในแต่ละวิชาให้นําเสนอโดยโปรแกรม
การจดัการเชิงระบบและการเขยีนภาพเชิงระบบซึ่งเป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนจัดการระบบคิดของตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
4. จดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จรงิ
และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

PLO 3  แสดงพฤติกรรมการ
มีภาวะผู้นํา มีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นเชงิวิชาการได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1.2  เป็นผู้นําและ
รับผิดชอบในการบูรณา
การองค์ความรูด้้านการ
บริหารจัดการระบบ
สุขภาพ หรือการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ หรือกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของพื้นที่ ชุมชน หรือ
องค์กรสุขภาพ 

1. กําหนดให้เรือ่งภาวะผู้นําและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นประเด็นร่วมในการเรยีนรูร้ว่มกัน 
2. กําหนดให้รว่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบ
สุขภาพ เช่น สมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด และระดับ
ภาคใต้  
3. การมอบหมายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประเมินปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ เช่นโครงการที่เกีย่วข้องกับ
แผนพัฒนาภาคใต้ 
4. จดัให้มกีระบวนการหรือเวทใีนชุมชน ที่ผู้เรยีนเข้าไปมี
ส่วนร่วมเรียนรูก้ับชุมชน ในฐานะแกนนําทางวชิาการ เช่น 
การร่วมกจิกรรมพัฒนาชุมชนสุขภาวะ ทั้งนีเ้พือ่การสร้าง
บุคลิกภาพของการเป็นนกัจัดการ  กล้าตัดสินใจ  โดยใช้
ข้อมูลวชิาการประกอบ 
5. จดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นการทํางานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
6. ให้นักศึกษาลงพื้นที่จริง และนําความรู้ทางทฤษฎีมาใช้
แก้ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในชุมชน 

PLO 1  บูรณาการองค์
ความรู้เพื่อแก้ปญัหาด้านการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพ 
หรือเพื่อการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ หรือเพื่อ
ดําเนินการกระบวนการ
นโยบายสาธารณะได้ 
PLO 3  แสดงพฤติกรรมการ
มีภาวะผู้นํา มีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นเชงิวิชาการได้
อย่างสร้างสรรค์ 
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2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลพัธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner)
ผู้ร่วม

สร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO 1  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ หรือเพื่อการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
หรือเพื่อดําเนินการกระบวนการ
นโยบายสาธารณะได้ 

     

PLO 2  ทํางานเป็นทีมรว่มกับภาคี
เครือข่ายได ้

     

PLO 3  แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา 
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
กล้าแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

     

PLO 4 พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้าน
การจดัการระบบสุขภาพโดยใช้
ข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ ชุมชน หรอืองค์กรสุขภาพ
ได้ 

     

PLO 5 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย ์

 
 

  
 

  
 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูแ้ละพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเน่ือง 
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลพัธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับปริญญาโท ที่ไม่มี มคอ.1) 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท (ที่ไม่มี มคอ.1)  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึกของ

ผู้อื่น 
 1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและ

สังคม 
2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
 3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 

และปัญหาต่าง ๆ 
 4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การทํางานของกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
 5.2 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
 5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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3.  ตารางแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับปริญญาโท ที่ไม่มี มคอ.1)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ * 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปญัหา

ด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
หรือเพื่อการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ หรือเพือ่ดําเนินการ
กระบวนการนโยบายสาธารณะได้ 

                

PLO 2 ทํางานเป็นทีมรว่มกับภาคีเครือข่ายได ้                 
PLO 3  แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา มี

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้า
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

                

PLO 4 พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้านการ
จัดการระบบสุขภาพโดยใช้ขอ้มลูที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชุมชน 
หรือองค์กรสุขภาพได ้

               

 

PLO 5 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์  

             

   

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง                 
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4.  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธกีารสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้

PLO 1  บูรณาการองค์
ความรู้เพื่อแก้ปญัหา
ด้านการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ หรือเพื่อ
การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ หรอืเพื่อ
ดําเนินการกระบวนการ
นโยบายสาธารณะได้ 

1. การบรรยายทฤษฏี หลักการ และการประยุกตใ์ช้
แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการระบบสุขภาพ 
2. จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3. กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
ให้มีทัง้การเรียนในห้องเรยีน การมอบหมายงานทั้งงาน
เดี่ยว งานกลุ่ม การวางรูปแบบให้ผู้เรยีนวิเคราะห์และ
เขียนภาพเชิงระบบได้  
4. ใช้กระบวนกลุ่มวิเคราะห์ใหเ้ห็นประเด็นต่างๆ อย่าง
รอบด้าน  
5. มอบหมายงาน การนําเสนอและร่วมกันวิพากษ์โดยใช้
การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน 
6. ให้นักศึกษาลงพื้นที/่ชุมชนเพื่อเรยีนรู้และสัมผัส
ปัญหาจรงิ 

1.  การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคการศึกษา 
2. ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าที่ผู้เรียนจัดทําและการ
นําเสนอในชั้นเรียน 
3. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ซักถามในชั้นเรยีน 
4. การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียน และการเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆ 
5. การสอบความเข้าใจโดยการ
สัมภาษณ์ 

PLO 2 ทํางานเป็นทีม
ร่วมกับภาคีเครอืข่ายได ้

1. ใช้การสอนทีม่ีการกําหนดกจิกรรมให้มีการทํางาน
เป็นกลุ่ม การทาํงานที่ตอ้งประสานงานกับผู้อืน่ 
2. ให้นักศึกษาลงพื้นที/่ชุมชน เพื่อฝึกปฏิบัตกิาร  ฝึก
การแก้ปญัหารว่มกับเครอืข่ายในพื้นที่  
3. จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเดน็ที่น่าสนใจ 

1. การประเมินผลงานที่เกิดจาก
กระบวนการทํางาน การดําเนิน 
งานในพื้นที่ เชน่ รายงาน งานวิจัย 
2. ประเมินจากการนําเสนอในชั้น
เรียน/พื้นที่ ความสามารถในการ
อธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่าย 

PLO 3  แสดง
พฤตกิรรมการมีภาวะ
ผู้นํา มีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ กล้า
แสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

1. ฝึกการแก้ปญัหา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
วิธีการแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการ
แก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์และประสิทธิภาพในช้ันเรียน 
และมีการวิจารณ์ในเชงิวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
ผู้เรียน 
2. การฝึกสะทอ้นการคิดของตนเอง 
3. การอภิปรายกลุ่ม เพื่อฝึกกระบวนการคิดของตนเอง 
และการสะท้อนความคิดเห็นของผู้อื่น 

1. การประเมินผลโดยการสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปญัหา 
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา 
และวิธีการแก้ปญัหาโดยการ
ประยุกต์ความรูท้ี่เรยีนมา 
2. การประเมินผลงานที่เกดิจาก
กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
เช่น รายงาน งานวิจัย 

PLO 4  พัฒนาและ
ออกแบบงานวจิัยด้าน
การจดัการระบบ
สุขภาพโดยใชข้อ้มูลที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ ชุมชน หรอื
องค์กรสุขภาพได้ 

1. บรรยายเกีย่วกับระเบยีบวิธวีิจัย วิธวีิจัยแตล่ะแบบ 
การเลือกใช้ข้อมูล และสถิติเพื่อการวิจัย 
2. ให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นงานวิจัย การวางแผนการ
ดําเนินงานวจิัยตามระเบียบวจิยั และการเลือกใช้วิธีวจิัย
ที่เหมาะสมกับบริบทหรือกรณีศึกษานั้น ๆ 

1. การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคการศึกษา 
2. การประเมินการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการ 
3. การประเมินผลงาน 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้

3. จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. จดัการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหา/กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Problem/Case-Based Learning)  
5. ให้นักศึกษาลงพื้นที/่ชุมชนเพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล 
6. จดักิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ หรือการ
นําเสนอและวิพากษง์านวิจัย โดยใช้ความรูด้้านการวจิัย 
เช่น การสัมมนา การจดั journal club และการจัด
กลุ่มอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ  
7. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพทัง้ในระดบัชาติ 
และนานาชาติ 
8. การทําวิจัย 

4. การประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย 
6. การประเมินจากการสอบ
ประมวลความรอบรู้ การสอบโครง
ร่างวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์ และ
การสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
7. การประเมินการเข้ารว่ม
กิจกรรม 
 
 
 
 

PLO 5  แสดงออกถึง
การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย ์
 
 

1. อาจารย์ผู้สอน ต้องเน้นสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทกุรายวิชา โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพ 
2. กําหนดวัฒนธรรมองค์กรเพือ่ปลูกฝังให้ผู้เรยีนมี
ระเบียบวินัย โดย 
- เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
- มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รู้หน้าทีข่องการ
เป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
- มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ
หรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น 
3. การวเิคราะห์ให้เห็นประเดน็คุณธรรม จริยธรรม โดย
ยกกรณีศึกษาในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
4. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินการกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

1. ประเมินการตรงเวลาของผู้เรยีน
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินปริมาณการกระทําที่ไม่
เคารพต่อผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่น 
3. ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการเข้ารว่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
แสวงหาความรูแ้ละ
พัฒนาตนเองไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

1. อาจารย์มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมลูโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. จดัประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ให้มกีารค้นควา้ การใช้
สารสนเทศทางสถิต ิ
3. มกีารฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. อาจารย์สะทอ้นความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
อย่างสร้างสรรค์  

1. สังเกตพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล และการนําเสนอในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากความรู้ความ 
สามารถที่ผู้เรียนได้รับจากการ
ทํางานที่ได้รับมอบหมาย และการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 
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5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 

ระดับปริญญาโท 
 ความรับผดิชอบหลัก  

รายวิชา จํานวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

วิชาบังคับ        
006-601 การจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6)      

วิชาเลือก        
006-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4)      

006-662 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 3((2)-3-4)      

006-663 การจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 3((2)-3-4)      

006-664 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการ
ระบบสุขภาพ 

3((2)-3-4)       

006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

6((4)-6-8)       

006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือการจัดการสุขภาวะ 

3((2)-3-4)       

006-667  ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3((3)-0-6)      

006-668 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6)      

006-669 สถิติเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการระบบ
สุขภาพ 

2((1)-3-2) 
      

006-670 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4)       
006-671 ระบาดวิทยาเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4)       
006-672 การจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4)      

006-673 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4)      

006-674 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการจัดการระบบ
สุขภาพ 

3((2)-3-4)   
 

   

006-675 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 3((2)-3-4)      

006-676 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3((2)-3-4)       
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3(0-9-0)      

006-678 พฤติกรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ 3((3)-0-6)      

006-679 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจัดการ
ระบบสุขภาพ 

3((3)-0-6)       

006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงิน 3((3)-0-6)       
006-681 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3((3)-0-6)      

006-682 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์ 3((2)-3-4)       
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์        
006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 1) 36(0-108-0)      

006-782  วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)                        18(0-54-0)      

006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข)                         6(0-18-0)      
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6.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  ได้กําหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ซึ่งมีสาระสําคัญครอบคลุม 3 เรื่อง คือ 1) บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
รอบรู้ด้านต่างๆ  2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง  โดยผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์จากการ
เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
 
แผน ก 1 

ปีที่ รายละเอยีด 
1 1. ออกแบบและวางแผนงานวิจัยทางด้านการบรหิารจัดการระบบสุขภาพ หรือการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ หรอืกระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างถูกตอ้ง  
2. ดําเนินการวิจัยได้ตามแผนที่กําหนด  
3. อ่าน และนําเสนอบทความทางวิชาการ และสามารถวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ 

2 1. สามารถวิเคราะห์และนําผลงานวิจัยที่มอียู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเชิงระบบได ้
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัยไดอ้ย่างเชือ่มโยงและมีเหตุผล เพื่อ

วิทยานิพนธ์  
3. สามารถนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองได ้

 
แผน ก 2 และแผน ข 

ปีที่ รายละเอยีด 
1 1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้านการจดัการระบบสุขภาพ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ การ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ระเบียบวิธีวจิยั และสามารถบูรณา-
การองค์ความรู้เพื่อดําเนินการวจิัยได ้

2. ออกแบบและวางแผนงานวิจัยทางด้านการบรหิารจัดการระบบสุขภาพ หรือการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ หรอืกระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างถูกตอ้ง 

3. อ่าน และนําเสนอบทความทางวิชาการ และ สามารถวิพากษเ์ชิงสร้างสรรค์ 
2 1. สามารถวิเคราะห์และนําผลงานวิจัยที่มอียู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเชิงระบบได ้

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัยไดอ้ย่างเชือ่มโยงและมีเหตุผล เพื่อ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

3. สามารถนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองได ้
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง-1) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะผู้เรียนยังไม่สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบรายวิชา 
1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบแผนการสอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้

มั่นใจว่าผู้สอนได้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาตรงตามที่กําหนดใน มคอ.2 รวมทั้งได้ระบุวิธีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วนและสามารถปฏิบัติได้ 

 2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถปุระสงค์ของรายวิชา 
 3)  ให้ผู้เรยีนประเมนิผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน และประเมินรายวิชา  

 4)  กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูข้องผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานฯ ตามที่ระบุใน มคอ.3 
2.1.2 การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ตลอดจนกําหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้มั่นใจว่า งานวิจัยมี
คุณภาพตามที่กําหนดในหลักสูตร 

2) การสอบเพื่อประเมินคุณภาพและผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในการทวนสอบผู้เรียน
ต้องนําผลงานวิชาการไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งมีกรรมการภายนอกประเมิน
คุณภาพ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากผู้เรียนสําเร็จการศึกษา 
1) ประเมินจากความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็น

ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) ประเมินจากความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษต่อกระบวนการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และหลักสูตร 
3) ประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้ที่สําเร็จการศึกษาและทํางานประกอบอาชีพ โดยการสัมภาษณ์ 

รวมทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลงานทางวิชาการและทางสังคม  
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แผน ก 1 
 1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
 2)  สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  
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 แผน ก 2 
 1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
 2)  สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 แผน ข 
 1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ  
 2)  สําหรับรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของรายงานสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

4. การอุทธรณ์ของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนสามารถขออทุธรณ์ต่อหลักสูตร บุคลากร ผู้รับการอทุธรณ์ และกระบวนการ หรือวธิีจดัการ เช่น 
กระบวนการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหมข่องกองทะเบียนและประมวลผล ตามเว็บไซต ์
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf 
 2) จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของผู้เรียน 
 3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของผู้เรียน 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1  จัดการปฐมนิเทศ/ชี้แจง เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ของสถาบัน รวมทั้งเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ 
ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2  สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการ และ
วิชาชีพในองค์กรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 1.3 จัดให้อาจารย์อาวุโสคอยเป็นอาจารย์พี่เล้ียงให้คําแนะนําเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
ในสาขาวิชาฯ และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 1.4 สนับสนุน/ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วม
เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการต่างๆ การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางสังคมและวิชาการต่างๆ หรือการเข้าร่วม
ฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 1) จัดอบรม/สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดทําส่ือการสอน 
การวัดผลและประเมินผลที่ดีและทันสมัย การใช้โปรแกรมในการประมวลผล การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน เป็นต้น 
 2) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเรียนการสอน เช่น การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 3) จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในที่ประชุม
คณาจารย์หรือที่ประชุมอื่นที่เหมาะสม 
 4) จัดอบรมหรือสนับสนุนให้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่นๆ  

1) สนับสนุนให้อาจารย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัยกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น ๆ  
2) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการที่ก่อเกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน 
3) สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย โดยส่งเสริมการทําวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

เพื่อให้การจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการประจําสถาบัน เป็นผู้กํากับดูแล ให้คําแนะนํา กําหนดนโยบายให้แก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่ติดตาม ประเมิน กํากับดูแล และพัฒนาองค์ประกอบและการ
ดําเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

3. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

4. มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 5 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดําเนินการทวนสอบรายวิชา 

5. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. และรายงานตามเกณฑ์ ASEAN University 
Network-Quality Assurance (AUN QA) ทุกส้ินปีการศึกษา และมีการประเมินโดยทรงคุณวุฒิ 
 

เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
การพัฒนาหลกัสูตร 
1.  ตรวจสอบและปรับปรงุหลักสูตร

ให้ทันสมัย ในทกุ ๆ รอบ 5 ปี 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. กําหนด โดยจะปรับปรุง
ในรอบถัดไป ในปี 2568 

2.  ปรับปรงุเนื้อหารายวิชาให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้
อาจารย์และผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทาง 
ด้านการจัดการระบบสุขภาพ 

3.  จัดแนวทางการเรียนในรายวิชา
เรียนให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยจดัให้ผู้เรียนลง
พื้นที่เพือ่จะได้เรียนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 

 
1.  ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

สอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากาํหนดทิศทางและ
เนื้อหาของหลักสูตร 

2.  ปรับปรงุเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับขอ้มูลที่ได้จากการ
สอบถามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.  จัดให้ผู้เรียนลงพื้นที่/ชุมชนเพ่ือ
เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิ  

4.  ให้ผู้เรยีนและบัณฑิตที่สําเรจ็
การศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรยีนการ
สอน  

 
 

 
1. ตรวจสอบหลักสูตรกับมาตรฐานที่

กําหนด 
2. จํานวนรายวชิาที่ปรับปรุงเนือ้หา

รายวิชาให้มีความทันสมัย 
3. ข้อมูลที่ไดจ้ากการสอบถามกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
 
 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร 

1)  มีคณะกรรมการท่ีกํากับ
ดูแล ให้คําแนะนํา กําหนดนโยบาย
การจดัการเรยีนการสอนของ
หลักสูตร 

 
 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจําหลักสูตร มี
คุณสมบัติตามขอ้บังคับ และ
เกณฑ์ สกอ.ตลอดระยะเวลาที่
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เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
2)  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด ทําหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตร การเรยีนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การตดิตาม
ประเมินผลหลักสูตร 

3)  มีอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา  
 
 

2.  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับ และเกณฑ์ สกอ. 
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที ่

3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณามอบหมายให้อาจารย์
เป็นผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อ
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.อื่นๆ 
วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ดําเนินการจัดการเรยีนการสอน 
และติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

4.  ให้ผู้เรยีนและคณาจารย์ประเมนิ
ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา 
2. ผลการดําเนนิงานของหลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษา 
3. การจดัทํา มคอ.ของอาจารย ์และ

ผู้ประสานงานรายวิชาครบทกุ
รายวิชา และจดัส่งภายในเวลาที่
กําหนด 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

2.  แผนการบรหิารจัดการ
หลักสูตรให้เกิดความคุ้มทุน 

1) จดัการเรยีนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 
 
 

 
 
โดยการจัดการเรียนการสอนทัง้ใน
ห้องเรียน การเรียนออนไลน์ การจัด
ประชุมวิชาการ การประชุมเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนกัวิชาการ
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และการ
ฝึกปฏิบัติจรงิในพื้นที ่

 
 
ใช้วิธกีารวดัและประเมินผลตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทาง ร่วมกบัการประเมินผลใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การสังเกต
พฤตกิรรม การเข้าร่วมกิจกรรม การ
นําเสนอผลงาน การจดัส่งรายงาน 
การประเมินผลการจดักิจกรรม/การ
ประเมินความพงึพอใจ ฯลฯ 

2) การบูรณาการการเรยีนการ
สอนร่วมกับการดําเนินโครงการ
ของสถาบัน 

การบูรณาการการเรยีนการสอน
ร่วมกับการดําเนินโครงการของ
สถาบัน เพื่อใหน้ักศึกษาได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และดําเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครอืข่ายในพื้นที่ การ
เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิในพืน้ที่ 
ซึ่งจะทําให้นักศึกษาไดเ้ห็นมุมมอง
รอบด้าน 

3) การจดัอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ัน 

ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันในหัวขอ้เรือ่งที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น วิทยาการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเตรือขา่ย  
การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ 
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เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
การจดัการความยั่งยืน ฯลฯ เพื่อให้
ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุม และสามารถเทยีบโอน
ความรู้เป็นหน่วยกิตสะสมสําหรับ
เทียบคุณวุฒิได ้

การควบคุมคุณภาพหลักสูตร 
1. อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์

หลัก/ร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์หลัก/ร่วม และกรรมการ
สอบต่าง ๆ มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อบงัคับ และเกณฑ์ที่
กําหนด 

2. ควบคุมการรบัเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อบงัคับและเกณฑ์ที่
กําหนด 

3. จดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และรายงานตามเกณฑ์ 
ASEAN University Network-
Quality Assurance (AUN 
QA) และมีการประเมินโดย
ทรงคุณวุฒิทกุส้ินปีการศึกษา 

4.  มกีารประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 

 
1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์

ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก/ร่วม 
อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์หลัก/
ร่วม และกรรมการสอบต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับ และเกณฑ์
ที่กําหนดทกุภาคการศึกษา  

2. ตรวจสอบจํานวนการรับเป็น
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
เป็นตามข้อบังคับ และเกณฑ์ของ 
สกอ. ทุกภาคการศึกษา 

3. จดัทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
รายงานตามเกณฑ์ ASEAN 
University Network-Quality 
Assurance (AUN QA) และมี
การประเมินหลักสูตรทุกส้ินปี
การศึกษาโดยทรงคุณวุฒิภายใน 
และประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทกุ ๆ 5 ป ี

 
1. จํานวนและรายช่ืออาจารย์ทีม่ี

คุณสมบัติเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม  อาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการ
สอบต่าง ๆ 

2. จํานวนผู้เรียนในความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ 
แต่ละท่าน 

3. ผลการประเมินหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

4. ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามรอบการประเมินทุกส้ินปี
การศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  หลักสูตรดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องและครอบคลุมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยสํารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี 
รวมถึงสมรรถนะของบัณฑิตในด้านต่าง ๆ  
 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจยัของผู้สําเร็จการศึกษา 

1. กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือ
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คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาน้ัน ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

2. ตดิตามภาวะการมีการทําของผู้เรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี  
 

3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 

1. รับสมัครผู้เรียนผ่านระบบการรับผู้เรียนของบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีการเปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ  
3. ตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์ใน

การคัดเลือก คือ คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
ในการประเมินผู้ผ่านการคัดเลือกจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ความตั้งใจในการเรียน ความ
เหมาะสมกับหลักสูตร และความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดปฐมนิเทศแนะนําปรัชญา 
มหาวิทยาลัย สถาบัน การเรียนในหลักสูตร กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนที่
ทางสถาบันและมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ รวมทั้งแนะนําเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  2 จัดทําคู่มือผู้เรียนซึ่งได้แจกให้ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ในคู่มือนี้ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนการเรียน แผนการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดย
แขวนเอกสารไว้บนเว็บไซต์ของสถาบัน 
  3. ประธานหลักสูตรฯ ให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนแรกเข้าที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียน หรือรายวิชาที่ประสงค์จะเรียน 

4.  สถาบันฯ ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก/
ร่วม เพื่อให้คําปรึกษาและดูแลผู้เรียนทั้งด้านการเรียน การวิจัย และอื่น ๆ 
  5 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกํากับ ติดตาม และให้คําปรกึษาการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เช่น 
 - จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อเรื่องในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 - จัดสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
 - จัดโครงการที่สนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เช่น วิธีการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม 
word ในการจัดทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เป็นต้น 
  6 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และการนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)  
  7. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทําประโยชน์เพื่อเพื่อน
มนุษย์ 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของผู้เรียน ผลการสําเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
  2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 
  3 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจต่อผลของการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียน  
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4. คณาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

1  การรับอาจารย์ใหม่ สถาบันฯพิจารณารับผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร โดย
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการคัดเลือก 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารยย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

3. มีการติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมทาง
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4.2 คุณภาพคณาจารย์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานรอ้ยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการทุกปี 
 4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย ์
  มีการรายงานการคงอยู่ และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรทุกปี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ทําหน้าที่กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome Based 
Education (OBE) การกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดทําโครงสร้างหลักสูตร การกําหนดสาระรายวิชา โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และจาก
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่พิจารณาหลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การพิจารณากาํหนดผู้สอน 
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู้สอนโดยพิจารณาถึงสาขาชํานาญการกับเนื้อหาวิชาที่
สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวชิาที่สอน และภาระงานของอาจารย์ 
   2)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํา หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  5.2.2 การกํากับกระบวนการการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
   ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 
ในระยะเวลาที่กําหนดก่อนเริ่มภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการ
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบเวลาที่กําหนด  
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  5.2.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนําผู้เรียน 
   จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ด้านการเรียนการสอน การปรับตัวของผู้เรียนกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแล และให้คําปรึกษาด้านการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์ของผู้เรยีน 
  5.2.4 การอุทธรณ์ของผู้เรียน 

มีระบบการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียนผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในกรณีที่
ผู้เรียนมีความต้องการในการอุทธรณ์ปัญหาต่างๆ สามารถย่ืนคําร้องโดยตรงหรือออนไลน์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
ส่งที่สํานักงานฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามคําอุทธรณ์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของผู้เรียน และแจ้งผลการ
อุทธรณ์ให้ผู้เรียนทราบตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1. มีการประเมินผลการเรียนรูห้ลังส้ินสุดการเรียนแต่ละรายวิชา  
2. มีการประเมินผลการสอบโครงร่าง การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และผลงานอันเนื่องจากงานวิจัย

เพื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ภายใน 30 วัน

หลังส้ินภาคการศึกษา โดยหลักสูตรกําหนดให้ทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง  
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  สถาบันจัดสรรงบประมาณประจําปีเพื่อจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และฐานข้อมูล โดยผู้เรียนและอาจารย์สามารถสืบค้น
หนังสือ ตํารา ฐานข้อมูล และวารสารจากสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ห้องสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ในวิทยาเขตอื่นๆ ได้  ซึ่งมีหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ 150 รายการ  

มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวบรวมวารสารในสาขาไว้กว่า 60 รายการ ได้แก่ ฐานข้อมูล E-journal, E-
thesis และ E-databased  เช่น Pubmed, Science Direct, Academic Search Premier, Cumulative Index 
to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), H.W.Wilson Full Text, Cochrane, OVID และ Scopus 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 หลักสูตรฯ ประสานกับสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และผู้เรียนได้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมเสนอรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อใหม้ี
การจัดซื้อ 
  ในส่วนของสถาบันได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  และมีห้องอ่าน
หนังสือที่ได้จัดหาหนังสือ ตํารา และวารสารเฉพาะทางไว้ให้บริการด้วย   
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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  2. สํารวจความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการให้บริการทรัพยากรเพือ่การเรียนรู ้
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มกีารประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา 
(ถ้าม)ี 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามที่มหาวทิยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรยีนรูจ้ากผลการดําเนินงานทีร่ายงานใน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

x x x x x 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทกุคนได้รบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําด้าน
การจดัการเรยีนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจําทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหมท่ี่มตี่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีตอ่มหาบัณฑิตใหม่
เฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนของผู้เรียนจากผลการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การ
ซักถามและตอบคําถามระหว่างการเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาของผู้เรียนจากผลการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
3) ประเมินทักษะในการนําความรู้มาวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ จากการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม และจากการสอบโครงร่างและ
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

4) ประเมินทักษะในการใช้ส่ือเพื่อนําเสนอผลงาน ทักษะการส่ือสารจากการนําเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5) การประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1) ผู้เรียนประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
  2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
  3) รายงานผลการประเมินทักษะของอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
  4) ประมวลผลการประเมินทักษะของอาจารย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง 
หรือสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษาของ

หลักสูตรทุกส้ินปีการศึกษา 
2) มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา 
4) มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
5) นําผลการประเมินจากทุกฝ่ายมาทําการวิเคราะห์ และกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการ

ดําเนินงานของหลักสูตรทุกปี และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานประเมินผลหลักสูตรทุกปี 
 2) กําหนดให้มีการทบทวนผลการประเมินจากทุกฝ่าย ทั้งผลการประเมินจากผู้เรียน คณาจารย์ ผู้ใช้
บัณฑิต ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก และ
นําข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา และนํามาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 ก-1  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
กับการดําเนนิการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชือ่หลักสูตร 
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ  
(ภาษาองักฤษ) : Master of Science Program in 
Health System Management) 

คงเดิม 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวชิา 
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ระบบสุขภาพ) 
(ภาษาองักฤษ) : Master of Science (Health 
System Management) 
ชื่อยอ่ 
(ภาษาไทย) : วท.ม. (การจดัการระบบสุขภาพ) 
(ภาษาองักฤษ) : M.Sc. (Health System 
Management) 

คงเดิม 

3. วชิาเอก 
มี 2 วิชาเอก คือ 
 -การจดัการระบบสุขภาพ 
 -การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

ได้ปรับเปล่ียนเป็นไม่มีวิชาเอก แต่แก้เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ 
 - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
 - กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 - กลุ่มวิชากระบวนการนโยบายสาธารณะ 

4. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสตูร 
- สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม

และวัฒนธรรม 
รัฐบาลได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 

2560 - 2579) เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนใช้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี
การบูรณาการสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยรว่มกัน และเกิดการรวมพลังของทกุภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน โดย

- สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  
  การปรับปรงุหลักสูตรไดพ้จิารณาถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกจิและ
สังคมโลก ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชญิกับวกิฤติ
และความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เปน็ผลจาก
การระบาดของโควิด-19 รวมทัง้การพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 -2580) แผน
แม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 -2580) และ
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยัง่ยืน เปน็ประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติ
พจน์ที่ว่า "มั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน" ที่นําไปสู่การพฒันาให้
คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดบัสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และ
เป็นธรรม ประเทศสามารถแขง่ขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง 
1. มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับทัง้ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทกุมิติ ทัง้มิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง  

2. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิท์ี่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศทีต่่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกกําลังเพื่อพฒันาประเทศ ชมุชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพยีงกบัการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความ
ปลอดภัยในชีวติทรพัย์สิน 

5. มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
ความมั่งคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยา่งเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
สามารถสร้างรายได้ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่
กําหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนใช้ขับเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกัน  ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างตอ่เนื่องและมีการบูรณาการสร้างความ
เข้าใจถงึอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทกุภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ประชาชน  เพื่อดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืน เป็นประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง" ที่นําไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์ของชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค 
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันไดใ้นระบบ
เศรษฐกิจ 
 
- สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 การปรับปรงุหลักสูตรไดพ้ิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในปจัจบุัน ที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก จากความเคลื่อนไหวทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว รวมถงึจากการเกิดโรคใหม่ ดงัเช่น
สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบทัว่
โลก ซึ่งก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงแนวคิด ความเช่ือ ความ
ต้องการและเปา้หมายของชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
พฤตกิรรมการดําเนินชีวิต พฤตกิรรมการบริโภค 
พฤตกิรรมทางด้านสุขภาพและปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในสังคมไทย ซึง่พฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งและปัญหาระหว่างกลุ่มบุคคล ระหว่างกลุ่มต่างวยั 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบที่เปน็เงื่อนไขในการพัฒนาระบบ
สุขภาพของประเทศ 
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สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทนุ และการทําธรุกิจ มี
บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกจิและการค้าอย่างมีพลัง 

3. มีความสมบูรณข์องทุนทีจ่ะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนษุย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เปน็เครื่องมอืเครือ่งจกัร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน 
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  

และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน์ 

2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมคีวาม
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอือ้อาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยนื ให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม  
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
โดยได้กําหนดกรอบยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ไว้ 6 ด้าน 
คือ 

1.  ยุทธศาสตรด์้านความม่ันคง เพือ่สร้างความมั่นคง
ในทกุระดับ ตัง้แต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน และความ
มั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคามทั้งปวง และเป็นความ
มั่นคงในทกุด้าน ทั้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงแนวชายแดน 
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยพิบัติใน
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รูปแบบใหม่ ๆ รวมทัง้ความมั่นคงด้านอาหาร น้ํา และ
พลังงาน  

2.  ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน โดยยกระดับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) บนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษยใ์ห้
สอดคล้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการสร้างมูลค่าของ
สินค้าและบริการที่สูงขึ้น (Value creation) 

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทกัษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็น
คนไทยที่มทีักษะสูง เป็นนวัตกรรม นกัคิด และ
ผู้ประกอบการ บนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบตอ่สังคม 
และมีสุขภาวะที่ด ี

4.  ยุทธศาสตรด์า้นการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน การ
เป็น “สังคมแหง่โอกาส” ทั้งในมิติของการเข้าถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม 
และบริการสาธารณะ จะเป็นหลักประกันทางสังคมที่ลด
ความเส่ียงของบุคคลที่จะตกลงสู่ภาวะความยากจน การ
แก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐานสําคัญคือการสร้าง
สังคมคุณภาพสังคมในทกุ ๆ ดา้นไปพร้อมกัน โดยไม่
ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วยการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic 
Security) ควบคู่กับการสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่
แบ่งแยก (Social Inclusion) และการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม (Social Empowerment) รวมถงึการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกันของสังคม (Social 
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Cohesion) 

5.  ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม เพื่อการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน โดยวางระบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ บริหารจัดการ
น้ําให้มีประสิทธภิาพ ยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่าํและเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตรด์า้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง 
ปรับวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทนัสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
นํานวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทํางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใชอ้ย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบไดก้ับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเรว็ และโปร่งใส 
 โดยสรุป การพฒันาระบบสุขภาพให้ได้ผลสําเรจ็
ตามแนวคิด และสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปทั้งความ
ต้องการทางวิชาการ การวจิัยดา้นสุขภาพ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการ และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับปรชัญาของ
ระบบสุขภาพดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่จําเปน็ต้องมี
ความเป็นนักจัดการที่เข้าใจเรื่องเหล่าน้ีอย่างถอ่งแท้ 
และสามารถนําการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ มา
เสริมหนุนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สถานการณ์ความต้องการพฒันาวิชาการด้านสุขภาพ
 พระราชบัญญัตสุิขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ทาํให้
เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนะต่อเรือ่งสุขภาพว่า ไม่ใช่เป็น

- สถานการณ์ความต้องการพฒันาวิชาการด้านสุขภาพ 
จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

ทําใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทัศนะในเรื่องสุขภาพที่ไม่ใช่เป็น
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เพียงเรื่องสาธารณสุขแต่เป็นเรือ่งสุขภาวะ (ภาวะที่เป็น
สุข) และคุณภาพชีวิตในมติิทัง้กาย จิต สังคม จิต
วิญญาณ และ ปัญญา โดยครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะ
ปัจเจกบุคคล แต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชมุชนและ
สาธารณะ  การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่สุขภาวะ จึงเป็น
บทบาทของทุกคน ทุกภาคี ทุกหน่วยงาน 

พระราชบัญญัตสุิขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มี
บทบัญญัตทิี่เนน้การปฏิรูประบบสุขภาพโดยอาศัย
ความรู้ กระบวนการและเครื่องมือที่สําคัญ คือ 

1) กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมบนฐานของปัญญา 4P-W 
(Participatory Public Policy Process based on 
Wisdom) เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางหรอืแนวทาง
ที่สังคมโดยภาพรวมเห็นหรือเชือ่ว่าควรที่จะดําเนินการ
ไปในทางน้ัน โดยเป็นแนวทางท่ีเป็นสัมมาฐิติบนฐาน
ของปัญญา สุขภาวะที่ดีจึงต้องมาจากนโยบายสาธารณะ
ที่ดี  การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคล่ือน 3 ส่วน คือ 
กระบวนการภาคการเมือง การประสานเครือขา่ยภาค
ประชาสังคมทีม่ีศักยภาพและมีความเข้มแขง็  และการ
จัดการองค์ความรู้นําไปสู่ปัญญา  องค์ประกอบทั้ง 3 
ส่วนต้องเชือ่มรอ้ยและมีความสัมพันธ์กันอย่างมากจงึจะ
มีพลังมากเพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย
สาธารณะเพื่อนาํไปสู่สุขภาวะ (จากแนวคิดสามเหล่ียม
เขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี) 

2) ธรรมนูญสุขภาพ คือ กรอบแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้าน
สุขภาพของประเทศ ซ่ึงเป็นร่มใหญข่องการพฒันา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและนโยบาย/ 
ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ ปัจจุบนัธรรมนญูสุขภาพฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559 มสีาระบัญญัติทีถ่กูกําหนดไว้ว่าตอ้งอย่าง
น้อย 14 เรือ่ง  คือ  (1) สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ (2) 
การสร้างเสริมสุขภาพ  (3) การป้องกันและควบคุมโรค
และปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ (4) การบริการสาธารณสุข

เพียงเรื่องสาธารณสุขแต่เป็นเรือ่งของสุขภาวะ (ภาวะที่
เปน็สุข) และคุณภาพชีวิตในมติิทั้งกาย จติ สังคม จิต
วิญญาณ และปัญญา ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชน
และสาธารณะ  การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่สุขภาวะจึงเป็น
บทบาทของทุกคน ทุกภาคี ทุกหน่วยงาน  โดย พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพที่
อาศัยความรู้  กระบวนการและเครื่องมอืที่สําคัญในการ
ดําเนินการ ได้แก่ กระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพอยา่งมส่ีวนร่วม ธรรมนูญสุขภาพ กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และเชิงประเด็น 
และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  ประกอบกับ 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ไดก้ล่าวถงึสิทธิและ
หน้าที่ด้านสุขภาพ ที่บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และมี
หน้าที่รว่มกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการใหเ้กิด
ส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทัง้มีสิทธิร้องขอให้
มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ มีสิทธิไดร้ับรู้
ข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ กอ่นการ
อนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรอืกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดง
ความเห็นของตนในเรือ่งดงักล่าว นอกจากนั้นยงัมีการ
กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหนา้ที่และ
อํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตดิตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกดิจากนโยบายสาธารณะ ทัง้ระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ที่ผ่านมาการดําเนินการต่าง ๆ ยงัมี
ข้อจํากัดในด้านวิชาการทั้งในแง่ขององค์ความรู้และ
บุคลากรที่จะเขา้ไปสนับสนุนช่วยเหลือ เนือ่งจากเป็นเรื่อง
ใหม่ในสังคมไทยที่ยงัต้องการองค์ความรู้ใหม่เพื่อการ
ประยุกตใ์ช้และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัต ิ
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และการควบคุมคุณภาพ  (5) การส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
อื่นๆ (6) การคุ้มครองผู้บริโภค  (7) การสร้างและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ  (8) การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ  (9) การสร้างและการพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ  (10) การเงินการคลังด้านสุขภาพ  
(11) สุขภาพจิต  (12) สุขภาพทางปัญญา (13) การ
อภิบาลระบบสุขภาพ (14) ธรรมนูญสุขภาพ 

3) กระบวนการสมชัชาสุขภาพทั้งระดับชาติ ระดับ
พื้นที่ และเชิงประเด็น เป็นกระบวนการที่ใชใ้นการ
ผลักดันให้สังคมมีสุขภาวะ (ภาวะที่เป็นสุข) โดยทําให้
คน กลุ่มคน เครือข่าย และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งใน
สังคมมาทํางานร่วมกัน และเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อ
กําหนดจดุหมาย ทิศทาง และตัดสินใจร่วมกัน และ
กําหนดวธิีการทาํงานร่วมกัน รวมถึงการตดิตาม
ประเมินผลร่วมกัน 

4) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตาม
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 
มาตรา 58 วรรคสอง ความว่า การดําเนินใดของรฐัหรอื
ที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการน้ันอาจจะมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่น
ใดของประชาชน หรือชุมชน หรือส่ิงแวดล้อมอย่าง
รุนแรง รัฐตอ้งดาํเนินการให้มกีารศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน หรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟงัความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่
เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ หรอือนุญาตตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ  
 ประกอบกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ไดร้ับรองถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ปรากฏ
ตามมาตรา 5 วา่ บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมทั้ง
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มีหน้าที่รว่มกับหน่วยงานของรฐัในการดําเนินการให้เกิด
ส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อม และมาตรา 11 ว่า 
บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิร้องขอให้มกีารประเมิน
และมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ รวมทัง้มีสิทธิไดร้ับรู้
ข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ กอ่น
การอนุญาตหรอืการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและ
แสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว โดยมาตรา 25 
วรรคหนึง่ (5) กาํหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มีหน้าที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกบัระบบสุขภาพแห่งชาติ
และผลกระทบด้านสุขภาพที่เกดิจากนโยบายสาธารณะ
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
 ที่ผ่านมาการดําเนินการในขอ้ 1) - 4) ยังมขี้อจาํกัด
ในด้านวิชาการทั้งในแง่ขององค์ความรู้และบุคคลากรที่
จะเข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือ เนื่องจากเรือ่งเหล่านี้เป็น
ส่ิงใหม่ในสังคมไทย ทีย่ังตอ้งการองค์ความรู้ใหม่เพื่อการ
ประยกุตใ์ช้และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัต ิ

-สถานการณ์การวิจัยด้านสุขภาพ 
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยที่ผ่านมา 

ทําใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรือ่งระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพและ
ระบบนโยบายสุขภาพจึงต้องการการจัดการงานวิจัยที่
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงและการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงระบบ 
 ที่ผ่านมา หลักสูตรที่มอียู่ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
เน้นการสร้างนกัวิจัยที่ทําการศึกษาเชงิลึกในเรือ่งใด
เรื่องหน่ึงตามศาสตร์ของหลักสูตรนั้น ๆ ซึง่เปน็ข้อจํากัด
ในการสร้างบุคลากรที่มทีักษะในการบริหารจัดการ
งานวิจัย เพื่อการ บูรณาการในศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อ
นําไปสู่ระบบวิจยัทางด้านการจดัการระบบสุขภาพของ
ประเทศ ทีต่้องมีแนวคิดและยุทธศาสตร์สําคัญใน

-สถานการณ์การวิจัยด้านสุขภาพ 
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยที่ผ่านมา ทํา

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องระบบการ
สร้างเสริมสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพและระบบ
นโยบายสุขภาพ ซึ่งต้องการการจัดการงานวจิัยที่ตอบ 
สนองต่อการเปล่ียนแปลงและการนําผลการวจิัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงระบบ ประกอบกับหลักสูตร
ส่วนใหญท่ี่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยในปัจจุบนั เน้นการ
สร้างนักวิจัยที่ทาํการศึกษาเชิงลึกในเรื่องใดเรือ่งหนึง่ตาม
ศาสตร์ของหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งเปน็ข้อจํากัดในการสร้าง
บุคลากรที่มทีักษะในการบรหิารจัดการงานวิจยั เพื่อการ 
บูรณาการในศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อนําไปสู่ระบบวิจัย
ทางด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศ 

บุคลากรที่มทีักษะในการบรหิารจัดการงานวิจยัจาก
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ประเด็นต่อไปนี ้

- แนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่  
- แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขง่ขัน  
- แนวคิดเรื่องภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง และประเด็นปัญหาเรง่ด่วนที่เป็นภัยคุกคาม
อันหลากหลาย 
 ขณะเดียวกันตอ้งเน้นประสิทธภิาพและประสิทธิผล
ที่จะนําไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แกป่ระชาชนและ
ประเทศชาติไดท้ันท ี

ศาสตร์ที่หลากหลายต้องมีแนวคิดและยุทธศาสตร์สําคัญใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ 
แนวคิดเรื่องความสามารถในการแข่งขัน แนวคิดเรื่องภัย
คุกคามทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง และประเด็น
ปัญหาเรง่ด่วนทีเ่ป็นภัยคุกคามอันหลากหลาย ขณะ 
เดียวกันจะต้องเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะ
นําไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้
ทันท ี

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาระบบสุขภาพ
ให้ได้ผลสําเร็จตามแนวคิด และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
ไปต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการ
จัดการระบบสุขภาพ และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่คือการเป็นนักจัดการ
ที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถอ่งแท้ และสามารถนําการ
บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ มาเสริมหนุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  สถาบันนโยบายสาธารณะจึงไดพ้ัฒนา
ปรับปรงุหลักสูตรทีเ่น้นทางด้านการจดัการระบบสุขภาพ 
การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ และกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ที่ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําองค์
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ต่อพื้นที่
และต่อสังคมโดยรวมไดอ้ย่างตอ่เนื่องและยั่งยนื 

5. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสตูร ต่อการ
พัฒนาหลกัสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี และความเกี่ยวขอ้งกับพนัธกิจของสถาบัน 

- การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ เป็นไป

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดรับกับ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบสุขภาพ 
และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์
ภายนอกทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร- 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  นอกจากนีย้ังผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรในด้านการจดัการระบบสุขภาพขององค์กร
สุขภาพ เช่น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

- การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

การปรับปรงุหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองตอ่นโยบายของภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทีส่อดรับกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิรูประบบสุขภาพ ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
จากสถานการณ์ภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อตอบ 
สนองต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการระบบสุขภาพขององค์กรสุขภาพ เช่น สํานักงาน
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วขอ้งกับหลักสูตร  โดยเน้นให้
บัณฑิตมีองค์ความรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
มองสุขภาพเป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา และใช้แนวคิดการ
จัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรยีนได้หลากหลาย สามารถเรียนได้ใน
ระหว่างปฏิบัตงิานในพื้นที่ เน้นการนําไปประยกุต์ใช้ได้
จริงกับสถานการณ์ทีพ่บเห็นมาเป็นข้อมูลในการเรยีน
และการทําวิจยั ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 
และเป็นผู้มีความสามารถด้านวชิาการ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลัก 
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข 
รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกีย่วขอ้งกับหลักสูตร  โดยเน้นให้มหาบัณฑิตมีองค์
ความรู้ในด้านการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การมองสุขภาพเป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิต ิคือ กาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา และใช้แนวคิดการ
จัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรยีนได้หลากหลาย สามารถเรียนได้ใน
ระหว่างปฏิบัตงิานในพื้นที่ เน้นการนําไปประยกุต์ใช้ได้จรงิ 
ด้วยการนําสถานการณท์ี่พบเหน็และมีประสบการณ์มา
เป็นข้อมูลในการเรยีนและการทําวิจัย สอดคล้องตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การตอบ 
สนองความต้องการของชุมชน รวมทัง้การผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และเป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน
วิชาการ 

การปรับปรงุหลักสูตรครัง้นี้ดําเนินการเพื่อเป็นให้
เปน็ไปตามหลักการ Outcome Based Education 
(OBE) และตอบสนองต่อความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ภาคผนวก ค-1)  หลักสูตร ฯ ตระหนักถงึการ
เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทรพัยากรบุคคลและการเป็น
สถาบันความรูท้ี่ทําหน้าที่เพือ่พัฒนาขีดความสามารถใน
การแขง่ขันของประเทศในระยะยาว และยกระดับการ
พัฒนาประเทศสู่สังคมที่แก้ปัญหาของชาติด้วยฐานความรู้
และการวิจัย  หลักสูตรไดก้ําหนด Program Learning 
Outcomes (PLOs) เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยที่
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวกับการ
จัดการระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งสามารถตอ่
ยอดให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน ต่อพื้นที่ และตอ่สังคม
โดยรวม เป็นหลักสูตรที่บรูณาการเพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่
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สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฯลฯ 

- ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มี 

3 พันธกิจหลัก 1) ในการความเป็นผู้นําทางวิชาการและ
นวัตกรรมโดยมีการวจิัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) 
สร้างบัณฑิตที่มสีมรรถนะทางวชิาการและวิชาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถประยกุต์ความรู้บนพื้นฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และ 3) พัฒนา
มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดย
ให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถงึความรูไ้ด้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ  

หลักสูตรนี้จงึเนน้การสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ วิจัยเพื่อการ
พัฒนาความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดให้นักศึกษาเน้นการวิจยัที่ควบคู่กับการคิดและ
แก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ด้านการวจิัยบนพืน้ฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ

- ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กําหนดพันธกจิที่มี

เป้าหมายสูงสุดให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและ
สังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 
ใน 5 ของอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2570 และมีพันธกิจหลัก 
คือ 1)  สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวตักรรม โดย
มีการวจิัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  2) สร้างบัณฑิตที่มี
สมรรถนะทางวชิาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวนิัย ใฝ่
ปัญญา มีจิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกต์ความรูบ้นพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  
3) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรูบ้นพื้นฐาน
พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถงึความรูไ้ด้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ และเพื่อใหก้ารดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว มหาวทิยาลัยไดก้ําหนดแผนยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานที่สําคัญไว้ 3 ยทุธศาสตร์ คือ 1) ยทุธศาสตร์
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 2) ยุทธศาสตรก์ารวิจัย/
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิและพัฒนาประเทศ 
และ 3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

PLOs ของหลักสูตรฯ ถกูออกแบบให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย โดยมุ่งผลลัพธ์ที่
คาดหวัง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสู่สังคม สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมที่สรา้งความ
เข้มแขง็ต่อชุมชน เชื่อมโยงตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ  เน้นการสร้างบณัฑิตที่มีสมรรถนะและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ วิจัยเพื่อการพัฒนา
ความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้ผู้เรียน
เน้นการวิจัยที่ควบคู่กับการคิดและแก้ปัญหาโดยการใช้
ความรู้ด้านการวิจัยบนพื้นฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในพืน้ที่/ชุมชน หรือในองค์กรสุขภาพ   อีกทั้ง 
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PLOs ของหลักสูตรฯ ถกูออกแบบให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดงันี้  

1)  คุณลักษณะพื้นฐาน : มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็น
สากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิชาการ  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาองักฤษใน
การศึกษาค้นคว้า 

2)  คุณลักษณะทางสังคม : มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีวินัย ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม มีภาวะผู้นํา   

3)  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ : มีความรูใ้น
ศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ  มีศักยภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้และนําไป
ประยุกตใ์นการพัฒนางาน มีคุณธรรมและจรยิธรรม 
    นอกจากนั้น การกําหนด PLOs ของหลักสูตรฯ ยงั
สนับสนุนการดาํเนินการตามยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยทุธศาสตร์ย่อยการ
ผลิตบัณฑิตที่มสีมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก
ที่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้า มี
ความสามารถในการส่ือสาร สามารถทํางานได้ในทุกที่ 
และยังกําหนดให้ PLOs ของหลักสูตรฯ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันนโยบายสาธารณะ คือ 1) ใช้
กระบวนการทางวิชาการและวิจัย เป็นเครือ่งมอืและกลไก
ในการประสานงาน  2) ใชก้ารทํางานแบบเครอืข่าย โดย
ระดมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เครือข่าย
ประชาสังคม องค์กรชุมชน ราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทัง้ที่เป็นผู้บริหาร ผู้มีอํานาจตัดสินใจ 
นักวิเคราะหร์ะบบ นักเคลื่อนไหวในพื้นที่ เพือ่สร้างเป็น
เครือข่ายทํางานและจัดการประเด็นที่เรียงลําดบัตาม
ความสําคัญ  3) ใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้ การ
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สร้างองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นในเครือข่าย
ระดับต่าง ๆ เพือ่สร้างความเขม้แข็งและเป็นพลังในการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดับชุมชนท้องถิน่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  และ 4)  ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการสมชัชา ในการผลักดันนโยบายทั้งในระดับ
พื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาการของหลักสูตร เกิดจากการเรยีนรูท้ีสํ่าคัญ
ในการขับเคล่ือนและการจัดการระบบสุขภาพจาก
แนวคิด ต่อไปนี ้
 1) พลวัตรของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ 
ทําใหเ้กิดกระบวนทัศน์ใหมใ่นเรื่องสุขภาพ การเกดิ
พระราชบัญญัตสุิขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เปน็การ
มุ่งเน้นให้เกดิการปรับเปล่ียนทศันะที่มีต่อเรือ่งสุขภาพ
ของทุกฝ่ายที่เหน็ร่วมกันว่า เรือ่งสาธารณสุขไมไ่ด้เปน็
หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เท่าน้ัน แต่เป็นเรื่อง
สุขภาวะ เป็นเรือ่งคุณภาพชีวิตในมิติทัง้กาย จติ สังคม 
จิตวิญญาณ และปัญญา โดยครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะ
ปัจเจกบุคคล แต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชมุชนและ
สาธารณะ การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่สุขภาวะ จึงเป็น
บทบาทของทุกคน ทุกภาคี ทุกหน่วยงาน 
 2) แนวคิดการจดัการระบบสุขภาพเป็น
กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
การดําเนนิงานโดยใช้หลักการ 4P-W (Participatory 
Public Policy Process based on Wisdom) และ
แนวคิดสามเหล่ียมเขยือ้นภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  
โดยกําหนดกรอบการทํางานว่า นโยบายสาธารณะเป็น
ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็นหรือเชือ่ว่า
ควรที่จะดําเนินการไปในทางน้ัน สุขภาวะที่ดีจงึต้องมี
ส่วนมาจากนโยบายสาธารณะที่ดี  การขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะต้องอาศัยองค์ประกอบที่
สําคัญในการขบัเคล่ือน 3 ส่วน คือ กระบวนการภาค
การเมือง การประสานเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มี

 พัฒนาการของหลักสูตร เกิดจากการเรยีนรูท้ีสํ่าคัญใน
การขับเคล่ือนและการจัดการระบบสุขภาพจากแนวคิด
ของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ที่มองว่าสุขภาวะ
เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมในทุกมติิทั้งกาย จติ 
สังคม จิตวิญญาณ และปัญญา ที่ไม่เพียงเฉพาะปัจเจก
บุคคลเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงครอบครัว ชุมชนและ
สาธารณะ  การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่สุขภาวะที่ดี จงึเป็น
บทบาทของทุกคน ทุกภาคี และทุกภาคส่วน/หน่วยงาน  
การรณรงค์ให้มสุีขภาวะที่ดีเริ่มจากการมีนโยบาย
สาธารณะที่ดี และการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุข
ภาวะต้องอาศัยองค์ประกอบทีสํ่าคัญในการขบัเคล่ือน 3 
ส่วน คือ กระบวนการภาคการเมือง การประสานเครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง  และ
การจดัการองค์ความรู้ที่ตอ้งเชือ่มร้อยและมีความสัมพันธ์
กันอย่างชัดเจน  ที่ผ่านมาการขับเคล่ือนของภาคประชา
สังคมมีความเขม้แข็งขึ้นเป็นลําดับ แต่ภาคการเมืองซ่ึงทํา
หน้าที่หลักในการสรา้งนโยบายสาธารณะยงัขาด
กระบวนการเชือ่มประสานจากภาคประชาสังคม และขาด
การจดัการความรู้ที่จําเป็น และการวิจยัเพื่อสร้างและนํา
องค์ความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะมผีลงานวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้มากขึ้น แต่งานวิจัยเหล่านี้ยงัมีข้อจํากัดใน
การนําไปใช้ อีกทั้งโจทย์วิจยัไม่ได้มาจากปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นทีแ่ละการขาดการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาสังคมหรือคนในชุมชน จึงทําใหง้านวิจัย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการที่แทจ้รงิ
ของบริบทในพืน้ที่ได้   
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ศักยภาพและมีความเข้มแขง็  และการจัดการองค์
ความรู้  องค์ประกอบทัง้ 3  ส่วนต้องเชือ่มร้อยและมี
ความสัมพันธ์กนัอย่างมาก จึงจะมีพลังมากเพยีงพอต่อ
การขับเคล่ือนให้เกิดนโยบายสาธารณะเพือ่นําไปสู่สุข
ภาวะ ที่ผ่านมาพลังการขับเคล่ือนของภาคประชาสังคม
มีความเข้มแขง็ขึ้นเป็นลําดับแม้ว่าจะไม่สามารถเช่ือมต่อ
ได้ในทกุภาคส่วนก็ตาม ภาคการเมืองซึ่งทําหนา้ที่หลัก
ในการสร้างนโยบายสาธารณะยงัขาดกระบวนการเช่ือม
ประสานจากภาคประชาสังคม และขาดการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการนโยบาย ส่วนภาคความรู้ที่
จําเป็นต้องใช้การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) และการวิจยัเพื่อการสร้างและนําองค์
ความรู้ไปใช้อยา่งเป็นระบบนั้นพบว่าแม้มีผลงานวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้มากขึ้น แต่งานวิจัยเหล่าน้ียงัมีข้อจํากัด
ในการนําไปใช้ ทั้งจากโจทย์วิจยัที่ไม่ได้มาจากปัญหา
หรือสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่และการขาดการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมหรือคนในชุมชน จึงทําให้
งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ที่แท้จริงของบรบิทในพื้นที่ได ้
 3)  การจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) โลกยุคปัจจุบนัเป็นโลกแห่งปญัญาและ
ความรู้ที่เรียกวา่ KBES (Knowledge-based 
Economy and Society) หนว่ยงานที่ทําหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้และต้องมกีระบวนการจดัการความรู้           

4) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะต้องมี
ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยต้อง
คํานึงถึงแนวคิดต่อไปนี ้

 แนวคิดการบรหิารจัดการแบบใหม่ เช่น Activity 
List Score Card โดยกําหนดหน้าที่ วิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) มีระบบควบคุมการบรหิารจัดการ 
เช่น Pareto Chart และ Control Chart ขององค์กร
ภาครัฐ ทั้งน้ีผู้บริหารองค์กรจะต้องถูกประเมินผลงานใน
ลักษณะการจัดจ้าง (Contract) รายปี โดยใช้เครื่องมือ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ต้องพฒันา
ตนเองให้เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้และต้องมกีระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อตอบสนองตอ่โลกยุคปัจจุบนัที่เป็นโลก
แห่งปัญญาและความรู้ รวมทั้งต้องเรียนรู้เรือ่งการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยคํานึงถงึ
แนวคิดการบรหิารจัดการแบบใหม่ และการวจิัยจะต้อง
ก่อให้เกดิผลเป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้ เน้นการ
พัฒนาองค์กร เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะ
นําไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้
ทันที รวมทัง้การเกดิปัญหาเร่งด่วนที่เป็นภัยคุกคาม ดังเช่น
สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบทัว่
โลก  ตลอดจนการพัฒนาระบบสุขภาพให้ได้ผลสําเร็จตาม
แนวคิด และสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปทั้งทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรม การดแูลสุขภาพ
ทั้งระบบต้องอาศัยบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการ
จัดการ มีทัศนคติที่สอดคล้องกบัปรัชญาของระบบสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนกัจดัการที่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร ์จงึจดัทําหลักสูตรการศึกษา เพือ่พัฒนาบุคลากร
ในดา้นนีเ้ป็นการเฉพาะ โดยใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตร
แนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
หลาก หลาย สามารถเรยีนไดใ้นระหว่างปฏิบัตงิานในพื้นที่ 
และเน้นการนาํไปใช้ได้จรงิโดยนาํสถานการณท์ีพ่บเห็น นาํ
ประสบการณ์มาเป็นขอ้มูลในการเรยีนและการวิจัย ซึง่
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวทิยาลัยที่มุง่สู่การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่
ดีและเก่ง 
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ในการบริหารจัดการแบบใหม่ คือ งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) ที่
เชื่อมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Planning) 

 แนวคิดเรื่องความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) โดยการวิจัยจะตอ้ง
ก่อให้เกดิผลเป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้ และ
แปรรูปเชงิผลลัพธ์ (Outcome) ที่มีผลกระทบ 
(Impact)   ต่อประชาชนอย่างชัดเจน ไม่เน้นการวิจัย
แบบแยกกระจาย แต่จะจัดการวิจัยที่เน้นกลุ่มกิจกรรม 
(Cluster) ที่เชือ่มโยงกับการนาํความรู้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ (Linkage) เน้นการพัฒนาองค์กรวจิัยในระยะ
ยาว 

 แนวคิดเรื่องภัยคุกคามทางเศรษฐกจิ สังคมและ
การเมือง ทําใหง้านวิจัยต้องเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
และประเทศชาติได้ทันที เน้นประเด็นปัญหาเรง่ด่วนที่
เป็นภัยคุกคามอันหลากหลาย ทั้งด้านความม่ันคง ความ
ยากจน การไร้เสถียรภาพ การขาดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
ประเทศแบบไม่ยั่งยืน การขาดความยุติธรรม รวมทัง้ภัย
จากตา่งประเทศ   

การพัฒนาระบบสุขภาพให้ได้ผลสําเร็จตามแนวคิด 
และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปทัง้ทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพทั้ง
ระบบจึงตอ้งอาศัยบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถใน
การจดัการ และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
ระบบสุขภาพดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่จําเปน็ต้องมี
ความเป็นนักจัดการที่เข้าใจเรื่องอย่างถ่องแท้ และ
สามารถบรหิารจัดการทรัพยากรต่างๆ มาเสริมหนุนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จงึจดัทาํหลักสูตร
การศึกษา เพือ่พัฒนาบุคลากรในด้านนีเ้ป็นการเฉพาะโดย
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ใช้แนวคิดการจดัการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีนได้หลากหลาย 
สามารถเรียนไดใ้นระหว่างปฏิบตัิงานในพืน้ที่ และเน้น
การนําไปใช้ไดจ้ริงโดยนําสถานการณท์ี่พบเห็นมาเปน็
ข้อมูลในการเรยีนและการวิจยั ซึ่งเปน็ไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศนข์องมหาวทิยาลัยที่มุง่สู่การตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง่ 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

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

แผน ก 2 
1. หมวดวิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกติ 
3. วทิยานิพนธ ์   18 หนว่ยกติ 
แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก   27 หนว่ยกติ 
3. สารนิพนธ ์    6 หน่วยกิต 

2. รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ปรับปรงุในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี ้
 1. แก้ไขรหัสวิชา  
 - เลข 3 ตวัแรก แก้ไขให้สอดคล้องกับการเปล่ียน
รหัสหน่วยงานตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จากเดิม 148 (สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ)  เป็น 006 (สถาบันนโยบายสาธารณะ) 
 - เลข 3 ตวัหลัง  แก้ไขโดยจดัลําดับรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมกับการปรับโครงสร้างและรายวชิาใน
หลักสูตร 
 2. ลดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ให้มีเพียง 1 รายวิชา 
 3. นํารายวิชาในหมวดวิชาบังคับในหลักสูตรเดิม 2 
รายวิชา เป็นวิชาเลือก  
 4. ปรับจํานวนหน่วยกติของรายวิชาในหลักสูตรเดิม
จาก 2 หน่วยกติ เป็น 3 หนว่ยกิต (วิชา 006-669 สถติิ
เพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ) 
 5.  ในหมวดวชิาเลือก ปรบัเปล่ียนโดยกําหนดให้มรีายวชิา
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หมวดวิชาบังคบั  9 หน่วยกิต 
148-601 ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการระบบสุขภาพ 

 (3) 
148-602 สถติิเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบ

สุขภาพ  (2) 
148-603 การจดัการระบบสุขภาพ  (3) 
148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ (1) 
 
หมวดวิชาเลอืก   มี 22 รายวชิา 
 
 
148-661 การจดัการระบบสุขภาพชุมชน (3) 
148-666 การจดัการระบบหลักประกันสุขภาพ (3) 
148-667 การจดัการระบบสร้างเสริมสุขภาพ (3) 
148-671 การจดัการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการ

ระบบสุขภาพ  (3) 
 
148-677 วทิยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (3) 
148-678 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน

  (3) 
148-680 เครื่องมือและกระบวนการที่ใชใ้นการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  (3) 
 
148-668 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่ม 

เพื่อการจัดการสุขภาวะ (3) 
148-682 ปัจจยักําหนดสุขภาพ (3) 
 
 
 

เลือกของแต่ละกลุ่มวิชา ทีใ่หเ้ลือกเรยีน 6 หนว่ยกิต 
 6. ปรับปรงุคําอธิบายรายวิชา โดยรวมเน้ือหารายวิชา
เลือกที่ซ้ําซอ้น รวมเป็น 1 ชุดวชิา 6 หน่วยกิต และ
ปรับปรงุคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น 
หมวดวิชาบังคบั    3 หน่วยกิต 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ (3) 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเลอืก   มี 22 รายวชิา 
1) รายวิชาเลอืกเฉพาะกลุ่มวชิา 
- กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
006-661 การจดัการระบบสุขภาพชุมชน (3) 
006-662 การจดัการระบบหลักประกันสุขภาพ (3) 
006-663 การจดัการระบบสร้างเสริมสุขภาพ (3) 
006-664 การจดัการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการระบบ

สุขภาพ  (3) 
 
 
- กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
006-665 ชุดวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  (6) 
 
 
- กลุ่มวิชากระบวนการนโยบายสาธารณะ 
006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนรว่ม 

เพื่อการจัดการสุขภาวะ (3) 
006-667 ปัจจยักําหนดสุขภาพ (3) 
 
2) รายวิชาเลอืกสําหรับทุกกลุม่วิชา 
006-668 ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการระบบสุขภาพ (3)  
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148-662  การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นระบบสุขภาพ (3) 
148-663 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ (3) 
148-664 การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ  (3) 
148-665 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ  (3) 
148-669 การวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบ

สุขภาพ (3) 
148-670 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ  (3) 
148-672 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (3) 
148-673  ประเดน็พิเศษทางการจดัการระบบสุขภาพ  (3) 
148-674 พฤตกิรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ  (3) 
148-675 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจดัการระบบ

สุขภาพ (3) 
148-676 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงนิ (3) 
148-679 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ (3) 
148-681 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (3) 

006-669 สถติิเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ
  (3) 
006-670 การจดัการทรพัยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ  (3) 
006-671 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ    (3) 
006-672 การจดัการความรู้ในระบบสุขภาพ  (3) 
006-673 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ   (3) 
006-674 การวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ

 (3) 
006-675 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ  (3) 
006-676 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (3) 
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ  (3) 
006-678 พฤตกิรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ  (3) 
006-679 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจดัการระบบ

สุขภาพ (3) 
006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงิน (3) 
006-681 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์  (3) 
006-682 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  (3) 

3. คําอธิบายรายวิชา 
148-677  วิทยาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ  
 3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการประเมินผลกระทบ คุณค่า
และจุดมุ่งหมายของการใช้การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเป็นเครือ่งมือในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในแต่ละรูปแบบ ทั้งการประเมินผลกระทบแบบ
ไปข้างหน้า การประเมินผลกระทบแบบย้อนหลัง การ
ประเมินผลกระทบแบบรวบยอด การประเมินผล
กระทบแบบเร่งด่วน การประเมินผลกระทบเพื่อการ
ตรวจสอบนโยบาย วิธีการและเป้าประสงค์ในขัน้ตอน
การกล่ันกรอง ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ขัน้ตอนการ
ประเมินผลกระทบ รวมถึงหลักการใช้ผลการประเมิน
เพื่อการตัดสินใจและปฏิบัติการ 

Concepts and principles of health 
impact assessment (HIA), values and purposes 

006-665 ชุดวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 6((4)-6-8) 

แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ และหลักการ
พื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณค่าและ
จุดมุ่งหมายของการใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เป็นเครื่องมือในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพ การวางนโยบาย การวางแผน ความป็นธรรมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บทบาทของชุมชน หน่วยงานนโยบาย ผู้มีหน้าที่กําหนด
นโยบาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธกีาร
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครื่องมอืและพิสัยของ
ระเบียบวิธกีารที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
แต่ละขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลตัวช้ีวัด
สุขภาพชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ การประเมิน
ความเส่ียง และสร้างรูปแบบการประเมินผลกระทบ การ
ประเมินผลกระทบเพ่ือการตรวจสอบนโยบาย การจดัการ
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of HIA as a tool for healthy public policy, the 
steps and tasks of a typical HIA; prospective 
and retrospective HIA, comprehensive HIA, 
rapid appraisal and HIA for assessing the health 
impacts of policies, the tasks and goals of the 
screening stage, the scoping stage, the 
assessment stage of HIA, application of the 
principles of evidence-based practice in 
decision-making 
 
148-678 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 
 3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานที่เกีย่วขอ้งกับ
การพัฒนาที่ยัง่ยืน การวางนโยบาย การวางแผน 
ความป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพฒันาที่ยั่งยืน บทบาทของชุมชน 
หน่วยงานนโยบาย ผู้มีหน้าที่กําหนดนโยบาย และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครื่องมอืทีใ่ช้วดัและ
ประเมินผลตัวชีว้ัดสุขภาพชมุชน 

Concepts and theories of sustainable 
development, basic principles of sustainable 
development, policy formulation, planning, 
equality and community participation in 
sustainable development, community roles, 
policy-making agencies, policy-makers and 
other stakeholders in each step and task of 
HIA, the healthy development measurement 
tool (HDMT) and community health indicators 
assessment 

 
148-680 เครื่องมือและกระบวนการที่ใชใ้นการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 3(2-3-4) 

ความขัดแย้ง และให้ข้อเสนอทางเลือกนโยบาย รวมถึง
หลักการใช้ผลการประเมินเพื่อการตดัสินใจและปฏิบัติการ 

Concepts, principles of health impact 
assessment (HIA), and basic principles of 
sustainable development, values and purposes 
of HIA as a tool for healthy public policy, policy 
formulation, planning, equality and community 
participation in sustainable development, 
community roles, policy-making agencies, policy-
makers and other stakeholders, the steps and 
tasks of a typical HIA, tools and methods in each 
step of HIA, the healthy development 
measurement tool (HDMT) and community 
health indicators, assessment forecasting tools, 
health risk assessment and modeling, analyzing 
health impacts, HIA for assessing the health 
impacts of policies, conflict management, and 
recommendations for public policies, application 
of the principles of evidence-based practice in 
decision-making 
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เครื่องมอืและพิสัยของระเบียบวิธีการทีใ่ช้ในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอน รวมถงึเครื่องมอืทีใ่ช้ในการคาดการณ์ ประเมิน
ความเส่ียง และสร้างรูปแบบการประเมินผลกระทบ 
เป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ใช้ประเมินและใช้เป็น
หลักฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบ จัดการความขัดแย้ง 
และให้ข้อเสนอทางเลือกนโยบาย ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
และกระบวนการในการประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

Tools and  methods in  HIA, each step; 
forecasting tools, health risk assessment and 
modeling, analyzing health impacts, conflict 
management, and  recommendations for public 
policies, utilizing HIA tools and procedures to 
assess community conditions for health 
promotion 
148-781 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 

การค้นคว้าวิจยัในหัวข้อเรื่องการจัดการระบบ
สุขภาพภายใตก้ารดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

Conducting research on health 
management system under supervision of an 
advisory committee 

006-781 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
ศึกษา ค้นคว้า และดําเนินการวิจัยในประเด็นที่

น่าสนใจในปัจจบุันเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพภายใต้
การดูแลและแนะนําของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
สามารถส่ือสาร นําเสนอ และการรายงานความก้าวหน้า
ของวิทยานพินธ์ทุกภาคการศึกษา การจัดทําวทิยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ตาม
เกณฑ์การสําเรจ็การศึกษา 

Research study and Investigate on current 
interesting issues of health management system 
under supervision of advisors; communicating; 
presentation of thesis overviews to the advisors 
every semester; preparation of fulltext thesis and 
research article in order to get published 
according to the graduation criteria 

148-782 วทิยานิพนธ ์ 18 (0-54-0) 
การค้นคว้าวิจยัในหัวข้อเรื่องการจัดการระบบ

สุขภาพภายใตก้ารดูแลและแนะนําของคณะกรรมการที่

006-782 วทิยานิพนธ ์ 18 (0-54-0) 
การศึกษาวิจยัในประเด็นที่น่าสนใจในปจัจุบัน

เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพภายใตก้ารดูแลและ
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรึกษา 

Conducting research on health 
management system under supervision of an 
advisory committee 

แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ การรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธท์ุกภาคการศึกษา การจัดทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 Research study on current interesting issues 
of health management system under supervision 
of advisors; presentation of thesis overviews to 
the advisors every semester; preparation of 
fulltext thesis and research article in order to get 
published according to the graduation criteria  

148-783 สารนิพนธ ์ 6 (0-18-0) 
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบใน

หัวข้อเรื่องการจัดการระบบสุขภาพภายใต้การดูแลและ
แนะนําของคณะกรรมการที่ปรกึษา 

Conducting study on health management 
system under supervision of an advisory 
committee 

006-783 สารนิพนธ ์ 6 (0-18-0) 
การวจิัยเพือ่สารนิพนธใ์นประเด็นที่น่าสนใจใน

ปัจจุบันเกีย่วกบัการจดัการระบบสุขภาพ การรายงาน
ความก้าวหน้าของสารนิพนธ์ทกุภาคการศึกษา การทํา
รายงานสารนิพนธ์โดยใช้รูปแบบและกระบวนการวจิัย
ภายใต้การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษาและเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา 

Research for minor thesis on current 
interesting issues of health management system; 
presentation of minor thesis overviews to the 
advisors every semester; writing report of study 
using research format and process under 
advisor’s supervision and according to the 
graduation criteria 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 แสดงออกถงึความมีวินัย มคีวามรับผิดชอบ และ
เคารพกฎระเบียบต่างๆ ของสังคม 
 1.2  แสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพ 
 
2. ด้านความรู ้
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจมุมมองสุขภาพเชิงระบบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปญัหาด้านการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ หรือเพื่อการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ หรือเพือ่ดําเนินการกระบวนการนโยบาย
สาธารณะได ้
 
PLO 2 ทํางานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายได ้
 
PLO 3 แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา มีกระบวนการคิด
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
(Health System) ปัจจัยด้านปัจเจก สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม (Social Determinants of Health) ที่มี
ผลต่อระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  
 2.2 มีความรูใ้นการประเมินคุณค่า ความถูกต้อง 
ความหมาย ของข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพ และ
คาดการณ์แนวโน้มสถานการณจ์ากขอ้มูลต่างๆ 
 2.3 มีความรูก้ระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพ (Healthy Public Policy Process) และกฎ 
กติกาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบตอ่ระบบสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health Impact 
Assessment) การประเมินผลการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ และแนวทางเพื่อการปรับปรงุระบบสุขภาพให้มี
ความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 วิเคราะหก์ระบวนการนโยบายสาธารณะดา้น
สุขภาพ (Healthy Public Policy Process) และกฎ 
กติกาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบตอ่ระบบสุขภาพ และ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (Health Impact 
Assessment) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ และสังเคราะห์แนวทาง เพื่อการปรับปรุงระบบ
สุขภาพให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 3.2 ประเมินคุณค่า ความถูกตอ้ง ความหมาย ของ
ข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพ และคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์จากข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปสู่การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบสุขภาพได้อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.3 วางยุทธศาสตร์การจัดการ ดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการในพืน้ที ่
 3.4 บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพขององค์กร (บุคคล, 
งบประมาณ, ข้อมูล, ความรู้, เวชภัณฑ์, ฯลฯ) แบบองค์
รวม ผสมผสาน และต่อเน่ือง เพื่อการพัฒนาระบบใน

อย่างเป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์ 
 
PLO 4 พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้านการจัดการระบบ
สุขภาพโดยใชข้อ้มูลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชุมชน 
หรือองค์กรสุขภาพได้ 
 
PLO 5 แสดงออกถงึการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
 
PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูแ้ละ
พัฒนาตนเองไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
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พื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1 แสดงความรับผิดชอบในบทบาทของผู้นํา หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกีย่วกับ
ระบบสุขภาพ 
 4.2 แสดงออกถงึการเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.3 ส่ือสารสาธารณะ ประสาน และส่งต่อ กับ
เครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ให้มีการจัดการที่มีผลดีต่อ
ระบบสุขภาพ 
 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้ 
 5.1 แสดงออกถงึทกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ  
 5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม 
สืบค้น แปลผล และนําเสนอขอ้มูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิกับการดําเนินการของผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่อผูท้รงคุณวฒุิ คนที ่1  รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเนาว ์ ทัศศรี 
ข้าราชการบํานาญ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
1. รายวิชาเลือก ใหพ้ิจารณารายวิชาที่มีเนือ้หาซํ้าซ้อนกัน 
อาจจะนํามารวมเป็นวิชาเดียวกัน  

ได้ดําเนินการปรับตามขอ้เสนอแนะ โดยปรับเนื้อหา
รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จากหลักสูตรเดิม คือ  
- วิชา 148-677 วิทยาการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 

3 หน่วยกิต 
- 148-678 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 

3 หน่วยกิต  
- 148-680 เครือ่งมือและกระบวนการที่ใช้ในการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 3 หน่วยกิต 

ปรับเป็น 1 ชุดวิชา คือ 006-665 ชุดวิชาวิทยาการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 หน่วยกิต และปรับปรุง
คําอธิบายวิชาให้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 รายวิชาใน
หลักสูตรเดิม 

2. ปรับการเขยีนคําอธิบายรายวิชาวิทยานพินธ์/สาร
นิพนธ์ให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น 

ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้
ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น ตามข้อเสนอแนะ 

3. ในหลักสูตรไม่มีรายวิชาสัมมนา จะมีวิธีการอย่างไรที่
จะติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ของนักศึกษา เพราะการสัมมนาร่วมกันทําให้นกัศึกษาได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกทกัษะการคิด การนําเสนอ 
การ discussion    

ไม่ได้เพิ่มรายวิชาสัมมนา เนื่องจาก 
1. ในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรยีนการ
สอน ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ทีก่ําหนดให้มกีาร
สัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทําวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 
2. ในทางปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ จะนัดนกัศึกษาทุกคนทีอ่ยู่ในความดูแลของตนเอง
ให้มารายงานความก้าวหน้าเดอืนละ 1 ครั้ง  

4. ขอให้หลักสูตรหาวธิีการ/แนวทางที่ทําให้นกัศึกษา
สําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกเหนอื 
จากการปฏิบัตติามข้อบงัคับของมหาวทิยาลัย 

รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ 
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ชื่อผูท้รงคุณวฒุิ คนที ่2 นายแพทยอ์มร  รอดคล้าย 
นักวิชาการอิสระ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
1. เนือ่งจากในหลักสูตรไม่มรีายวิชา Research 
Methodology ซึ่งเห็นว่าเป็นรายวิชาที่จําเป็นสําหรับ
การเรียนในระดบับัณฑิตศึกษา ที่ผู้เรียนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการทํา
วิทยานิพนธ์ ขอให้พิจารณาเพิ่มรายวิชานี้เป็นวชิาบังคับ 

ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากเห็นว่า การเรียน
การสอนในระดบัปริญญาตรีในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการ
สอนวิชาพื้นฐานการทําวิจัยอยูแ่ล้ว ซึ่งผู้เรยีนมพีื้นฐาน
เพียงพอที่สามารถทําวิจัยเพื่อวทิยานิพนธ์ได้ แต่หาก
ผู้เรียนต้องการเรียนเพิ่มเติมก็สามารถลงทะเบยีนเรียน
เป็นวิชาเลือกได ้ซึ่งได้กําหนดเป็นรายวิชาเลือกไว้ใน
หลักสูตรแล้ว  

2. ควรเน้นการสอนที่ให้นกัศึกษามีกระบวนการคิดเชิง
ระบบ สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบสุขภาพได้ 
และสามารถนํามาบูรณาการเพือ่พัฒนาเป็นหัวข้อ
งานวิจัยเพื่อวทิยานิพนธ ์

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมในประเดน็ดังกล่าว
แล้ว 

 

ชื่อผูท้รงคุณวฒุิ คนที ่3 นายแพทย์สวุฒัน์  วิริยพงษ์สุกิจ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นาทวี 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
1. การเรียนการสอนของหลักสูตรขอให้เน้นทกัษะที่
สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพของคนในพื้นที่/ชุมชน/สังคมได้ และเน้นทักษะ/
แนวทางการบูรณาการความรู้ให้สามารถนําไปใช้ได้จริง 
และต้องการบัณฑิตที่มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง 
- การคิดเชงิระบบ 
- มีความสามารถในการจัดการข้อมูล (การจดัการเชิง
ยุทธศาสตร์ ส่ือสารต่อรองเป็น economic canvas; การ
ส่ือสารแบบ mass communication) 
- มีความรู้ด้านปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
เช่น การทํา Policy ให้ออกเป็นนโยบายได้ เขยีนเป็น 
- Right concept/ right methods ทํางานในพื้นที่ เน้น
ปฏิบัติ ทํางานเป็น ปฏิบัติและทฤษฎีไปด้วยกนั เช่น HIA  

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมในประเดน็ต่าง ๆ 
แล้ว 
 

2. หลักสูตรตอ้งมีความยืดหยุน่ที่จะให้คนในพื้นที่ 2-3 
คน เข้ามาเรยีนรู้เป็นทีม เพื่อกลับไปพัฒนาพื้นที่ และใช้
พื้นที่เป็นสถานที่เรยีน 

ที่ผ่านมาหลักสูตรไดร้ับนักศึกษาที่ปฏิบัตงิานในพื้นทีเ่ข้า
ศึกษาอยู่แล้ว ซึง่นักศึกษาเหล่านี้สามารถกลับไปพัฒนา
พื้นที่ได้  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
3. ผลงานวจิัยเพื่อวิทยานิพนธค์วรเป็นงานวิจยัที่สามารถ
นําผลไปใช้แก้ปัญหาและต่อยอดได ้

รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 ข-1  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สธุีรวุฒ ิ 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด     ปร.ด. สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
 1.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-601  การจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-664  การจดัการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-665  ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
006-666  กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มเพื่อการจดัการสุขภาวะ 3 
006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 
006-676  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3 
006-682 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  3 
006-781  วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 
006-782  วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)   18 
006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข)   6 
 

 1.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี  
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ไฟศอล มาหะมะ, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ซอฟียะห์ นิมะ. (2562). การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการร่วม

สร้างชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถ์, 14(1), 39-51. 

กําพล เศรษฐสุข, และพงค์เทพ สุธีรวุฒิ. (2561). รูปแบบการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อ
ประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบล กรณีศึกษา ตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, วารสารอัล-นูร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(24), 65-78. 

จิตตราวดี สุวรรณชาตรี, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, และกุลทัต หงส์ชยางกูร. (2561). ความเท่าเทียมด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา. วารสารอัล-นูร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(24), 55-63. 

 
2.  ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด     ปร.ด. สาขาวิชา  พยาบาลศาสตร์ 
 2.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-601  การจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-665  ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
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  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-668  ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-674  การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-675  ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 3 
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-679  กฎหมายและจริยศาสตรใ์นการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 
006-782  วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)   18 
006-783  สารนิพนธ์ (แผน ข) 6 
 

 2.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี  
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
กรกช  อินทอง, สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน์, และกุลทัต  หงส์ชยางกูร. (2561). รูปแบบการให้บริการสุขภาพด้วย

การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษาจังหวัดตรัง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 
11(1), 193-203. 

จิตตราวดี สุวรรณชาตรี, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, และกุลทัต หงส์ชยางกูร. (2561). ความเท่าเทียมด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา. 
วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(24), 55-63. 

นัยนา หมันเทศ, และกุลทัต หงส์ชยางกูร. (2561). การศึกษารูปแบบการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
กรณีศึกษา:โรงพยาบาลเขาชัยสน.วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(24), 43-54. 

 
3.  ดร.ซอฟียะห์  นิมะ 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด     ปร.ด. สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ 
 3.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 
006-668  ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-669  สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-674  การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-677  ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 
006-782 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18 
006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข) 6 
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 3.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี  
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ไฟศอล มาหะมะ, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ซอฟียะห์ นิมะ. (2562). การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการรว่มสรา้ง

ชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์, 14(1), 39-51. 

ทินมณี แซ่เหลียง, และซอฟียะห์ นิมะ. (2561). แนวทางการเลิกยาสูบของผู้นําศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา. 
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(1), 16-31. 

มาธุพร พลพงษ์, ซอฟียะห์ นิมะ, และปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย. (2560). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(3), 243-259. 

 
4.  ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด     ปร.ด. สาขาวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-601 การจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 
006-668 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-669 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 
006-782 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18 
006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข) 6 
 
 4.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี  
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
คุณากร เตกฉัตร, และ เพ็ญ สุขมาก. (2564). ขอบเขตเชิงเนื้อหาในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของนโยบาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 4(1); 4(1), 53-65. 
Naing, S. H. H., Isaramalai, S.-A., & Sukmag, P. (2020). Policy Literacy, Barriers, and Gender 

Impact on Accessibility to Healthcare Services under Compulsory Migrant Health 
Insurance among Myanmar Migrant Workers in Thailand. Journal of Environmental and 
Public Health, 2020, 1–8. 

Win, A. M. M., Isaramalai S, and Sukmag P. (2019) .  Policy Literacy and Barriers Impact on 
Accessibility to Health Care Services under Social Security Scheme among Myanmar 
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Migrant Workers in Thailand. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and 
Humanities, 6(1); 41-57. 

 
5.  ดร.นพ.วรสิทธิ ์ ศรศรีวชิัย 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด     ปร.ด. สาขาวิชา  ระบาดวิทยา 
 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-601  การจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-665  ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
006-668  ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-669  สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจดัการระบบสุขภาพ 3 
006-671  ระบาดวิทยาเพือ่การจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-781  วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 
006-782  วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)   18 
006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข)   6 
 

 5.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี  
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ประณีต ส่งวัฒนา, โชคชัย ขวัญพิชิต, วิภา แซ่เซ้ีย, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, จินตนา ดําเกล้ียง, หทัยรัตน์ แสงจันทร์,      

วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, วิจัย สกุลแก้ว. (2563). การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นทีค่วามมั่นคงจากมุมมอง
ของผู้ให้บริการ: การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารสภาการพยาบาล, 35(3), 17-35. 

นุสรีนา บินสะแหละหมัน, ประณีต ประณีต, และวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย. (2561). สถานการณ์การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 10(1), 41-50. 

Suphanchaimat, R., Sornsrivichai, V., Limwattananon, S., & Thammawijaya, P. (2019). Economic 
development and road traffic injuries and fatalities in Thailand: an application of spatial 
panel data analysis, 2012–2016. BMC Public Health, 19(1), 1-15. 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส  บาลทพิย ์
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา    Nursing  
 1.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 
006-668 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36 
006-782 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18 
 

 1.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี 
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
พัชรี คมจักรพันธุ์, ขวัญตา บาลทิพย์, ขนิษฐา นาคะ, และศิริวรรณ พิริยะคุณธร. (2560). การพัฒนาแบบวัดการมี

ชีวิตที่ผสมผสานลงตัว. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12(ฉบับพิเศษ), 73-85. 
กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์, อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ, ศิริวรรณ พิริยคุณธร, นฤมล ติระพัฒน์, และปราณี เล่ียมพุทธทอง. 

(2559). การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 36(3),111-130. 

วรวรรณ  จันทวีเมือง, อุษณีย์  เพชรรัชตะชาติ, และขวัญตา  บาลทิพย์. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริม
สุขภาวะจิตวิญญาณสําหรับนักศึกษาพยาบาล.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 17(32), 29-
41. 

 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวร  ชูสง 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา    Environmental Science and Engineering  
 2.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3 
006-668 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
 

 2.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี 
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
อับดุลบาซิส ยาโง๊ะ, และฐิติวร ชูสง. (2561). องค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานใน

สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26(3), 521-531. 
วัฒน์กร เลาหพิบูลรัตนา, วริยา ฉัตรแดง, สรยา สุนทรสวัสดิ์, ปองพล ชูชื่น, กฤษณะ สุวรรณภูมิ, และฐิติวร  ชูสง. 

(2559). การประเมินการรับรู้ของนักศึกษาแพทย์ต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องผ่าตัดใหญ่. สงขลา
นครินทร์เวชสาร, 34(4), 163-171. 
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Choomalee, K., Rungruang, S., Sathiraphanya, C., Choosong, T. (2018). Validation of an Awareness 
and Preparedness on a Hearing Conservation Program Questionnaire: A Cross Sectional Study 
in Thailand. Journal of Health Science and Medical Research, 36(2), 127-137.  

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. สาขาวิชา    Nursing 
 3.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
006-668 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
 

 3.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี 
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Gauro, P., Thaniwattananon, P., & Kritpracha, C. (2020). Illness Perception Predicting Cardiovascular 

Health Behaviors among Patients with Ischemic Heart Disease in Nepal: A Descriptive Cross-
sectional Study. Journal of Nepal Medical Association, 58(231), 554-888. 

Shrestha, A., Maneewat, D. K., & Kritpracha, C. (2018). Nepalese Critical Care Nurses’ Competency 
Towards Pressure Ulcer Prevention. GSTF Journal of Nursing and Health Care. doi:10.5176/2345-
7198_5.1.36.  

Kritpracha, C., Sae-Sia, W., Nukaew, O., Jittanoon, P., Chunuan, S., & Kaosaiyaporn, O. (2018). The 
Development of Cooperative Learning Using Jigsaw Activities for Learning Achievement and 
Self-directed Learning Behaviors of Master Nursing Students. International Journal of 
Information and Education Technology, 8(12), 913–917.  

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์  บัวเพช็ร์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ส.ด. สาขาวิชา    การพยาบาลสาธารณสุข 
 4.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
  รายวิชา    หน่วยกิต 
006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6 
006-668 ระเบียบวิธวีิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ 3 
 

 4.2 ผลงานวจิัยและ/หรือผลงานทางวชิาการยอ้นหลัง 5 ปี 
ผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
กมลวรรณ โพธิ์วิทยาการ, อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ และ แสงอรุณ อิสระมาลัย. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข

ในการทํางานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในอําเภอเมืองยะลา. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 8 (1): 1-15. 
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อรอรนงค์ ชูแกว้, ปิยะนุช จิตตนูนท์ และ อาภรณ์ทิพย ์บัวเพช็ร์. (2559). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองด้าน
โภชนาการต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารและน้ําหนักของเด็กวัยเรยีนตอนปลายที่มีภาวะอ้วน. วารสาร
พยาบาลสงขลานครินทร,์ 36 (1) : 69-85. 

 

ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
จักรพันธ์  ชูสุวรรณ์, อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร์ และ อานนท์ วิทยานนท์. (2560). การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน และความสุขในการทํางานของพนักงานรายวัน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่
แข็งแห่งหน่ึงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 
ประจําปี 2560 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวขอ้ 
ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคล่ือนสังคม” : Thailand 4.0"Research to Mobilize Society" วันที่ 3-6 
พฤษภาคม 2560 สงขลา. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 ค-1  การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 ค-2 ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WiL) 

 ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
ที่สะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

 ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การดําเนนิการตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) 

 
1.  กระบวนการในการจัดทํา Program Learning Outcome (PLOs) ของหลักสูตร 
หลักสูตรดําเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี ้

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

high power, high 
impact 

ประชุมและอภิปรายผ่านระบบ ZOOM 

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

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

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

6. สถาบันและมหาวิทยาลัยฯ high power วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2561-2565 เป็น
กรอบการปรับปรุง 

7. อว high power กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
  



92 

 

รายละเอยีดความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น/ความต้องการ 

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

ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
- การจดัการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (data mining,  modelling สามารถทํานาย/
มองแนวโน้มได ้รวมทัง้การบรหิารจัดการงานวิจัย 
- มีภาวะผู้นําเฉพาะเรื่อง เช่น นักยุทธศาสตร์ การเจรจาต่อรอง/defenseได้   
resource management, การบริหารจัดการเครือข่าย, crisis management การ
ทํางานแบบ multisector การจัดการร่วมกันของสหวิชาชีพ, soft skills จากสนามจริง 
- วิธีการหรอืแนวทางในการทําให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางดา้นสุขภาพ 
- มีความสามารถในการนําวิชาการมาประยุกตใ์ช ้
- สามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้  สร้างงานได้เองมากกว่าการหางานทํา เปน็
ผู้ประกอบการด้านนโยบายสาธารณะ 
- ความรู้ทางด้านสุขภาวะเชิงระบบ ปัจจัยกําหนดสุขภาพ สังคม การเปล่ียนแปลงภูมิ
นิเวศน์ การย้ายถิ่น 
- จัดให้มกีารเรยีนแบบ project based; set agenda หา mentor หา sponsor จาก
ความต้องการของหน่วยงานเพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตร  
- นาํเอาความตอ้งการของพ้ืนทีม่าเป็นเสมือนหอ้งปฏิบัติการ ตัง้เป็น theme ที่ส่งต่อ
เรื่องราวน้ันๆ ตอ่ไปในอนาคต 

2. คณาจารยใ์นหลักสูตร 
(อาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์) 

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

3. นกัศึกษาปจัจุบัน - สามารถคิด เขียน เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาในการจดัการงานในระบบ
สุขภาพและงานอื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
- สามารถบรหิารจัดการงาน การมองงานด้านสุขภาพและงานสาธารณสุขอย่างเป็น
ระบบ 
- มีทักษะด้านวชิาการ การทําวจิัย และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพ 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การสร้าง
นโยบายสาธารณะ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็น/ความต้องการ 
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับระบบสุขภาพ 
การสร้างเครอืขา่ยกับทกุหน่วยงาน 
- การบูรณาการงานด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทัง้การ
แก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยัง่ยนื  
- มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ 
- มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์  
- มีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ทกัษะการส่ือสาร 
- สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้ชุมชนหรือพื้นที่ทํางานเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ 
- มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน  

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

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

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่ได้คือ 
PLO 1  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ หรือเพื่อการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ หรือเพื่อดําเนินการกระบวนการนโยบายสาธารณะได้ 
PLO 2 ทํางานเป็นทีมรว่มกับภาคีเครือข่ายได ้
PLO 3 แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้

อย่างสร้างสรรค์ 
PLO 4  พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้านการจัดการระบบสุขภาพโดยใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

ชุมชน หรือองค์กรสุขภาพได้ 
PLO 5  แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคํานึงถงึ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
PLO 6  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูแ้ละพัฒนาตนเองได้อย่างตอ่เนือ่ง 
 

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครนิทร์ และความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2.1 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
วิสัยทัศน์       
 เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม       
 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ       
 เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ       
 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียนในปี พ.ศ. 2570       
พันธกิจ        

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคม
และเครือข่ายสากล  

      

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
ซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

      

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐาน
พหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้รู้ มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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2.2  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs ของหลักสูตร กับความต้องการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

SH 1  กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา :- สสส., สช., สปสช.) 
- การจดัการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (data 

mining,  modelling สามารถทํานาย/มองแนวโน้มได้ 
รวมทัง้การบรหิารจัดการงานวจิัย 

      

- มีภาวะผู้นําเฉพาะเรื่อง เช่น นักยุทธศาสตร์ การ
เจรจาต่อรอง/defenseได้   resource management, 
การบริหารจัดการเครือข่าย, crisis management การ
ทํางานแบบ multisector การจัดการร่วมกันของสห
วิชาชีพ, soft skills จากสนามจริง 

      

- วิธีการหรอืแนวทางในการทําให้ประชาชนมีความ
รอบรูท้างด้านสุขภาพ 

      

- มีความสามารถในการนําวิชาการมาประยุกตใ์ช้       

- สามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างงานเองได้ 
มากกว่าการหางานทํา เป็นผู้ประกอบการด้านนโยบาย
สาธารณะ 

      

-ความรู้ทางด้านสุขภาวะเชิงระบบ ปัจจัยกําหนด
สุขภาพ สังคม การเปลี่ยนแปลงภูมินิเวศน์ การย้ายถิ่น 

      

- นําเอาความตอ้งการของพ้ืนทีม่าเป็นเสมือน
ห้องปฏิบัตกิาร ตั้งเป็น theme ที่ส่งต่อเรื่องราวน้ันๆ 
ต่อไปในอนาคต 

      

SH 2  คณาจารย์ในหลักสูตร (อาจารย์ประจาํหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์) 
-  การคิดเชงิระบบ การมีภาวะผู้นํา       

-  มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพราะ
ต้องใช้ในการทาํงาน หาความรูเ้พิ่มเติม การตดิต่อกับโลก
ภายนอก 

      

-  มีทักษะในการส่ือสาร       

-  สามารถทํางานเป็นทีม การจัดการร่วมกัน
ของสหวิชาชีพ เพื่อรว่มกันพัฒนาพ้ืนที่ที่สามารถเห็นเป็น
รูปธรรมของการปรับปรุงที่ชัดเจน 

    

 

 

-  มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร
มนุษย์ Research management 

    
 

 

-  สามารถออกแบบความคิดเองได้       
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

-  เป็นนักประสานงาน เป็นนักต่อรองที่ด ี       

SH 3 นักศึกษาปัจจุบัน 

-  สามารถคิด เขียน เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ปัญหาในการจัดการงานในระบบสุขภาพและงานอื่น ๆ 
ได้อย่างเป็นระบบ 

     

 

-  สามารถบรหิารจัดการงาน การมองงานด้าน
สุขภาพและงานสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ 

     
 

-  มีทักษะด้านวิชาการ การทําวิจยั และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพ 

      

-  สามารถประยกุต์ใช้ความรูด้้านต่าง ๆ ในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การสร้างนโยบาย
สาธารณะ 

      

-  มีความรู้ความเข้าใจในระบบสาธารณสุข และ
งานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับระบบสุขภาพ การสรา้งเครือข่าย
กับทกุหน่วยงาน 

      

-  การบูรณาการงานด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชนสู์งสุด รวมทั้งการแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยัง่ยืน 

     

 

-  มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทาํ กล้าแสดงออก 
กล้าตัดสินใจ มคีวามคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

     
 

-  มีคุณธรรม จริยธรรม มวีินัย ใฝ่รู้ ขยัน อดทน มี
ความรับผิดชอบ 

 
 

   
 

-  มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ทกัษะการส่ือสาร       

-  สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกดิขึ้นในชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนหรอืพื้นทีท่ํางานเปน็แหล่งเรียนรู้ในพื้นที ่

      

- มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทั้งใน
และนอกห้องเรยีน 

    
 

 

SH 4  ศิษย์เก่า 

-  กระบวนการวจิยั ทั้งการวิจัยเชงิคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ทีต่อบสนองต่อพื้นที่ และต่อยอดงานวิจัยได ้

     
 

-  ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อการนําเสนอผลงาน
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

-  การเข้าถงึระบบสารสนเทศ และทักษะการ
ค้นคว้า การหาความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรูผ่้านระบบ
ออนไลน์ เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง (life-long 
learning) 

 

 

  

 

 

-  กระบวนการคิดเชิงระบบ       

-  เทคนิคการนําเสนอ การวพิากษ์งานวิชาการ  
การส่ือสารทางสังคม social media การประชาสัมพันธ์ 

 
 

  
  

-  ภาวะผู้นํา รู้จักตนเอง คิดบวก เสริมพลังผู้อื่น       

-  การพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ การวิเคราะห์ชุมชน 
การวางแผน การปรับแผนงานสาธารณสุข การสร้าง
เครือข่าย การเสริมพลัง การบูรณาการการทํางานร่วมกัน 

      

-  ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นนกันโยบาย
สาธารณะ 

 
 

   
 

-  ต้องมีความชัดเจนในสาขาวิชาที่เลือกเรียน คือ 
การจดัการระบบสุขภาพ /การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ/ นโยบายสาธารณะ 

 

 

  

  

- ต้องการฝึกการทํางาน การเรียนรู้จากชุมชนเพ่ือ
เก็บหน่วยกิตมาเทียบโอนสําหรบัรับปริญญา 

    
  

SH 5 ผู้ใช้บัณฑิต (สธ.  สคร.) 
-  การคิดเชงิระบบ       

-  มีความสามารถในการจัดการขอ้มูล (การจัดการ
เชิงยทุธศาสตร์ ส่ือสารต่อรองเป็น economic canvas; 
การส่ือสารแบบ mass communication) 

      

-  มีความรู้ด้านปัจจัยกําหนดสุขภาพ       

-  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เช่น การทํา Policy ให้ออกเป็นนโยบายได้ 
เขียนเป็น 

    

  

-  Right concept/ right methods ทํางานใน
พื้นที่ เน้นปฏิบตัิ ทํางานเป็น ปฏิบัติและทฤษฎีไปด้วยกัน 
เช่น HIA 
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3.  ความสอดคลอ้งระหว่างคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของมหาบัณฑิตกับผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 

คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มดีังนี ้
1.  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1.1  มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 
 1.2  มีความคิดวิจารณญานบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการ 
 1.3  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้

ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
 1.4  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2.  คุณลักษณะทางสังคม 
 2.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 2.2  มีภาวะผู้นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

สามารถแก้ปัญหาและดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ 
3.  คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชพี 
 3.1  มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อื่น ๆ 
 3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจาก

การค้นคว้าวิจยัและนําไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 
 3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. พื้นฐาน 2. ทางสงัคม 3. วชิาการ/วิชาชีพ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

PLO 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปญัหา
ด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ หรือเพื่อ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือเพือ
ดําเนินการกระบวนการนโยบายสาธารณะได ้

         

PLO 2 ทํางานเป็นทีมรว่มกับภาคีเครือข่ายได ้          
PLO 3 แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา มี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นเชงิวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

         

PLO 4 พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้านการ
จัดการระบบสุขภาพโดยใช้ขอ้มลูที่สอดคล้อง
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. พื้นฐาน 2. ทางสงัคม 3. วชิาการ/วิชาชีพ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

กับบริบทของพืน้ที่ ชุมชน หรอืองค์กรสุขภาพ
ได้ 
PLO 5 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชพี 
และสังคม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย ์

         

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูแ้ละพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/Attitude/Skill 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความรู้ (Knowledge) : K 
(Cognitive) 

เจตคติ (Attitude) : A 
(Affective) 

ทักษะ (Skill) : S 
(Psychomotor) 

PLO 1  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ หรือเพือ่การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ หรอืเพื่อดําเนินการ
กระบวนการนโยบายสาธารณะได้ 

K1 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีด้านสุขภาพ
และระบบสุขภาพ 

K2 แนวคิดและหลักการด้านการจัดการเชิง
ระบบ 

K3 แนวคิดและทฤษฎีระบบสุขภาพชุมชน
และการจัดการที่ยั่งยืน 

K4 การจัดการระบบสุขภาพ 
K5 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
K6 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
K7 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
K8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและ

การจดัการ 
K9 แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ

ความสําคัญ และการแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพ 

A1 ยอมรับและเคารพกฎ ระเบียบของ
สังคม 

A2 เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A3 กระตือรอืล้นในการเรยีนรู้ พร้อมรับ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 

S1 การคิดเชิงระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
S2 การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
S3 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรูอ้ยา่งรอบ

ด้านและตัดสินใจใช้ขอ้มูลได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 

S4 การประเมินคุณภาพของบทความวิชาการ 
S5 การคาดการณ์แนวโน้ม และสถานการณ์ด้าน

สุขภาพ 
S6 ปรับตวัได้ตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
 
 

PLO 2  ทํางานเป็นทีมรว่มกับภาคี
เครือข่ายได ้

K10 แนวทางการสร้างภาคีเครอืข่าย การ
ติดต่อประสานงาน การเป็นผู้นําและผู้
ตาม 

K11 แนวทางการตัดสินใจเลือกใช้ภาคี

A1 ยอมรับและเคารพกฎ ระเบียบของสังคม 
A2 เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
A3 กระตือรอืล้นในการเรยีนรู้ พร้อมรับ

S2 การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
S3 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรูอ้ยา่งรอบ

ด้านและตัดสินใจใช้ขอ้มูลได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความรู้ (Knowledge) : K 
(Cognitive) 

เจตคติ (Attitude) : A 
(Affective) 

ทักษะ (Skill) : S 
(Psychomotor) 

เครือข่ายตามบทบาทหน้าที่และการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วม 

K12 หลักการคิดเชิงวพิากษ์สรา้งสรรค์และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

K13 เทคนิคการสื่อสาร 
 
 

ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
A4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและ

สังคม 
A5 มีจิตสาธารณะ 
A6 ให้ความสําคัญกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
A7 ไม่มีอคติในการวพิากษ์เชิงวิชาการ 
A8 เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
A9 ตระหนักถงึความสามารถและศักยภาพ

ของตนเองและผู้อื่น 

S6 ปรับตวัได้ตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
S7 การวิพากษอ์ย่างสร้างสรรค์ 
S8 การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
S9 การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้นําและผู้ตาม 

PLO 3  แสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้นํา มี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

K2 แนวคิดและหลักการด้านการจัดการเชิง
ระบบ 

K9 แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญ และการแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพ 

K10 แนวทางการสร้างภาคีเครอืข่าย การ
ติดต่อประสานงาน การเป็นผู้นําและผู้
ตาม 

K12 หลักการคิดเชิงวพิากษ์สรา้งสรรค์และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

K13 เทคนิคการสื่อสาร 

A2 เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A7 ไม่มีอคติในการวพิากษ์เชิงวิชาการ 
A8 เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
A9 ตระหนักถงึความสามารถและศักยภาพ

ของตนเองและผู้อื่น  

S1 การคิดเชิงระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
S2 การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
S3 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรูอ้ยา่งรอบ

ด้านและตัดสินใจใช้ขอ้มูลได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 

S7 การวิพากษอ์ย่างสร้างสรรค์ 
S9 การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้นําและผู้ตาม 
S10 การสื่อสารข้อมูล 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความรู้ (Knowledge) : K 
(Cognitive) 

เจตคติ (Attitude) : A 
(Affective) 

ทักษะ (Skill) : S 
(Psychomotor) 

K14 ความก้าวของโลกในยุคดจิิทัล 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

K15 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ข้อมูล 

PLO 4  พัฒนาและออกแบบงานวิจัยด้าน
การจดัการระบบสุขภาพโดยใช้ข้อมูลที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชุมชน หรือ
องค์กรสุขภาพได้ 

K9 แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความ  
สําคัญ และการแก้ปัญหาระบบสุขภาพ 

K11 แนวทางการตัดสินใจเลือกใช้ภาคี
เครือข่ายตามบทบาทหน้าที่และการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วม 

K16 ปรัชญา หลักการ วิธีการและประเภท
ของการวิจัย 

K17 ระเบียบวธิีวิจัยและกระบวนการวิจัย
ทางการจดัการระบบสุขภาพ 

K18 สถติิต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยและ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

K19 หลักการและแนวทางการสืบค้นข้อมูล
ทางสุขภาพ 

K20 การประเมินคุณภาพ และการประเมิน
คุณค่าของข้อมูลเพื่อการวิจัย 

K21 จริยธรรมในการวิจัย 

A2 เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A3 กระตือรอืล้นในการเรยีนรู้ พร้อมรับ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 

A4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและ
สังคม 

A5 มีจิตสาธารณะ 
A6 ให้ความสําคัญกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 
A8 เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
A9 ตระหนักถงึความสามารถและศักยภาพ

ของตนเองและผู้อื่น 
A10 มีความซื่อสัตย์สุจริตตอ่ตนเอง ตอ่ผู้อื่น 

และไม่คัดลอกผลงานทั้งของผู้อืน่และ
ของตนเอง 

 
 
 

S5 การคาดการณ์แนวโน้ม และสถานการณ์ด้าน
สุขภาพ 

S3 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรูอ้ยา่งรอบ
ด้านและตัดสินใจใช้ขอ้มูลได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 

S4 การประเมินคุณภาพของบทความวิชาการ 
S6 ปรับตวัได้ตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
S9 การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้นําและผู้ตาม 
S10 ในการสื่อสารข้อมูล 
S11 การวจิัย การออกแบบ และการดําเนินการวิจัย 
S12 การใช้เทคโนโลยี การค้นคว้า การสืบค้น การ

วิเคราะห์ขอ้มูล 
S13 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลข 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความรู้ (Knowledge) : K 
(Cognitive) 

เจตคติ (Attitude) : A 
(Affective) 

ทักษะ (Skill) : S 
(Psychomotor) 

PLO 5  แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม โดยคํานึงถงึประโยชน์
ของเพื่อนมนษุย์ 

K8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและ
การจดัการ  

K9 แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญ และการแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพ 

K12 หลักการคิดเชิงวพิากษ์สรา้งสรรค์และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

K17 ระเบียบวธิีวิจัยและกระบวนการวิจัย
ทางการจดัการระบบสุขภาพ 

K21 จริยธรรมในการวิจัย 

A1 ยอมรับและเคารพกฎ ระเบียบของสังคม 
A2 เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
A4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและ

สังคม 
A5 มีจิตสาธารณะ 
A10 มีความซื่อสัตย์สุจริตตอ่ตนเอง ตอ่ผู้อื่น 
และไม่คัดลอกผลงานทั้งของผู้อืน่และของ
ตนเอง 
 
 

S1 การคิดเชิงระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
S2 การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
S7 การวิพากษอ์ย่างสร้างสรรค์ 
S11 การวจิัย การออกแบบ และการดําเนินการวิจัย 
 

PLO 6  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูแ้ละพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

K14 ความก้าวหน้าของโลกในยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

K15 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ข้อมูล 

K17 ระเบียบวธิีวิจัยและกระบวนการวิจัย
ทางการจดัการระบบสุขภาพ  

K19 หลักการและแนวทางการสืบค้นข้อมูล
ทางสุขภาพ 

 

A2 เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A3 กระตือรอืล้นในการเรยีนรู้ พร้อมรับ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 

A8 เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
A9 ตระหนักถงึความสามารถและศักยภาพ

ของตนเองและผู้อื่น 
 

S1 การคิดเชิงระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
S4  การประเมินคุณภาพของบทความวิชาการ 
S6 ปรับตัวไดต้ามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
S8 การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
S14 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความรู้ (Knowledge) : K 
(Cognitive) 

เจตคติ (Attitude) : A 
(Affective) 

ทักษะ (Skill) : S 
(Psychomotor) 

K20 การประเมินคุณภาพ และการประเมิน
คุณค่าของข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge / Skill / Attitude 

รายวิชา/ชุดวิชา หน่วยกิต Knowledge -K Attitude-A Skill-S 
006-601  การจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) K1, K3, K4, K9, K10, K11, K12, 

K13    
A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10 S1, S2, S4, S5, S6, S9, S11 

006-661  การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4) K1, K4, K5, K3, K8, K9, K10, 
K11, K21 

A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10 S1, S2, S4, S5, S6, S9, S11  

006-662  การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 3((2)-3-4) K1, K3, K9, K10, K11, K12,  A1, A3 S1, S5, S8 

006-663  การจัดการระบบสรา้งเสริมสุขภาพ 3((2)-3-4) K1, K3, K4, K9, K10, K11, K13 A1, A4, A8, A10 S4, S5, S6, S7, S9, S11 

006-664  การจัดการเชิงกลยทุธ์สําหรับการจดัการระบบ
สุขภาพ 

3((2)-3-4) K3, K5, K8, K11, K12, K13 A1, A2, A3, A4, A10  S1, S2, S4, S7, S9  

006-665  ชุดวชิาวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 6((4)-6-8) K4, K5, K8, K10, K11, K16, K17, 
K18, K21  

A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S14 

006-666  กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนรว่มเพื่อ
การจดัการสุขภาวะ 

3((2)-3-4) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K15, 
K18  

A1, A2, A4, A7, A8, A10 S1, S2, S4, S5, S6, S7, S9 

006-667  ปัจจยักําหนดสุขภาพ 3((3)-0-6) K4, K8, K10, K11, K16 A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 S2, S4, S5, S6, S7, S11 

006-668  ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) K4, K5, K7, K2, K9, K10, K19, 
K20 

A1, A2, A5, A6, A9 S3, S5, S6, S8, S12, S13, S14 
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รายวิชา/ชุดวิชา หน่วยกิต Knowledge -K Attitude-A Skill-S 
006-669  สถติเิพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) K5, K6, K7, K9, K10, K14, K15, 

K20 
A1, A5, A6, A9 S3, S5, S6, S8, S10, S11, S12, S13, 

S14   

006-670  การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) K1, K3, K5, K8, K9, K10, K12, 
K13  

A1, A2, A3, A4, A7, A8, A10 S2, S5, S6, S7, S8  

006-671  ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) K4, K5, K8, K9, K10, K13 A2, A7, A8, A9 S5, S6, S7, S9, S11 

006-672  การจัดการความรูใ้นระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) K3, K9, K10, K13  A3, A8, A9, A10 S1, S4, S6, S8, S9, S11 

006-673  การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) K1, K3, K13 A1, A3, A7 S1, S5 

006-674  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) K7, K2, K9, K10, K14, K19, K20 A1, A5, A6, A9 S6, S12, S13, S14 

006-675  ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 3((2)-3-4) K3, K7, K9, K14, K15 A7, A9 S1, S6, S10, S13 

006-676  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3((2)-3-4) K4, K5, K8, K10, K12, K14 A1, A2, A3, A4, A5 S2, S5, S6, S7 

006-677  ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ 3(0-9-0) K3, K4, K8, K11, K13 A7, A9, A10  S2, S3, S4, S7, S9 

006-678  พฤตกิรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ 3((3)-0-6) K3, K8 A1, A2, A3, A7 S2, S7, S9 

006-679  กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจดัการระบบ
สุขภาพ 

3((3)-0-6) K1, K3, K20 A1, A3, A4 S2, S3, S7, S9 

006-680  เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงิน 3((3)-0-6) K3, K15 A1, A3 S1, S2, S3, S7, S10 

006-681  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3((3)-0-6) K3, K4, K10, K17, K18 A1, A2, A3, A4, A6, A10 S1, S2, S6, S7, S11, S14 

006-682  การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 3((2)-3-4) K3, K5, K8, K10 A1, A2, A3, A7, A8 S2, S6, S7 

006-781  วทิยานิพนธ์ (แผน ก 1) 36(0-108-0) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, 
K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19, K20, 

K21 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
A10 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 
S10, S11, S12, S13, S14 
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รายวิชา/ชุดวิชา หน่วยกิต Knowledge -K Attitude-A Skill-S 
006-782  วทิยานิพนธ์ (แผน ก 2) 18(0-54-0) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, 

K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19, K20, 

K21 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
A10 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 
S10, S11, S12, S13, S14 

006-783  สารนิพนธ์ (แผน ข) 6(0-18-0) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, 
K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19, K20, 

K21 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
A10 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 
S10, S11, S12, S13, S14 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสขุภาพ 
 

รายวิชาในหลักสูตร     36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 
  1. แผน ก 1     36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
  2. แผน ก 2   ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ   75 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
  3. แผน ข   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ   50 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จํานวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทํางาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ทํางาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทํางานหรือ

การฝึก
เฉพาะ
ตําแหน่ง 

ปฏิบัติ 
งานภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจรงิภาย 
หลังสําเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

006-601 การจัดการระบบสุขภาพ 3((3)-0-6)          
006-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4)         
006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ  6((4)-6-8) 
         

006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการจัดการสขุภาวะ  3((2)-3-4) 

        

006-667 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3((3)-0-6)          
006-668 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพ  

  3((3)-0-6) 
         

006-674 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบ
สุขภาพ  3((2)-3-4) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จํานวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทํางาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ทํางาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทํางานหรือ

การฝึก
เฉพาะ
ตําแหน่ง 

ปฏิบัติ 
งานภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจรงิภาย 
หลังสําเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบสุขภาพ  
 3(0-9-0) 

         

006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 1)  
 36(0-108-0) 

         

006-782 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2) 
 18(0-54-0) 

       

006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข)  6(0-18-0)        

 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุ้กหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยกิตรายวิชาในหลักสูตร การจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการ

ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) มี 9 รูปแบบ 
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ค-3 แบบฟอรม์แสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 

 
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสูตร    23 รายวิชา และวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์  3 รายวิชา รวม 26 รายวิชา 
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ (Active learning)  26 รายวิชา (รวมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) คิดเป็นร้อยละ  100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยสถาบันฯ ที่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (Active learning)  26 รายวิชา (รวมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement

วิธีการอื่นๆ 
(ระบุวิธีและ
ร้อยละ) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
006-601  การจัดการระบบสุขภาพ    3((3)-0-6) - - Scenario based 70 - - 30 100 - 

006-661 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3((2)-3-4) - 20 Case based 
Team learning 

40 
10 

20 - 10 100 - 

006-662 การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- - Scenario based 60 - - 40 100 - 

006-663 การจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- - Scenario based 50 - - 50 100 - 

006-664 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการ
ระบบสุขภาพ 3((2)-3-4) 

- - Scenario based 50 10 - 40 100 - 

006-665 ชุดวิชาวิทยาการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ 6((4)-6-8) 

- - Case based 
Team learning 

40 
10 

10 Field trip 20 20 100 - 

006-666 กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อการจัดการสุขภาวะ 3((2)-3-4) 

- - Scenario based 50 20 - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement

วิธีการอื่นๆ 
(ระบุวิธีและ
ร้อยละ) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
006-667  ปัจจัยกําหนดสุขภาพ 3((3)-0-6) - - Case based 50 10 Field trip 20 20 100 - 

006-668 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการระบบ
สุขภาพ 3((3)-0-6) 

10 - Case based 
Team learning 

30 
10 

- - 50 100 - 

006-669 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบ
สุขภาพ 3((2)-3-4) 

- - Case based 50 - - 50 100 - 

006-670 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบ
สุขภาพ 3((2)-3-4) 

- 10 Scenario based 60 - - 30 100 - 

006-671 ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- - Case based 60 10 - 30 100 - 

006-672 การจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- - Team learning 60 - - 40 100 - 

006-673 การประกันคุณภาพในระบบสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- - Scenario based 60 - - 40 100 - 

006-674 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบ
สุขภาพ 3((2)-3-4) 

- - Case based 60 20 - 20 100 - 

006-675 ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- - Scenario based 60 - - 40 100 - 

006-676 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
  3((2)-3-4) 

- 20 Case based 40 10 - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement

วิธีการอื่นๆ 
(ระบุวิธีและ
ร้อยละ) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
006-677 ประเด็นพิเศษทางการจัดการระบบ
 สุขภาพ 3(0-9-0) 

- - Case based 
Team learning 

20 
20 

10 Field trip 40 
 

10 100 - 

006-678 พฤติกรรมองค์กรในองค์กรสุขภาพ 
  3((3)-0-6) 

- - Scenario based 70 - - 30 100 - 

006-679 กฎหมายและจริยศาสตร์ในการจัดการ
ระบบสุขภาพ 3((3)-0-6) 

- - Case based 
Team learning 

30 
30 

- - 40 100 - 

006-680 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการ
การเงิน 3((3)-0-6) 

- - Scenario based 
Team learning 

30 
30 

- - 40 100 - 

006-681 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  3((3)-0-6)  

- - Scenario based 
Team learning 

40 
10 

10 Field trip 20 20 100 - 

006-682 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์
  3((2)-3-4) 

- 20 Case based 40 20 - 20 100 - 

006-781 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 1) 36(0-108-0) - - - - - Self-directed 
Learning 
100% 

- 100 - 

006-782  วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)   18(0-54-0) - - - - - Self-directed 
Learning 
100% 

- 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement

วิธีการอื่นๆ 
(ระบุวิธีและ
ร้อยละ) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
006-783 สารนิพนธ์ (แผน ข) 6(0-18-0) - - - - - Self-directed 

Learning 
100% 

- 100 - 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และแสดงการการะจาย 
 ร้อยละของทกุรายวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรตอ้งจดัการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 
รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

006-665  ชุดวชิาวิทยาการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ 

6((4)-6-8)     แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบและ
หลักการพื้นฐานที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน คุณค่าและจุดมุ่งหมายของการใช้การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมอืใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 
การวางนโยบาย การวางแผน ความป็นธรรม
และการมีส่วนรว่มของชุมชนในกระบวนการ 
พัฒนาที่ยัง่ยืน บทบาทของชุมชน หน่วยงาน
นโยบาย ผู้มีหน้าที่กําหนดนโยบาย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและวิธีการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ เครื่องมอืและพิสัยของ
ระเบียบวิธกีารที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในแต่ละขั้นตอน เครื่องมอืทีใ่ช้วัด
และประเมินผลตัวชี้วัดสุขภาพชุมชน เครื่องมอื
ที่ใช้ในการคาดการณ์ การประเมินความเสี่ยง 
และสร้างรูปแบบการประเมินผลกระทบ การ
ประเมินผลกระทบเพื่อการตรวจสอบนโยบาย 
การจดัการความขัดแย้ง และให้ข้อเสนอ
ทางเลือกนโยบาย รวมถึงหลักการใช้ผลการ
ประเมินเพื่อการตัดสินใจและปฏิบัติการ 
 Concepts, principles of health 
impact assessment (HIA), and basic 

1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการและ
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพได ้
2. สามารถอธิบายขั้นตอน รูปแบบและ
วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได ้
3. สามารถออกแบบการดําเนินการการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้ 
4. สามารถใช้ผลการประเมินเพื่อการ
ตัดสินใจและปฏิบัติการได ้
5. สามารถบรหิารจัดการกระบวนการ 
ทํางานไดด้้วยตนเอง 
6. สามารถดําเนินการประเมินผล
กระทบทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกตอ้ง
ตามกระบวนการ 
7. สามารถดําเนินงานการประเมินผล
กระทบทางด้านสุขภาพในบริบทที่มี
ความหลากหลายได ้

1. การประเมินผลงาน 
2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ 
3. การสังเกตพฤติกรรมการลงพื้นที่ 
การแสดงออกในชั้นเรียน และการ
เข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ 
4. การประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
ย่อย การสนทนากลุ่ม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื้นที ่
5. การประเมินกระบวนการทํางาน
และบทบาทในการทํากิจกรรม 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คําอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

principles of sustainable development, 
values and purposes of HIA as a tool 
for healthy public policy, policy 
formulation, planning, equality and 
community participation in sustainable 
development, community roles, policy-
making agencies, policy-makers and 
other stakeholders, the steps and tasks 
of a typical HIA, tools and methods in 
each step of HIA, the healthy 
development measurement tool 
(HDMT) and community health 
indicators, assessment forecasting tools, 
health risk assessment and modeling, 
analyzing health impacts, HIA for 
assessing the health impacts of 
policies, conflict management, and 
recommendations for public policies, 
application of the principles of 
evidence-based practice in decision-
making 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 ง-1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศกึษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 ง-2 สําเนาคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

 
 



115 

  

ภาคผนวก ง-1 
 

(สําเนา) 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
................................................ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบงัคับนี ้
 “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
 “บัณฑิตวทิยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”  หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้”  หมายความว่า  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณบดี” ให้หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออยา่ง
อื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจําคณะ”  ให้หมายความรวมถึง  คณะกรรมการประจําส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สาขาวิชา” หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า  หน่วยกิตที่นัก ศึกษาเรียนสะสมเพื่ อ ให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 “คลังหน่วยกิต” หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสําหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
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 “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ 
 “ผู้ร่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ 
ที่เทียบเท่า รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะ
ส้ัน หรือระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด ๒ 

การรับบคุคลเข้าศึกษา 
 

 ข้อ ๕ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

(๒) หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตร
กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

(๔) หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มี
ผลการเรียนดีมาก และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๖ การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (๒) คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
  (๓) คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ
รายดังน้ี 
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  ก.  ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรทีศึ่กษารายวชิาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวชิา
อย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้
ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ หรือ 
  ข.  ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรก
จะต้องมีความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียน หรือ 
  ค.  เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  (๔) คณะอาจพิจารณารับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
หรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (๕) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๖) กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้นํา
หลักฐานมาแสดงว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 ข้อ ๘ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ส่วนที่ ๑ 
รูปแบบการศกึษา 

----------------------- 
 ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบคือ 
  (๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
  (๒) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือแหล่งความรู้
อื่น ๆ สําหรับการดําเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 สําหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๑๐ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เปน็ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๑๑ การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ข้อ ๑๒ การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบการศึกษา 

----------------------- 
 ข้อ ๑๓ การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดงันี้   
 (๑) บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๒) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษา
ในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชา
กลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 ข้อ ๑๔ การจดัการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ 
เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
 (๒) การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา มส่ีีระบบ ดังนี ้
 ก ระบบทวิภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ 
 ข. ระบบไตรภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค. ระบบจตุรภาค  แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นส่ีภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง. ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ  ตามที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
 การจัดการศึกษาต่าง ๆ  ตามข้อ ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็นของแต่ละ
หลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหน่ึงภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ 
 ข้อ ๑๕ การคิดหนว่ยกติ สําหรับแต่ละรายวิชาให้ดําเนนิการ ดงันี ้
 (๑) ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปี
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปี
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
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 จ. วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ฉ. หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค  
 (๒) ระบบทวิภาค 
 ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ. วิทยานิพนธ ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 (๓) ระบบไตรภาค 
 ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ. วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ฉ. หนึ่งหน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
ส่ีหน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค  
 (๔) ระบบจตุรภาค 
 ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
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 จ. วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ฉ. หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาคเทียบได้เท่ากับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
สองหน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 (๕) ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สําหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๑๖ การจดัแผนการศึกษา  แบ่งเปน็สามแผน ดังนี้ 
 (๑) การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง  การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ระบบทวิภาค 
 (๒) การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)  หมายถึง  การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ระบบทวิภาค 
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ (๑ )  และ (๒ )  ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 (๓) การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 

----------------------- 
 ข้อ ๑๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึงหรือ
หลายแบบได้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มส่ีีหลักสูตร ดงันี ้
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้มีชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดย
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๒) หลักสูตรปริญญาโท  เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่า ช้ันปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา
งานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
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  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร หกปี หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง  
  (๔) หลักสูตรปริญญาเอก  เ ป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับ สูงกว่ าปริญญาโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก  
 ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีหน่วยกิต 
  (๒) หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามสิบหกหน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็นสองแผน คือ 
  แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การทําวิจัย โดยการทํา
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของ
การศึกษารายวิชา ดังนี้ 
 แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต  และหลักสูตรอาจ
กําหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด 
 แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต  และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต  ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อกําหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขา
วิชาชีพกําหนด 
 แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์
การประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการทําสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต 
และไม่เกินหกหน่วยกิต 
 ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องเปิดหลักสูตร แผน ก ด้วย 
 (๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแผน โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
 แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่  หลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
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 แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ส่ีสิบแปดหน่วยกิต   
 แบบ ๑.๒ ผู้ เข้าศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต   
 ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒  จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ส่ีสิบแปดหน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ยกว่า ยี่สิบส่ีหน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก. ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไวใ้น
หลักสูตรแต่ไมเ่กิน สามปีการศึกษา 
 ข. ปริญญาโท  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค. ปริญญาเอก  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญา
ตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโท แล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
 (๒) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้
มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๒๑ ให้หลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่กําหนดไว้
ในข้อบังคับนี้ ให้ดําเนินการโดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ ๒๒ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสาขาวิชาหรือตามที่คณะกําหนด 
  (๒) ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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  (๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ดังนี้ 
  ก. บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
  ข. ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
  ค. ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง. ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้คําแนะนําเพื่อการ
พัฒนา 
  คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอื่น เช่น 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ที่มีจํานวนตามความเหมาะสม ทําหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในคณะ 
 

ส่วนที่ ๔ 
อาจารย์ 

----------------------- 
 ข้อ ๒๓ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 

การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 
 

ส่วนที่ ๑ 
การประเมินผลการศึกษา 

----------------------- 
 ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ใหด้ําเนนิการดงันี ้
 (๑) รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ค่าระดับคะแนน (Grade) ตาม
ความหมาย และค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 

 A ดีเยี่ยม   (Excellent)  ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good)  ๓.๕ 
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 B ดี   (Good)  ๓.๐ 

 C+ ปานกลาง (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C พอใช้   (Fair)  ๒.๐ 

 D+ อ่อน   (Poor)  ๑.๕ 

 D อ่อนมาก   (Very Poor)  ๑.๐ 
 E ตก   (Fail)  ๐.๐ 

  
 (๒) การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดงัตอ่ไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  ใช้สําหรับรายวิชาที่กําหนดให้มีการ

ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  ใช้ สําหรับรายวิชาที่
กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในรดับคะแนนดีเด่น (Excellent)  ใช้ สําหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่
กําหนดไว้หรือขาดสอบ  โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับ
คะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน 
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนสัญลักษณ์ I  ให้เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดย
ทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ (In  
progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่
ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress)  ในกรณีได้สัญลักษณ์ N  นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตัิ  (Withdrawn with permission) 
 

 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ดําเนินการดังนี ้
 (๑) ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตาม
หลักสูตรน้ัน ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับ

คะแนน  A, B+, B, C+, C,  หรือสัญลักษณ์  S หรือสัญลักษณ์  X   ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพืน้ฐาน
ไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้
ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S 
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 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุด  ในกรณีที่จําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
 ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนส้ินภาคการศึกษา 
 (๒) เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก. หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่
ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข. ระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน     
 ค. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวชิาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผล

เป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+, C, D+, D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นําผล
การศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 ง. ระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเป็นค่าที่มี
เลขทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ ๓ 
 จ. ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์  I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน ให้รอการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไว้ก่อน จนกว่า
สัญลักษณ์  I จะเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ดําเนินการและ
พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 

----------------------- 
 ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (๑) แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
   ก. การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกติและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข. การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (๒) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  (๓) จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับ
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รวมจํานวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit)  ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น 
และการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
  (๔) ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
  (๕) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าํรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตัง้แต่
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได ้
  (๖) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
  (๗) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
  (๘) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว แต่อยู่ระหว่าง
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อ ๒๗(๗) และจะกระทําได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปล่ียน
แผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปล่ียนแผนการศึกษาของนักศึกษา มหีลักเกณฑ์ดังตอ่ไปน้ี 
  (๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทั้งสองฝ่าย  และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๒) การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการทํา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 

สถานภาพการศึกษา 
 ข้อ ๓๒ การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดใ้นกรณีใดกรณหีนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

(๑) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์  โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 (๒) สาเหตุอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
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ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็น
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพัก
การศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามกําหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก และชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้
ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา 
  การลาพกัการศึกษานอกเหนือจากขอ้ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องไดร้ับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณี
พิเศษ ทัง้นี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๘ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคําร้องการขอลาออกต่อคณะต้น
สังกัด โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี  ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก
ได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙ การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 
 ข้อ ๔๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดขอ้หนึ่งตอ่ไปนี ้
 (๑) ตาย 
 (๒) ได้รับอนุมัตใิห้ลาออก 
 (๓) ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินยั 
 (๔) ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 (๕) ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 
 (๖) ลงทะเบียนเรียนได้จํานวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๗๕ 
 (๗) ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร 
หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐  
 
 (๘) ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวทิยานพินธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้  
 ก. ระบบทวิภาค 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑) ภายใน ส่ีภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
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 ๑) ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาเอก แบบ ๑ 
 ๑) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒ 
 ๑) ภายใน เจด็ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 ข. ระบบไตรภาค 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑) ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาเอก แบบ ๑ 
 ๑) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน เก้าภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  กรณทีี่เป็นนกัศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒ 
 ๑) ภายใน เก้าภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
 ๒) ภายใน สิบสองภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนกัศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 (๙) สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน 
 (๑๐) ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ   
  การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสามเดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 (๑๑) ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สามเดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ   
  การขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน หนึ่งเดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 (๑๒) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๑๓) ได้รับการอนุมัติปริญญา 
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 ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพ
เป็นนักศึกษา และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ดําเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ ๔๒ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกไดต้้องมีคุณสมบัตติ่อไปนี ้
 (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องสอบผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ และมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของ
รายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ 
 (๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่น 
และเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 (๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 
 (๔) ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 (๕) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตร กําหนด 
ทั้งน้ี เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๓ วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเ้ป็นไปตามที่บัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา 
  (๑) นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานง
ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒) นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 
 ก. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒   
 ข. ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่น
ใดกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค. ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนกัศึกษา 
 (๓) การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและ
ต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๔๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้นํา
ประกาศ คําส่ัง และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 (ลงช่ือ) จรัส   สุวรรณเวลา 
 (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 

สําเนาถูกตอ้ง 
บุษบา  บุญเสรมิสุขเจรญิ 
(นางบุษบา   บญุเสริมสุขเจริญ) ศิรินันท์/ร่าง/พมิพ์ 
หัวหน้าสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย บุษบา/ทาน 
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       ผนวก ง-2 

 




