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หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาขาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Health Systems
Management (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
: Master of Science (Health Systems Management)
ชื่อยอ
: วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
: M.S. (Health Systems Management)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
คณะสังคมศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเขาศึกษา
นิสิตไทยและนิสิตตางชาติ โดยคุณสมบัติการรับเขาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เป น หลั ก สู ต รร ว มกั น จั ด การเรี ย นการสอนโดย วิ ท ยาลั ย การจั ด การระบบสุ ข ภาพ
คณะสังคมศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร โดยบริหารจัดการหลักสูตรโดยวิทยาลัยการจัดการ
ระบบสุขภาพและคณะสังคมศาสตร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปดสอน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.2 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.3.1 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
6.3.2 คณะกรรมการประจํ าบั ณฑิ ตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2559
6.3.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
6.3.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 220 (6/2559) วัน ที่ 28
สิงหาคม 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร อมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2560 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 1 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เป น อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการบริ ห ารใน
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และสถาบันที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพ ผูบริหารองคกรและระบบ
สุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
1 ภูดิท
ผูชวย
FCHSM
เตชาติวัฒน ศาสตราจารย
ที่

ชื่อ-สกุล

DHSM

สาขาวิชา
Health
Services
Management
Health
Services
Management

สําเร็จ
ประเทศ
ป
การศึกษาจากสถาบัน
Australasian College of
ออสเตรเลีย 2552
Health Service
Management
University of New England ออสเตรเลีย 2551
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ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
อ.ว.
รป.ม.

2 พัชรินทร
รอง
สิรสุนทร ศาสตราจารย

พ.บ.
Ph.D.

สค.ม.
สส.บ.
3 วัชรพล
อาจารย
พุทธรักษา

Ph.D.
ร.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
เวชศาสตร
ครอบครัว
รัฐประศาสน
ศาสตร(เกียรติ
นิยมอันดับ1)
แพทยศาสตร
Sociology
(Social
Planning &
Development)
สังคมศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห/
จิตวิทยา
Politics
การปกครอง
รัฐศาสตร (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)

สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of
Queensland

ประเทศ

ป

ไทย

2546

ไทย

2546

ไทย
2536
ออสเตรเลีย 2541

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2526

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

2523

อังกฤษ
ไทย
ไทย

2557
2550
2546

The University of York
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันสถานการณเศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัว ในขณะที่คาใชจายดานสุขภาพของ
ทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความตองการบริการดานสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งในดาน
ของปริมาณและรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
พัฒนาเครื่องมือทางการแพทยที่มีราคาแพง ประกอบกับอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น สวน
ประชากรวัยเด็กและแรงงานกลับลดลง ทําใหเกิดความไมสมดุลระหวางความตองการดานสุขภาพและ
ทรัพยากรสุขภาพที่มีอยูคอนขางจํากัด รัฐบาลจึงตองใชงบประมาณทางดานสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับคาใชจายดานอื่นๆในการพัฒนาประเทศ แมในชวง 5 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในระดับที่นาพอใจ โดยธนาคารโลกไดขยับฐานะของประเทศไทย
เป น ประเทศรายได ป านกลางตอนบน โดยได มี ก ารเปลี่ ย นโครงสร า งการผลิ ต จากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นและมีเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูประเทศรายไดสูงใน
อนาคต แตอยางไรก็ตามในชวง 8 ปที่ผานมา พบวาประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมี
ขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการลดลงของกําลังแรงงาน โครงสรางของประชากร
เปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย ทําใหแนวโนมอัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงขึ้น นอกจากนั้นยัง
มีคาใชจายทางสุขภาพที่สูงมากขึ้นถึง 4.3% ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ไดเสนอวาการที่ประเทศไทยจะสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวิสัยทั ศน
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทําใหประเทศมีความสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคมเปนตนทุนที่สําคัญอยางยิ่ง
การจะบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนจะตองเรงพัฒนาระบบสุขภาพใหมีความเขมแข็ง สามารถรองรับ
ปญหาสุขภาพที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งการรองรับสังคมผูสูงอายุ ซึ่ง
ต องมุ งเน น ให เ กิ ดหลั ก ประกั น สุ ขภาพอยา งถว นหน า เขาถึงบริการสุขภาพที่ มีคุ ณภาพอยางทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุม และเปนธรรม มุงเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ซึ่งตองเรงการยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และ
สรางความยั่งยืนในระยะยาว สงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากร
รวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ รวมทั้งการสงเสริมใหความสําคัญกับ
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ เพื่อใหการขับเคลื่อนของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํา
รายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพภายในประเทศ รวมถึงตอบสนองตอการเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียนในการพัฒนาตามเสาหลักดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ชี้ใหเห็นวาประเทศไทยกําลังเผชิญกับสภาพการณปญหาทางสังคมและสุขภาพที่มีความหลากหลายและ
ซับซอนมากขึ้น ทั้งโครงสรางประชากรที่กําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย การเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง ปจจัยภัย
คุ ก คามสุ ข ภาพ และภาวะโรคของประชาชนที่ มีแ นวโน ม เป น โรคไม ติ ด ต อ โรคเรื้ อ รั งมากขึ้ น การ
เคลื่อนยายของประชากร การเขามาทํางานของแรงงานตางชาติ ทั้งการเกิดภัยธรรมชาติที่จะมีความ
รุ น แรงและมี ความถี่มากขึ้ น ซึ่งป ญ หาสุขภาพเหลานี้มีแนวโนมที่เกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตของ
ประชาชนซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางมาก การขาดกลไกลการมีสวนรวมและ
การบูรณาการในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรในระดับพื้นที่และทองถิ่น ซึ่งปจจัย
ตาง ๆ เหลานี้สงผลใหเกิดความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอยางถวนหนาและ
ครอบคลุม นอกจากการขาดจํานวนและการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมของบุคลากรทางการแพทยและ
วิชาชีพดานสุขภาพแลว บุคลากรเหลานี้ยังขาดสมรรถนะที่สําคัญในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ทําใหไมสามารถจัดการทรัพยากรทางสุขภาพที่มีอยูอยางจํากัดในการตอบสนองตอความจําเปนทางดาน
สุขภาพทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองได
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยใหมีความเขมแข็งขึ้นนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การปฏิรูประบบสุขภาพทั้งในดานของระบบบริการสุขภาพที่ตองมุงเนนการใหบริการในระดับปฐมภูมิที่
จะสามารถเชื่อมระหวางชุมชนและการบริการในโรงพยาบาลไดอยางไรรอยตอซึ่งตองไมเพียงมุงพัฒนา
ในเชิงของการรักษาโรคเทานั้น แตจะตองมุงพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่เขมแข็ง
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และมุงไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อใหเกิดสังคมแหงสุขภาวะโดยเนนคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในดานสถานะสุขภาพของประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค ซึ่งตองมี
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถจัดบริการสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองตอ
ปญหาและความจําเปนดานสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหประชาชน
มีหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่มีมีคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง
และเปนธรรม การบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนจะตองมีการปฏิรูประบบการจัดการระบบสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ เชน การจัดการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการสุขภาพระดับ
อําเภอ (การจัดการสุขภาพระดับพื้นที่) โดยใชแนวคิด “พื้นที่เปนฐานและประชาชนเปนศูนยกลาง”
ดังนั้นองคความรูที่สําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการจัดการระบบสุขภาพในรูปแบบดังกลาว รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ผูประกอบวิชาชีพ และนักวิจัย วิชาการ ใหมีภาวะผูนําและสมรรถนะ
ทางการบริหารจัดการและอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบใหมเพื่อใหองคกรบริการสุขภาพมีศักยภาพที่
สูงขึ้น สงผลใหเกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน นับเปนสิ่งทา
ทายและสําคัญสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพของตนเองและการเปนตัวอยางใหแก
นานาประเทศในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกดวย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกในป จ จุ บั น มี อิ ท ธิ พ ลอย า งยิ่ ง ต อ การพั ฒ นา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและความตองการในการ
พัฒนาสุขภาพเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศตามทิศทางของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) รวมถึงการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนภายในปค.ศ. 2030 ซึ่งเปนเปาหมายที่นานาประเทศไดมีพันธะสัญญารวมกันกับสหประชาชาติ
โดยหลักสูตรนี้มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีองคความรูและความสามารถในการผลิตงานวิจัย วิเคราะหและ
ออกแบบกระบวนการวิจัยดานการจัดการระบบสุขภาพ มีภาวะผูนําสามารถชี้นําแนวคิดการแกปญหา
ของระบบสุขภาพโดยใชศาสตรดานการจัดการระบบสุขภาพไปพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสังคม
ใหเจริญรุดหนาและยั่งยืนโดยเนนการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนําปญหาสุขภาพใน
พื้นที่ของตนเองมาเปนเครื่องมือในการเรียนรูและใชเปนตัวกลางในการนําองคความรูไปประยุกตใชหรือ
อาจสรางองคความรูใหมเพื่อใชในการแกไขและพัฒนาปญหาสุขภาพของพื้นที่ในเชิงการจัดการระบบ
สุ ขภาพ รวมถึ งสามารถแลกเปลี่ย นและเผยแพรองคความรูไปสูระดับ ชาติและนานาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลตอพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ที่มุงสูความเปนเลิศในทางวิชาการและการวิจัยในระดับสากล และมุงธํารงปณิธานใน
การสรางบัณฑิตที่เกงและดี มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนน
และสงเสริมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และยังคงไวซึ่งการใชองคความรู
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ที่ทันสมัยและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความซับซอนของระบบสุขภาพและสังคมใน
ปจจุบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมีรายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหมีนิสิตคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ตองเรียน แต
นิสิตหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาของหลักสูตรตามที่สนใจได และนิสิตของหลักสูตรการ
จัดการระบบสุขภาพสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยไดตามความ
สนใจ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
13.2 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี

7

หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่เปนนักวิชาการ นักวิจัย และนักบริหารระบบสุขภาพ
และองคกรบริการสุขภาพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรูใน
สาขาการจัดการระบบสุขภาพ โดยผานกระบวนการเรียนรูและการวิจัย เพื่อใหสามารถแสวงหาความรู
ใหมไดดวยตนเอง และสามารถตอยอดองคความรู ผสมผสานปรัชญา แนวคิด และเทคนิควิทยาการ
รวมทั้งการวิเคราะหปญหาสุขภาพในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
ศาสตรแขนงอื่นๆ เพื่อยกระดับความสามารถและภาวะผูนําในการจัดการระบบสุขภาพของประเทศเพื่อ
สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปนหลักสูตรนานาชาติ
และพหุวิทยาการทางดานการจัดการระบบสุขภาพ เนนการวิจัยที่มีการนําความรูแบบสหสาขามาใชใน
การตอบโจทยคําถามวิจัยในสาขาการจัดการระบบสุขภาพเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพ นําไปสู
การกําหนดนโยบายและรูปแบบในการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่หรือระดับชาติเพื่อแกไข
ปญหาสุขภาพและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายการมีผลลัพธทางสุขภาพที่เทาเทียมกันในทุกกลุมประชากรและการมีคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรเนนการมีความรูพื้นฐานที่ครอบคลุม
ในการทําวิจัย มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห พัฒนางานวิจัยอยางเปนระบบและมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคบนฐานของการใชปญหาสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ การ
มีประสบการณตรงในกระบวนการทําวิจัย การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ ฝกฝนให
สามารถเปนนักวิจัยอิสระ สามารถคิดคนงานวิจัยไดดวยตนเอง เปนนักวิจัยแนวหนาที่มีคุณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ และเปนสวนสําคัญสําหรับดานการศึกษา และการพัฒนาการจัดการระบบ
สุขภาพของประเทศ สามารถใชองคความรูเพื่อประโยชนตอการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดการ
สุขภาพของประเทศและนานาชาติได
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.3.1 เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความซื่อสัตยและรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถชี้นําความถูกตองและสื่อความคิด
ที่ดีใหกับสังคม มีความสามารถในการวิเคราะหและตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมในการจัดการระบบ
สุขภาพได ภายใตกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ
1.3.2 มี ความรอบรู และเข าใจในแนวคิ ด ทฤษฎี ด านการจั ดการระบบสุ ขภาพเป น
นักวิชาการ นักวิจัย และนักบริหารที่สามารถประยุกตและบูรณาการศาสตรเพื่อวิเคราะหและวางแผนแกไข
ปญหาสุขภาพ นําไปสูการมีผลลัพธทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น
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1.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห และสรางสรรคงานวิชาการและงานวิจัย
เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
1.3.4 มีความสามารถในการเปนนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารที่เปนผูนําในการ
แกไขปญหาหรือใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับสากล สามารถบริหารจัดการความรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ใฝหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของการวิจัย
1.3.5 มี ค วามสามารถในการสร า งสรรค สื่ อ สาร และถ า ยทอดองค ค วามรู โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมทันสมัย เพื่อการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพนําไปสูการพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู และประสบการณทาง
วิชาการแกสาธารณะทั้งในและตางประเทศไดอยางถูกตองชัดเจน
1.3.6 มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพและผูเกี่ยวของในการ
ประเมิน วิเคราะห วางแผน การบริหารจัดการ การกํากับดูแล และประเมินผลโครงการเพื่อแกไขปญหา
สุขภาพระดับพื้นทีและระดับประเทศได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
พัฒนาหลักสูตร
- ประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอคุณลักษณของบัณฑิต
- ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่
มีตอหลักสูตร
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากผูส อน
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
พัฒนาการเรียนการสอน
- สงเสริมใหมีความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
- มีการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ พูน
ทักษะบุคลากรดานการวิจยั เชิงพื้นที่

พัฒนาศักยภาพนิสติ

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาทางไกล
- สนับสนุนใหนิสติ ฝกการใช
ภาษาอังกฤษ โดยเขารวมสัมมนา
วิชาการที่วิทยาลัยจัดให และเขารวม
ประชุม/สัมมนา/นําเสนอผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- ผลประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ตอหลักสูตร
- ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตในหัวขอที่สอดคลองกับผลลัพธการ
จัดการเรียนรู
- จํานวนวิทยากรรับเชิญจากภายนอก
คณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
- จํานวนบันทึกความรวมมือระหวาง
หนวยงาน
- จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนทักษะ
- จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มพูนทักษะ
- ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนศึกษาทางไกลที่ไดรบั การ
พัฒนา
- รอยละของนิสิตทีเ่ ขารวมประชุม/
นําเสนอผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

พัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)

กลยุทธ
- สนับสนุนทักษะการวิจยั ดานการ
จัดการระบบสุขภาพโดยใชปญหา
สุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพ
ในพื้นที่เปนฐาน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- จํานวนโครงการวิจัยที่นิสติ เขารวมและมี
การพัฒนาทักษะการวิจัยดานการจัดการ
ระบบสุขภาพโดยใชปญหาสุขภาพและการ
จัดการระบบสุขภาพในพื้นที่เปนฐานใหกับ
นิสิต
- สนับสนุนใหนิสติ มีการเรียนรูจาก
- มีรายวิชาสัมมนาที่กําหนดใหนสิ ติ
การใชประสบการณจากการทํางาน
รายงานผลการเรียนรูของนิสิตที่เกิดจาก
จริง (Action learning)
การเรียนรูจากการใชประสบการณจากการ
ทํางานจริง (Action learning)
- สงเสริมใหนสิ ิตสามารถใชเทคโนโลยี - มีโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ในการใช
สารสนเทศใชสรางสรรค สื่อสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตใชในการ
ถายทอดองคความรู เพื่อพัฒนาการ
จัดการระบบสุขภาพ
จัดการระบบสุขภาพ
- จํานวนรอยละของนิสติ ที่เขารวม
โครงการ
- สงเสริมใหนสิ ิตมีภาวะผูนําเพื่อการ - กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
เปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค ทั้งดาน รายวิชาสัมมนาใหมีการสงเสริมใหนิสิตมี
วิชาการหรือการบริหารจัดการ
ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยาง
สรางสรรคทางดานการจัดการระบบ
สุขภาพ โดยนําปญหาเชิงพื้นที่มาเปนฐาน
ในการคิด และวิเคราะห
- สงเสริมใหนสิ ิตเปนผูที่มีความ
- มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย
รับผิดชอบตอตนเอง มีคุณธรรม
ในมนุษย และจริยธรรมการวิจัยใหแกนิสิต
จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
- จํานวนรอยละของนิสติ ที่เขารวมและ
มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบตอชุมชน ผานการอบรม
สังคมและประเทศชาติ
- จํานวนรอยละของนิสติ ที่สําเร็จการศึกษา
ตามแผน
- การพัฒนาความรูและทักษะใหแก
- ผลการประเมินดานการสอนและการ
คณาจารย
ประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
- การพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
ผูบริหาร และผูเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล - จํานวนสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
- การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดาน ทบทวน/ประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
อื่นๆ
หองเรียนที่สอดคลองกับผลการเรียนรูใน
แตละดาน
- การพัฒนาคณาจารยใหกาวสู
ตําแหนงทางวิชาการ
- การสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพร - จํานวนการเขารวมประชุมวิชาการและดู
ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
และนานาชาติ
การประเมินผล
- ผลการประเมินโดยผูร วมงาน (Peer
Evaluation)
- โครงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

พัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) - การประเมินเขาสูตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- การพัฒนาทักษะในการทํางาน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- จํานวนคณาจารยที่กาวสูต ําแหนงทาง
วิชาการ
- จํานวนผลงานการตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- ผลการประเมินเขาสูตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ
- จํานวนโครงการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของบุคลากร
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดใหมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี 2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลา ราชการปกติ
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. ผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีใ นกลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี หรื อ วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ หรื อ กลุ ม สาขาสั ง คมศาสตร หรื อ สาขาอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ใหการรับรอง
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. มีรางกายแข็งแรง และไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5. มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด
6. หากไมเปนไปตามขอ 1 – 5 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี หรื อ วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ หรื อ กลุ ม สั ง คมศาสตร หรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและตางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.5
2. กรณี เ ป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ไ ม เ ป น ไปตามข อ 1 ต อ งมี
ประสบการณทํางาน หรือวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ หรือ
ระบบสุขภาพ มาไมนอยกวา 1 ป หรือมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใน 5 ป โดยใหนับยอนหลังจากวันที่สมัคร
3. กรณีผูที่มีคุณสมบัติไมตรงกับขอ 1 และ 2 ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาชาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
4. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ (ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4)
5. มีคุณสมบัติอยางอื่น ตามข อบังคั บมหาวิ ทยาลัยนเรศวรว าดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (รายละเอียดแจงในภาคผนวก)
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
หรือ วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ กลุมสังคมศาสตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 2.5
ขึ้นไป
2. กรณีผูที่มีคุณสมบัติไมตรงกับขอ 1 ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรสาชาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
3. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ (ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4)
4. มีคุณสมบัติอยางอื่น ตามข อบังคั บมหาวิ ทยาลัยนเรศวรว าดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (รายละเอียดแจงในภาคผนวก)
2.2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ให เ ป น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง เกณฑ ก ารสอบผ า นความรู
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 การปรับตัวของนิสิตใหคุนเคยกับสถานที่ศึกษา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 การวั ดผลภาษาอั งกฤษ และทั กษะการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อการศึ กษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
 การปรับตัวของนิสิตที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอสําหรับศึกษาในสาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ
 นิสิตไมสามารถสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดการปฐมนิเทศใหความรูเกี่ยวกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดใหมี
กิจกรรมการแนะนําการใชชีวิตและการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 จัดโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดการเรียนการสอนใหเอื้อตอ
การฝกการใชภาษาอังกฤษ และสงเสริมการใชภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการศึกษา และการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
 จัดรายวิชาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาหลักสูตรการจัดระบบสุขภาพ เพื่อเปนการปรับพื้น
ความรูของนิสิต
 จัดโครงการพัฒนาทักษะดานสารสนเทศใหกับนิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก 1
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
สําเร็จการศึกษา

2559
5
5
-

ปการศึกษา
2560 2561 2562
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5

2563
5
5
10
5

2559
5
5
-

ปการศึกษา
2560 2561 2562
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5

2563
5
5
10
5

แผน ก แบบ ก 2
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
สําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560
2,250,000
2,250,000

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
3,750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
3,750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เทากับ 300,000 บาท/คน
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2.6.2 งบประมาณรายจาย
รายละเอียดรายจาย
1. คาตอบแทน
2. ใชสอย
3. วัสดุ
4. ครุภณ
ั ฑ
รวมรายจาย

2560
300,000
125,000
15,000
50,000
490,000

2561
330,000
137,500
16,500
55,000
539,000

ปงบประมาณ
2562
363,000
151,250
18,150
60,500
592,900

2563
399,300
166,375
19,965
66,550
652,190

2564
439,230
183,012
21,961
73,205
717,408

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต เปนเงิน 203,500 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
2) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
รายการ

หลักสูตรใหม
เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
แผน ก แผน ก แผน ก แผน ก
แบบ ก 1 แบบ ก 2 แบบ ก 1 แบบ ก 2
12
24
18
6
12
6
36
12
36
12
7
7

1. งานรายวิชา (Course Work)
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ (Compulsory course)
กลุมวิชาแกน
ไมนอยกวา
กลุมวิชาเฉพาะสาขา
ไมนอยกวา
1.2 วิชาเลือก (Elective courses) ไมนอยกวา
2. วิทยานิพนธ (Thesis)
ไมนอยกวา
3. รายวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต
(Compulsory courses
Non-credit)
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
36
36
36
36
not less
Total credits
than
นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1
งานรายวิชา
ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
500570 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 1, Type A 1
500571 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 2, Type A 1
500572 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 3, Type A 1
500573 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 4, Type A 1
รวม

36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
36 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
7 หนวยกิต
500501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3 (3-0-6)
Research Methodology in Health Sciences
500560 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
Seminar 1
500561 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
Seminar 2
500562 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
Seminar 3
500563 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
Seminar 4
รวม
36 หนวยกิต
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3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
18 หนวยกิต
วิชาแกน
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
500510
ระบบสุขภาพประเทศไทย
3 (2-2-5)
และระบบสุขภาพเปรียบเทียบ
Thai Health System and Comparative Health Systems
500511
ภาวะผูนําทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Health Leadership and Change Management
วิชาเฉพาะสาขา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้
กลุม 1 การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
Health Systems Management and Leadership
500512 การวิเคราะห การวางแผน และการประเมินผล 3 (2-2-5)
นโยบายสุขภาพ
Health Policy Analysis, Planning and Evaluation
500513 การวางแผน การบริหาร และการประเมินผล 3 (2-2-5)
โครงการสุขภาพ
Health Project Planning, Management and Evaluation
500514 การจัดการการคลังและทรัพยากรสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Resource and Financial Management
500515 มุมมองดานสังคมวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
และการเมืองในระบบสุขภาพ
Social and Culture Perspectives and Politics
in Health Systems
กลุม 2 การคลัง การจัดการและภาวะผูนําระบบประกันสุขภาพ
Health Security Financing, Management and Leadership
500516 การคลังระบบสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ 3 (2-2-5)
Health Systems and Health Security Financing
500517 การบัญชี การคลัง และการจัดการ
3 (2-2-5)
Accounting, Finance and Management
500518 แบบจําลองการคลังระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Models of Health Systems Financing
500519 การตัดสินชุดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Benefit Package Decision
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วิชาเลือก
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียน 2 รายวิชาจากจํานวนรายวิชา ดังตอไปนี้
500530
500531
500532
500533
500534
500535
500536
500537
500538

ขอมูลสุขภาพและการบริการเพื่อการตัดสินใจ 3 (2-2-5)
Health and Service Data for Decision-Making
การบริหารทรัพยากรมนุษยสุขภาพ
3 (2-2-5)
Management of Human Resources for Health
กฎหมายและจริยธรรมในระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Law and Ethics in Health Systems
การบริหารคุณภาพบริการสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Care Quality Management
ผลประโยชนสุขภาพและประชากร
3 (2-2-5)
Population and Health Beneficiary
ผูซื้อบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Purcashers in Health Systems
ผูใหบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Providers in Health Systems
การฝกประสบการณการจัดการระบบสุขภาพ 3 (0-6-3)
Practicum in Health Systems Management
การฝกประสบการณการจัดการ
3 (0-6-3)
ระบบประกันสุขภาพ
Practicum in Health Security Management
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วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
500580 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
500581 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
500582 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
7
500501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3
Research Methodology in Health Sciences
500560 สัมมนา 1
1
Seminar 1
500561 สัมมนา 2
1
Seminar 2
500562 สัมมนา 3
1
Seminar 3
500563 สัมมนา 4
1
Seminar 4
รวม
7

หนวยกิต
(3-0-6)
(0-2-1)
(0-2-1)
(0-2-1)
(0-2-1)
หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
500501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3 (3-0-6)
(ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
500560 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
500570 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 1
9 หนวยกิต
Thesis 1, Type A 1
รวม
9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
500561 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 2 (Non-credit)
500571 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 1
9 หนวยกิต
Thesis 2, Type A 1
รวม
9 หนวยกิต

500562
500572

500563
500573

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 3, Type A 1
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 4, Type A 1
รวม

1 (0-2-1)
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
1 (0-2-1)
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
กลุมที่ 1 การจัดการระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
Health Systems Management and Leadership
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
500501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3 (3-0-6)
(ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
500510
ระบบสุขภาพประเทศไทย
3 (2-2-5)
และระบบสุขภาพเปรียบเทียบ
Thai Health System and Comparative Health Systems
500511 ภาวะผูนําทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Health Leadership and Change Management
500512 การวิเคราะห การวางแผน และการประเมินผล 3 (2-2-5)
นโยบายสุขภาพ
Health Policy Analysis, Planning and Evaluation
500560 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
500513 การวางแผน การบริหาร และการประเมินผล 3 (2-2-5)
โครงการสุขภาพ
Health Project Planning, Management and Evaluation
500514
การจัดการการคลังและทรัพยากรสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Resource and Financial Management
5005XX วิชาเลือก 1
3 (x-x-x)
Elective Course 1
500561 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 2 (Non-credit)
500580 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis 1, Type A 2
รวม
12 หนวยกิต
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500515

5005XX
500562
500581

500563
500582

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
มุมมองดานสังคมวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
และการเมืองในระบบสุขภาพ
Social and Culture Perspectives and Politics
in Health Systems
วิชาเลือก 2
3 (x-x-x)
Elective Course 2
สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis 2, Type A 2
รวม
9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 4 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หนวยกิต
Thesis 3, Type A 2
รวม
6 หนวยกิต
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กลุมที่ 2 การคลัง การจัดการและภาวะผูนําระบบประกันสุขภาพ
Health Security Financing, Management and Leadership
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
500501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3 (3-0-6)
(ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
500510
ระบบสุขภาพประเทศไทย
3 (2-2-5)
และระบบสุขภาพเปรียบเทียบ
Thai Health System and Comparative Health Systems
500511
ภาวะผูนําทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Health Leadership and Change Management
500516 การคลังระบบสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ 3 (2-2-5)
Health Systems and Health Security Financing
500560 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
500517 การบัญชี การคลัง และการจัดการ
3 (2-2-5)
Accounting, Finance and Management
500518 แบบจําลองการคลังระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Models of Health Systems Financing
5005XX วิชาเลือก 1
3 (x-x-x)
Elective Course 1
500561 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 2 (Non-credit)
500580 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis 1, Type A 2
รวม
12 หนวยกิต
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500519
5005XX
500562
500581

500563
500582

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
การตัดสินชุดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ
Health Benefit Package Decision
วิชาเลือก 2
Elective Course 2
สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
รวม

3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
1 (0-2-1)
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
1 (0-2-1)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
Course Descriptions
500501

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย
การ
กําหนดปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค
วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research definition, characteristics and goal, type and research process;
research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis,
proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of
researchers, and research techniques in health sciences.
500510

ระบบสุขภาพประเทศไทยและระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3 (2-2-5)
Thai Health System and Comparative Health Systems
องค ป ระกอบเชิ ง โครงสร า งที่ สํ า คั ญ ของระบบสุ ข ภาพไทย ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบตางๆ และประเด็นทางนโยบายที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและประวัติศาสตรที่
นําไปสูการออกแบบระบบสุขภาพประเทศไทยและโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพประเทศไทย การ
จัดระบบบริการสุขภาพ (โรงพยาบาล บริการปฐมภูมิ บริการสุขภาพชุมชน และบริการดานสาธารณสุข)
โครงสรางระดับแผนกและระหวางแผนกในภาคราชการ บทบาทของผูบริโภคในระบบสุขภาพประเทศ
ไทย แนวโนมของสถานะทางสุขภาพของประชาชนไทย ผลการปฏิบัติงานของระบบสุขภาพประเทศไทย
และการกํากับติดตามและการประเมินผล การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ปญหาทาทายระบบสุขภาพไทยและวาระการปฏิรูประบบสุ ขภาพในปจจุบัน การพัฒนาการจัดการ
บริการสุขภาพระดับชาติ เขต และอําเภอ ทิศทางในอนาคตสําหรับระบบสุขภาพประเทศไทย การ
เปรี ย บเที ย บระบบสุ ขภาพประเทศไทยและระบบสุขภาพของประเทศต างๆที่ไดรับ การคัดเลือกทั้ง
ประเทศที่พัฒ นาและประเทศกําลั งพัฒนา กรอบแนวคิดการออกแบบและปฏิรู ประบบสุขภาพของ
องคการอนามัยโลก เปาหมายของระบบสุขภาพรวมถึง ความเปนธรรมดานสุขภาพ บริบทสุขภาพระดับ
โลกและปจจัยระดับนานาชาติซึ่งสงผลตอการจัดการระบบสุขภาพ
Key structural components of Thai health system, their
interrelationships and relevant policy issues, theoretical and historical framework which
guide designing the Thai health system and its governance structure, Institutional
arrangements ( hospitals, primary health and community care, public health services) ,
departmental and interdepartmental structures in government, role of consumers in Thai
health system, trends in health status of the people in Thailand, Thai health system
performance and its monitoring and evaluation, primary health care, universal health
coverage, challenges facing Thai health system and current health system reform agenda
including the development of national, regional and district health services management,
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future directions of the Thai health system, comparison of Thai health system and health
systems of selected developed and developing countries, WHO’s framework for health
system design and reform, goals of health systems including health equity, global health
contexts and international factors which influence health systems management.
500511

ภาวะผูนําทางสุขภาพและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (2-2-5)
Health Leadership and Change Management
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจําเปนสําหรับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางเชิงระบบ
สําหรับการสงมอบบริการสุขภาพ ทฤษฎีการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการเชิงกลยุทธ รูปแบบ
ทฤษฎีภาวะผูนําและการนําสูการปฏิบัติและการปฏิบัติทางจริยธรรม บทบาทของทีมงานในระบบ
สุขภาพและการสงมอบบริการสุขภาพ อิทธิพลของวัฒนธรรมยอยของวิชาชีพ ทักษะการเสริมพลัง
อํานาจ การเอื้ออํานวย และทักษะระหวางบุคคล แนวทางการสะทอนคิด องคกรแหงการเรียนรู การคิด
เชิงระบบ และการจัดการคุณภาพ ประโยชนของความฉลาดทางอารมณในการทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสําเร็จ
Factors influencing the need for change and a systems approach to
health care delivery, change management theory, strategic management, leadership
styles, theory and practice and ethical practice, role of teamwork in health systems and
health care delivery, influence of professional subcultures, empowerment, facilitation
and interpersonal skills, reflection, learning organisation, systems thinking, and quality
management approaches, use of emotional intelligence in effecting change.
500512

การวิเคราะห การวางแผน และการประเมินนโยบายสุขภาพ3 (2-2-5)
Health Policy Analysis, Planning and Evaluation
การสรางประเด็นนโยบายสุขภาพ กระบวนการและการสรางนโยบายสุขภาพ การ
วางแผนนโยบายสุขภาพ การวิเคราะหนโยบายสุขภาพ การแปลงนโยบายสุขภาพไปสูการปฏิบัติและ
การประเมินผลนโยบาย การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินนโยบายสุขภาพ นโยบายสุขภาพ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาพรวมในระยะยาวของการพัฒนานโยบายสุขภาพในระดับสากล
ระดับภูมิภาค และประเทศไทย การวิเคราะหเชิงพลวัตในอดีตถึงปจจุบันของนโยบายสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพและการสนับสนุนนโยบาย การคลังสุขภาพ และการปฏิรูปโครงสรางระบบสุขภาพ
กรณีศึกษานโยบายสุขภาพที่ดี ผลกระทบของนโยบายสุขภาพตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
Health policy agenda setting, formulation and process, health policy
planning, health policy analysis, health policy implementation and evaluation,
stakeholder analysis, health policies in the South-East Asian region, overview of the longterm evolvement of health policies in case of local, regional, and international aspects,
dynamic analysis of recent and present health policies, healthy public policies and policy
advocacy, health finance and structural reforms of health systems, best practices in
health policies, the impact of health policies on social and economic development.

27

500513

การวางแผน การบริหาร และการประเมินผลโครงการสุขภาพ 3 (2-2-5)
Health Project Planning, Management and Evaluation
คําศัพทดานการจัดการโครงการ วิธีการ เครื่องมือ ทรัพยากร และทักษะดานการ
จัดการโครงการ การนําการวางแผน การจัดการ และการประเมินผลโครงการไปใชในระบบสุขภาพ
แนวทางตางๆของการวางแผนและกรอบแนวคิดการประเมินผล ประเด็นและความกังวลตางๆในทาง
ปฏิ บั ติ ที่เ กิ ดขึ้ น ในกระบวนการการนําโครงการไปปฏิบัติ การพัฒ นาสมรรถนะในการวางแผนงาน
โครงการ และการบริการอยางมีประสิทธิผล การควบคุมกํากับความกาวหนาของโครงการและการ
ประเมินผลลัพธโครงการและการเรียนรู
Terminology of project management, project management methods
and tools, resource and skill requirements, the application of project planning,
management and evaluation to health systems, planning approaches and evaluation
framework, practical issues and concerns that arise in the process of project
implementation, developing competencies in effectively planning work, project and
services, monitoring project progress, project outcome evaluation and learning.

500514

การจัดการการคลังและทรัพยากรสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Resource and Financial Management
ความรู และทักษะในการจัดการที่มีประสิทธิผลในดานการเงิน และทรัพยากรอื่นๆ
ของระบบสุขภาพ การปฏิบัติการดานการจัดการการเงินในระบบบริการและระบบสุขภาพไทย และ
กระบวนการที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมและระบบสุขภาพอื่นๆ หลักการทางการบัญชี การคลัง
สุขภาพและการประกันสุขภาพในระดับองคกรและระดับระบบ การงบประมาณและการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินและการแปรผล รูปแบบการจัดสรรงบประมาณและการใชทรัพยากรทางดานสุขภาพใน
ระดับสูง เชน ในระดับตางๆของรัฐบาล กลไกการจัดสรรงบประมาณ
Effective management skills to the financial and other resources of a
health system, current financial management practices in Thai health system and health
services and common processes in other health systems and industries, accounting
principles, health security and financing in the system and organizational level,
budgeting, and financial data analysis and interpretation, using quantitative financial and
performance data for management decision making, the higher level (various government
levels) health resource utilization and funding models, funding allocation mechanisms.
500515

มุมมองดานสังคมวัฒนธรรมและการเมืองในระบบสุขภาพ 3 (2-2-5)
Social and Culture Perspectives and Politics in Health Systems
ปจจัยทางดานสังคม ความเชื่อและการปฏิบัติ ทางวัฒ นธรรม และปจจัยเสี่ย งที่
เกี่ ย วข อ งต อ การนํ า ไปสู ก ารเกิ ด โรค และผลกระทบที่ ส ง ผลต อ ความไม เ ท า เที ย มทางสุ ข ภาพ การ
ตอบสนองและประสบการณของบุคคลและสังคมตอสุขภาพ ความอยูดีมีสุข และความเจ็บปวย ปจจัย
วิกฤตเชน สถานะทางสังคม การศึกษา ชาติพันธ และเพศ ที่สงผลตอการเขาถึงและการใชทรัพยากรใน
การสนับสนุนใหเกิดสุขภาพที่ดีและความอยูดีมีสุขของบุคคลและประชากร ผลกระทบของบริบทดาน
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สิ่งแวดลอมและการเมืองตอการทํางานของระบบสุขภาพและการจัดองคการของระบบบริการสุขภาพ
การพัฒนามนุษยและความมั่นคงทางสุขภาพ ความแตกฉานดานสุขภาพเพื่อการพัฒนาการดูแลตนเอง
และระบบสุขภาพ และปญหาทาทายที่เกี่ยวของที่ประชากรไทยกําลังประสบอยูในปจจุบัน
Social factors, cultural beliefs and practices and associated risk for
disease and their impacts on health inequalities, responses and experiences of individual
and the societies to health, well- being and illness, critical factors such as social status,
education, ethnicity and gender that influence the access to and use of resources
supportive of health and well- being of individuals and the population, the impact of
environmental and political context on how health system functions and how health
services are organized, human development and health security, health literacy for
improving self-care and health systems and current associating challenges facing the Thai
population.
500516

การคลังระบบสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Systems and Health Security Financing
การคลั ง ระบบสุ ข ภาพ-มุ ม มองไทยและนานาชาติ แหล ง ที่ ม าของการคลั ง เพื่ อ
สุขภาพ ระบบบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ กลไกการจัดสรรงบประมาณ-แนวทางแบบยึดผลผลิตและ
แนวทางแบบยึดประชากร การประเมินความตองการงบประมาณเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
การคํานวณความเสี่ยงรายกลุมและการคํานวณเบี้ยประกันสุขภาพ การพัฒนาระบบการจายเงินวิธีตางๆ
แกผูใหบริการสุขภาพ ระบบเหมาจายรายหัว ระบบกลุมโรครวม ระบบสรางแรงจูงใจดานคุณภาพการ
บริการสุขภาพ
Health systems financing – Thai and international perspectives, sources
of financing health, national health account, funding allocation mechanisms –
population and output based approaches, estimating budget needs for universal health
coverage, assessing individual and community risks of catchment population, risk pooling
and designing contribution rate, development of health provider payments such as
capitation, casemix systems, and incentive systems for improving of quality of health
services.

500517

การบัญชี การคลัง และการจัดการ
3 (2-2-5)
Accounting, Finance and Management
สารสนเทศการบัญชี ระบบบัญชี สารสนเทศบัญชีการเงินที่ใชในระบบสุขภาพและ
องคกรบริการสุขภาพ การจัดการสารสนเทศการบัญชี ความเชื่อถือไดของขอมูลบัญชี งบการเงินและ
แนวคิดการบัญชี ขบวนการทางบัญชี ประกอบดวยเหตุการณทางธุรกิจ รายไดคงคาง รายการลวงหนา
ขบวนการจัดทํางบการเงินและสินทรัพยการเงิน และการเปดเผยขอมูลการเงินการบัญชี สินทรัพยทาง
การเงิน รายงานทางการเงินที่มีความสําคัญตอการควบคุมกํากับผลปฏิบัติงานและการจัดการระบบ
สุขภาพ
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Accounting information and accounting system financial accounting
information used in the health system and healthcare organisations, management of
accounting information, integrity of accounting information, basic financial statements
and conceptual framework of accounting, accounting cycle consisting of economic
events, accrual and deferral and reporting financial results, financial assets and financial
report that are important to monitor health systems performance and management.
500518

แบบจําลองการคลังระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Models of Health Systems Financing
การจั ดสรรงบประมาณสุ ขภาพเพื่ อตอบสนองต อความจําเปน ทางสุ ขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่และกลุมรับผิดชอบ สมการคณิตศาสตรเพื่อจัดการปจจัยกําหนดทางสุขภาพที่สําคัญ
ในการบรรลุเปาหมายของระบบสุขภาพดวยวิธีการคลังสุขภาพชนิดตางๆ
Budget allocation in health systems that respond to population health
needs in terms of geographical area and interest group, mathematical models for
management of important determinants of health in order to achieve health system
goals under various health financing systems.
500519

การตัดสินชุดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Benefit Package Decision
ธรรมาภิบาลของการออกแบบชุดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ ตนทุน และผลลัพธ
ของการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ การ
พัฒนานโยบายชุดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ
Good governance systems to support decision making on health
benefit package, estimating cost and consequences of interventions from medical
technologies, economic evaluation of medical technologies and development of health
policy in relation to health benefit packages.
500530

ขอมูลสุขภาพและการบริการเพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
Health and Service Data for Decision-Making
ประโยชน ที่ สํ า คั ญ ของข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพในการกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ตัดสินใจทางการบริหาร ฐานขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมูลดานบริการ ขอมูลวิจัยและทาง
คลินิกเชิงปริมาณและคุณภาพที่ถูกเก็บเปนประจําภายในองคกรบริการสุขภาพ กระบวนการการเก็บ
การวิเคราะห และการแปลผลขอมูลดานระบาดวิทยาและการบริการสุขภาพ การใชขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ การสรางนโยบาย และการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข เทคโนโลยี
สําหรับการสรางและการวิเคราะหขอมูล การแพทยทางไกล และการนําระบบสารสนเทศสุขภาพ ไปใช
ในระบบสุขภาพของไทยในปจจุบัน แนวโนมในปจจุบันและประเด็นตางๆดานการจัดการสารสนเทศและ
การจัดการความรู
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The important use of data of health management to guide decisionmaking, epidemiological surveillance databases, quantitative and qualitative clinical and
research data and the service data commonly collected within healthcare organizations,
process of collecting, analyzing, and interpreting epidemiological and health services
data, the use of data to inform decision- making in both health system management,
policy formulation and public health practice, technology that support data generation
and analysis, telemedicine and the current application of health information systems in
the Thai health system, information and knowledge management emerging trends and
issues.
500531

การบริหารทรัพยากรมนุษยสุขภาพ
3 (2-2-5)
Management of Human Resources for Health
แนวคิด กระบวนการทั่วไป และการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยและ
การประยุกตใชในภาคสุขภาพ หนาที่และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยตอการจัด การ
ระบบและองค กรการบริ การสุ ขภาพ การพัฒ นากระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษยในระดั บ
องคการ การสรรหาและการคัดเลือก การวางแผนการสืบทอด การฝกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพ
สําหรับบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเด็น ของ
แรงงานสัมพันธในประเทศไทยที่สงผลตอการปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับองคการ
Concepts, common processes and practice of human resource
management (HRM),application of HRM in the health sector, HRM functions and importance
to healthcare organization and system management, developing HRM processes in the
organizational level, recruitment and selection, succession planning, training and
professional development for the workforce, performance appraisal, and occupational
health and safety, Issues of industrial relations in Thailand that impact on HRM practices
in the organizational level.
500532

กฎหมายและจริยธรรมในระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Law and Ethics in Health Systems
ภาพรวมของกฎหมายไทย ความเขาใจกฎหมายในฐานะที่สงผลตอประเด็นทาง
สุขภาพและการจัดการและการสงมอบบริการสุขภาพ ประเด็นตางๆ ของสิทธิมนุษยชน การใหความ
ยินยอมและการบังคับ ข มขู และการจัดการความเสี่ยง แนวคิดของความเปนสากล ความเปนธรรม
สัญญาประชาคม สิทธิ และการแขงขัน จริยธรรมและการปฏิบัติดานวิชาชีพในการใหบริการสุขภาพใน
มุมมองของผูประกอบวิชาชีพและองคการ
An overview of Thai law, how it affects health issues and the
management and delivery of health services, issues of human rights, consent and assault,
and risk management, concepts of universality, equity, social contract, entitlement, and
competition, professional practice and ethics in health care from practitioner and
organisational perspectives.

31

500533

การบริหารคุณภาพบริการสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Care Quality Management
แนวคิด ทฤษฎี และความทาทายดานคุณภาพและความปลอดภัยในระบบสุขภาพ
ความรูเชิงปฏิบั ติของแนวทางตา งๆสําหรับ การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ในการใหบ ริ ก าร
สุขภาพ การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตอคุณภาพเพื่อนําสูแนวทางการแกไขปญหา การออกแบบ
โครงการพัฒนาคุณภาพ ความจําเปนและตองการสําหรับแนวทางแบบสัมบูรณตอการพัฒนาการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยในองคกรบริการสุขภาพ
Concepts, theories and challenges of quality and safety in healthcare,
practical knowledge of various approaches to managing the safety and quality in health
care, analysis of quality problems and barriers to the solution, designing of quality
improvement projects, requirements for a comprehensive approach to the management
of quality and safety improvement in health service organizations.
500534

ผลประโยชนสุขภาพและประชากร
3 (2-2-5)
Population and Health Beneficiary
ประชากรศาสตร ระบาดวิทยา และระบาดวิทยาเชิงสั งคมของกลุมประชากรที่
รับผิดชอบ สถานะสุขภาพ ความสามารถในการเขาถึงบริการสุขภาพ การใชบริการสุขภาพ ความพึง
พอใจของผูปวยตอการใหบริการสุขภาพ และผลลัพธทางสุขภาพ ปจจัยสงเสริมและปญหาอุปสรรคดาน
สังคมศาสตรตอเปาหมายของสุขภาพในกลุมประชากรที่รับผิดชอบ ความเปนธรรมทางสุขภาพและ
ความเทาเทียมกันทางสุขภาพของประชากรกลุมตางๆ การประเมินความจําเปนทางสุขภาพและการ
จัดลําดับความสําคัญ ความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทานบริการสุขภาพตอสุขภาพ
ของกลุมประชากรที่รับผิดชอบ
Demography, epidemiology and social epidemiology describing the
catchment population’s health status, accessibility to care, utilization of health services,
patients’ satisfaction on health service delivery and health outcomes, enabling and
barrier factors, especially social factors to achieving health goals of the catchment
populations, health equity, health equality and health needs assessment and
prioritization, relationships and interactions between demand and supply factors which
influence health of the catchment populations.
500535

ผูซื้อบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Purchasers in Health Systems
องค ป ระกอบของการประกั น สุ ข ภาพ บทบาทของผู ซื้ อ บริ ก ารสุ ข ภาพและผู
ใหบริการสุขภาพ และการแยกอํานาจระหวางผูซื้อบริการสุขภาพและผูใหบริการสุขภาพ การตอรอง
การทําสัญญาซื้อบริการสุขภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการซื้อบริการสุขภาพเพื่อการบรรลุเปาหมายความ
เปนธรรม ประสิทธิภาพ คุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม เครื่องมือสําคัญของระบบสุขภาพเพื่อ
การประเมินการซื้อบริการสุขภาพและการตรวจประเมินการใหบริการทางคลินิก
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Components of health insurance systems, roles of health purchasers
and health providers and the power split, negotiation, contract for purchasing of health
care, information systems to support effective purchasing of health care in order to
achieve equity, efficiency, quality and social accountability, important health system
tools for assessing purchasing of health services and clinical audit.
500536

ผูใหบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Providers in Health Systems
องคประกอบของระบบบริการสุขภาพที่เปนทางการและไมเปนทางการ ลักษณะ
และประเภทของการบริ ก ารสุ ข ภาพ แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมของผู ใ ห บ ริ ก ารสุ ข ภาพ ต น ทุ น และ
ประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพระดับปฐมภู มิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ของผูใหบริการสุขภาพภาครั ฐ
ภาคเอกชนไมแสวงกําไร และภาคเอกชนแสวงกําไร กระแสรายไดจากการใหบริการสุขภาพ และระบบ
รับรองคุณภาพบริการสุขภาพ การบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของระบบ
สุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว
Components of formal and informal health service systems, patterns
and types of services provided, incentives, provider behavior, cost and efficiency of
health service provision at primary, secondary and tertiary care of public, private-not-forprofit and private for- profit providers, flows of revenues from provision of health care,
health care accreditation systems, management of health services to achieve health
system goals in short and long terms.
500537

การฝกประสบการณการจัดการระบบสุขภาพ
3 (0-6-3)
Practicum in Health Systems Management
กํ า หนดประเด็ น ป ญหาการจั ด การระบบสุ ข ภาพที่ ส นใจร ว มกั บ หน ว ยงานที่ฝ ก
ประสบการณ เขียนรายงานแนวทางการประยุกตใชทฤษฎีเพื่อตอบปญหา พรอมนําเสนอตอกรรมการ
Define the health systems management problem statement with the
organization where the practicum will take place, write a report by applying theory to
solve the problem and submit to the committee
500538

การฝกประสบการณการจัดการระบบประกันสุขภาพ
3 (0-6-3)
Practicum in Health Security Management
กําหนดประเด็นปญหาการจัดการระบบประกันสุขภาพที่สนใจรวมกับหนวยงานที่
ฝ ก ประสบการณ เขี ย นรายงานแนวทางการประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี เ พื่ อ ตอบป ญ หา พร อ มนํ า เสนอต อ
กรรมการ
Define the health security management problem statement with the
organization where the practicum will take place, write a report by applying theory to
solve the problem and submit to the committee
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500560

สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
ฝกคนควา อาน คิดวิเคราะห และการนําเสนอผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
ทางดานการจัดการระบบสุขภาพในหัวขอตางๆที่ทันสมัยที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพหรือการจัดการ
ระบบสุขภาพของพื้นที่ของผูศึกษา
Practice how to search, read, critical thinking and presentation of
current topics which are related to health or health systems management problems in
students’ local areas or workplaces with an emphasis on researching and criticizing
knowledge gathering from article or research papers.

500561

สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 2 (Non-credit)
การนํ า เสนอผลงานทางวิช าการดา นการจั ด การระบบสุ ขภาพในหัว ข อ ต า งๆที่
ทันสมัยโดยเนนการคนควา วิจารณ และบูรณาการความรูที่ไดจากการอานบทความ ออกแบบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่จะนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ และนําเสนอโดยใชภาษาอังกฤษ
A formal presentation of current topics in health systems management
with an emphasis on researching, criticizing and integrating knowledge gathering from
papers, initiating theoretical framework applied to solve problems in students’ local
areas or workplaces, is used for the presentation English.
500562

สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 3 (Non-credit)
การเข า ร ว มฟ ง การนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด จ ากการนํ า
เครื่องมือเชิงนวัตกรรมไปดําเนินการในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนแนว
ทางการทําวิทยานิพนธ
Present and participate in oral academic presentations and discuss with
experts on initial research results which derived from applying innovative tools to solve
problems in students’ local areas or workplaces for guiding the direction in conducting
the dissertation.
500563

สัมมนา 4 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 4 (Non-credit)
การเขารวมฟง การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม และแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับผูทรงคุ ณวุฒิ เพื่อเปนแนวทางการทํ าวิ ทยานิ พนธ และตีพิมพ ในวารสารวิ ชาการระดั บชาติ ห รื อ
นานาชาติ
Present and participate in oral academic presentations and invitation
of experts to participate in the discussion and presentation of knowledge for being the
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direction in doing the dissertation and publishing in national or international peerreviewed journals
500570

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 1
9 หนวยกิต
Thesis 1, Type A 1
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ เตรียมโครงรางวิจัยฉบับราง โดย
ระบุหัวขอวิทยานิพนธ วัตถุประสงค ความสําคัญ ปญหาและที่มาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบใน
การดําเนินการวิจัยโดยสังเขป และนําเสนอรายงานความกาวหนาโดยใชภาษาอังกฤษ
Conduct an extensively review of literature on topics related to the
proposed research, conceptualize and draft a research proposal including research topic,
objectives, research problem statement and rational experimental designs, and present
a progress report in English language
500571

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 1
9 หนวยกิต
Thesis 2, Type A 1
เตรียมโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ โดยระบุองคประกอบของการวิจัยโดย
ละเอียดและนําเสนอรายงานความกาวหนาโดยใชภาษาอังกฤษ
Prepare completed original thesis research proposal comprising details
of all research components and present a progress report in English language
500572

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 1
9 หนวยกิต
Thesis 3, Type A 1
ดําเนินการวิจัย เก็บและวิเคราะหขอมูล การวิจัยเบื้องตน และนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาโดยใชภาษาอังกฤษ และนําเสนอผลงานวิจัยแกสาธารณะ
Conduct the research, collect and analyze initial data, and present a
progress report in English language and publicizing research work
500573

วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก 1
9 หนวยกิต
Thesis 4, Type A 1
ปรับปรุงและแกไขงานวิจัย และการเตรียมบทความเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติสรุปผลการวิจัย สอบวิทยานิพนธผาน แกไข (ถามี)
จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
Modify the research and prepare research articles published in the
national or international journal, summarize all research data, pass a thesis defense,
thesis corrections (if any), submit a complete thesis to the Graduate school.
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500580

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis 1, Type A 2
ศึ กษาค น คว า ในฐานขอมูล ตางๆซึ่งจะนําไปสูการเกิดแนวคิดใหมๆ การติดตาม
งานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับหัวขอที่สนใจ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Research in various databases leading to the emergence of new ideas,
following research that is relevant to the topic of interest under supervision of a faculty
advisor
500581

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หนวยกิต
Thesis 2, Type A 2
เตรียมโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ โดยระบุองคประกอบของการวิจัยโดย
ละเอียดและนําเสนอรายงานความกาวหนาโดยใชภาษาอังกฤษ
Prepare a completed original thesis research proposal comprising
details of all research components and present a progress report in English language
500582

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หนวยกิต
Thesis 3, Type A 2
ดําเนินการวิจัย เก็บและวิเคราะหขอมูล การวิจัยเบื้ องต น และนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาโดยใชภาษาอังกฤษ ปรับปรุงและแกไขงานวิจัย และการเตรียมบทความเกี่ยวกับงานวิจัย
เพื่อตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ สรุปผลการวิจัย สอบวิทยานิพนธผาน
แกไข (ถามี) จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
Conduct the research, collect and analyze initial data, and present a
progress report in English language, modification of research and prepare research
articles published in the national or international journal, summarize all research data,
pass a thesis defense, thesis corrections ( if any) , submit a complete thesis to the
Graduate school
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัวแยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1.) เลขสามตัวแรกเปนกลุมเลขประจําสาชาวิชา
500 หมายถึง สาชาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
2.) เลขสามตัวหลังเปนกลุมเลขประจําวิชา
2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับชั้นปที่ควรเรียนวิชาดังนี้
เลข 5 หมายถึง ระดับปริญญาโท
2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา ประกอบดวย
เลข 0
หมายถึง รายวิชาไมนับหนวยกิต
เลข 1, 2
หมายถึง กลุมวิชาบังคับ
เลข 3, 4
หมายถึง กลุมวิชาเลือก
เลข 6
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา
เลข 7
หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 1
เลข 8
หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
ภูดิท เตชาติวัฒน

พัชรินทร สิรสุนทร

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
FCHSM

Health Services Management

DHSM
อ.ว.

Health Services Management
เวชศาสตรครอบครัว

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ1)
แพทยศาสตร
Sociology (Social Planning &
Development)
สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห/จิตวิทยา
Politics
การปกครอง
รัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)

พ.บ.
Ph.D.
สค.ม.

3

วัชรพล พุทธรักษา

อาจารย

สส.บ.
Ph.D.
ร.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552

Australasian College of Health
Service Management
University of New England
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ออสเตรเลีย

ไทย

2546
2546

มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of Queensland

ไทย
ออสเตรเลีย

2536
2541

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2526

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
The University of York
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย

2523
2557
2550
2546

ออสเตรเลีย
ไทย

2551
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ
1
2

3

ตําแหนงทาง
วิชาการ
จันทรรัตน สิทธิวรนันท รองศาสตราจารย
ชื่อ-สกุล

เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ

พรชุลี อาชวอํารุง

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

4

ศรินทรทิพย แทนธานี

รองศาสตราจารย

5

สําราญ มีแจง

รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2543

Pharmacy Practice

University of Bradford

อังกฤษ

B.Pharm
Ph.D.
M.Sc.
Postgraduated
certificate
วท.บ.

Pharmacy
วิทยาศาสตรชีวภาพ
Horticulture
Seed Science & Technology

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
University of Western Australia
University of Western Australia

ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

2534
2551
2534
2532

ชีววิทยา

ไทย

2528

PostDoc
Ed.D.
M.S.

การวัดและประเมินผล
การบริหารอุดมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

2533
2523
2516

A.B.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

รัฐศาสตร
Water resources
Engineering
Water resources Engineering
Civil Engineering
Evaluation
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
Cambridge University
Indiana University
University of Southern
California
Indiana University
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย

2512
2547
2534
2526

University of Illinois
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย

2544
2534
2525
2520

Certificate
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
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6

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผูชวยศาสตราจารย

7

นิลวรรณ อยูภักดี

ผูชวยศาสตราจารย

8

บุณยสฤษฎ อเนกสุข

ผูชวยศาสตราจารย

9

ฟารุง มีอุดร

ผูชวยศาสตราจารย

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

10 มณฑิรา อินจาย

ผูชวยศาสตราจารย

11 รัดเกลา เปรมประสิทธิ์

ผูชวยศาสตราจารย

12 วัลลภัช สุขสวัสดิ์

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปร.ด.
สค.ม.
ร.บ.
ปร.ด.
ภ.ม.
ภ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
ศศ.ม
ศศ.บ (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ด.
วท.ม
ศศ.บ
Ph.D.
ร.ม.
ร.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2545
2542
2539
2550
2542
2540
2549
2544
2539
2552
2543

ประชากรศาสตร
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ระบบและนโยบายสุขภาพ
บริหารเภสัชกิจ
เภสัชศาสตร
ไทศึกษา
พัฒนาชนบท
ประวัติศาสตร
Social and Policy
Sciences Gender and
Development
สังคมศาสตรสิ่งแวดลอม
การพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Bath
University of Sussex

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
England
England

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไทย
ไทย

2539
2534

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
จิตวิทยา
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตร
Politics Australia
การเมืองการปกครอง
รัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2549
2541
2553
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
University of Adelaide
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย
ไทย

2542
2554
2541
2538

40

13 วิเชียร อินทะสี

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
Certificate
รป.ม.
ร.บ.
ศศ.บ.

Korean Studies
Korean Language,
รัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร
ประวัติศาสตร

14 กรรณิการ สาตรปรุง

อาจารย

Ph.D.
อ.ม.
Certificate
อ.บ.

Literature
ประวัติศาสตร
Learning Bahasa Indonesia
ภาษาอังกฤษ

DSH

Secteur de Recherche
Psychologie, Psychologie
clinique, Psychologie sociale,
mention très honorable,
Mention Psychologie,Spécialité
Psychopathologie et Santé de
l’Adolescent et du Jeune
Adulte, Mention Bien
Mention Psychologie, Mention
Assez Bien
จิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยา

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

15 กันตพัฒน อนุศักดิ์เสถียร อาจารย

MSHSR

MSHS
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

Hanyang University
Kyung Hee University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Leiden University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Universitas Gadjah Mada
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
Université de Poitiers

เกาหลี
เกาหลี
ไทย
ไทย
ไทย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2534
2531
2527

เนเธอรแลนด
ไทย
อินโดนิเซีย
ไทย

2547
2536
2542
2531

ฝรั่งเศส

2554

Université de Poitiers

ฝรั่งเศส

2539

Université de Poitiers

ฝรั่งเศส

2539

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ไทย
ไทย

2544
2540

41

ตําแหนงทาง
วิชาการ
16 พันเอกทวีศักดิ์ นพเกษร อาจารย

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

17 พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

อาจารย

18 ศันสนีย เมฆรุงเรืองวงศ อาจารย

19 อุดมพร ธีระวิริยะสกุล

อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
ว.ว.
พ.บ.
ท.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา

ส.บ.
ศษ.ม.
นศ.บ
Ph.D

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
แพทยศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย
สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
พัฒนศึกษา
นิเทศศาสตร
Medical Science

วท.ม.
ว.บ.
Ph.D.
กศ.ม.

สาธารณสุขศาสตร
เคมี
Thai Studies
ประวัติศาสตร

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2526
2520
2518
2556

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Tokyo Medical and Dental
University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน

ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุน

2556
2550
2546
2555

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2547
2544
2555
2542

ไทย

2539

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
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3.2.3 อาจารยพิเศษในประเทศ
1

ภิเศก ลุมพิกานนท

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย

2

วณิชา ชื่นกองแกว

ศาสตราจารย

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

3

สถิรกร พงศพานิช

ศาสตราจารย

4

สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
Certificate
Certificate
M.S.
พ.บ.
วท.บ.
ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
ว.ว.
พบ.
Ph.D.
M.A.
M.A
ศศ.บ.
น.บ.
อ.ว.
M.M.
Certificate
ว.ว.
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร
การแพทยคลินิค

สาขาวิขา
Strategic Leadership
Skill in Reproductive Health
Clinical Epidemiology
แพทยศาสตร
วิทยาศาสตร
Neuro – Ophthalmology
จักษุวิทยา
แพทยศาสตร
Health Services
Health Economics
Economics
การเงินการธนาคาร
นิติศาสตร
เวชกรรมปองกัน
Medicine

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University
University of Pennsylvania
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา

แพทยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of California
John Hopkins University
North Carolina St. University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แพทยสภา
National University of
Singapore
Family Planning Administration University of Tokyo
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
แพทยสภา
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2543
2535
2534
2519
2517
2537

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
สิงคโปร

2534
2528
2540
2535
2532
2528
2549
2536
2535

ญี่ปุน
ไทย
ไทย

2533
2530
2528

ประเทศ

43

ลําดับ

5

6

7

ชื่อ-สกุล

วราภรณ บุญเชียง

สุรชาติ ณ หนองคาย

อรพินท สิงหเดช

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
พ.บ.
วท.บ.
Psy.D

แพทยศาสตร
วิทยาศาสตร
Organization Study

ศศ.ม.
น.บ.
Psy.D
Psy.D

พัฒนาสังคม
นิติศาสตร
Management
Organization Study

ศศ.ม.
น.บ.
Dr.P.H.

พัฒนาสังคม
นิติศาสตร
Population Dynamics and
Family Planning Administration
Population Dynamics and
John Hopkins University
Maternal and Child Health
Clinical Pediatrics
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

M.P.H.
Certificate
พ.บ.
8

จรวยพร ศรีศศลักษณ

ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.
วท.ม.
พ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

สาขาวิขา

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2524
2522
2529

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

2526
2521
2003
2529

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

2526
2521
2520

สหรัฐอเมริกา

2513

ไทย

2510

ไทย

2508

ไทย
ไทย
ไทย

2541
2538
2535

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
California School of
Professional Psychology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Alliant International University
California School of
Professional Psychology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
John Hopkins University

ประเทศ

44

ลําดับ
9

10

ชื่อ-สกุล
ธีระ วรธนารัตน

บวรศม ลีระพันธ

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
การศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย อ.ว.
Post-Doc
Certificate
Certificate
M.M.Sc.
พ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
ผูชวยศาสตราจารย Post-Doc
Certificate
Ph.D.
Post-Doc
Certificate
M.Sc.
พ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

เวชศาสตรปองกัน
Epidemiology

แพทยสภา
John Hopkins University

ไทย
สหรัฐอเมริกา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2548
2047

Data Analysis of Vaccine
Efficacy Trial
Clinical Epidemiology
แพทยศาสตร

Harvard University

สหรัฐอเมริกา

2544

University of Newcastle
มหาวิทยาลัยมหิดล

ออสเตรเลีย
ไทย

2544
2538

Global Health

University of Minnesota

สหรัฐอเมริกา

2555

Health Services Research,
Policy and Administration
Health Care Management

University of Minnesota

สหรัฐอเมริกา

2554

Harvard University Health
Service
Harvard University

สหรัฐอเมริกา

2550

สหรัฐอเมริกา

2549

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2542

สาขาวิขา

Health Policy and
Management
แพทยศาสตร

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

11

บุษบา สงวนประสิทธิ์

12

วินัย ลีสมิทธิ์

13

ทินกร โนรี

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
การศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.
M.Sc.
Certificate
M.P.H.
วท.บ.
ประกาศนียบัตร
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.
MA HMPP

อาจารย

14

ถาวร สกุลพาณิชย

อาจารย

15

ภูษิต ประคองสาย

อาจารย

สาขาวิขา

ส.ม.
พ.บ.
Ph.D.

Biostatistics/Epidemiology
Biostatistics
Population studies
Public Health
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาลและผดุงครรภ
ระบาดวิทยา
Health Management, Planning
Policy
การจัดการสาธารณสุขมูลฐาน
แพทยศาสตร
Global Health Development

พ.บ.
M.Sc
B.A.
ว.ว.
พ.บ.
Ph.D.

แพทยศาสตร
Social Protection Financing
Economics
อายุรศาสตร
แพทยศาสตร
Public Health and Policy

อ.ว.
พ.บ.

เวชศาสตรปองกัน
แพทยศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2538
2535
2533
2525
2520
2516
2547
2540

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

University of Hawaii
University of Hawaii
University of Hawaii
Tulane University
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of Leeds

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
London School of Hygiene
and Tropical Medicine
มหาวิทยาลัยมหิดล
Maastricht University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
London School of Hygiene
and Tropical Medicine
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
อังกฤษ

2534
2524
2557

ไทย
เนเธอรแลนด
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ

2535
2549
2537
2534
2528
2551

ไทย
ไทย

2536
2531

46

ลําดับ
16

17

ชื่อ-สกุล
วิชัย โชควิวฒ
ั น

วิลาวัลย เสนารัตน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

18

วิวัฒน โรจนพิทยากร

อาจารย

19

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
อ.ว.

สาขาวิขา

เวชศาสตรปองกันคลินิกและ
สาธารณสุขศาสตร
M.P.H.
Public Health
พ.บ.
แพทยศาสตร
Post Graduate Infection Control Nursing
Certificate
M.P.H.
Public Health
พย.บ.
พยาบาลสาธารณสุข
อ.ว.
เวชศาสตรปองกัน
ส.ม
สาธารณสุข
พ.บ.
แพทยศาสตร
วท.บ.
วิทยาศาสตร
อ.ว.
เวชศาสตรปองกัน (สาธารณสุข)
Certificate
Health Financing in Developing
Countries
Certificate
Health Economics and Health
in Development Countries
อ.ว.
เวชศาสตรปองกัน (ระบาดวิทยา)
Certificate
Project Management
M.P.H.
Health Development &
Planning
พ.บ.
แพทยศาสตร

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

แพทยสภา

ไทย

Tulane University
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Alabama At
Birmingham
University of the Philippines
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
Boston University

สหรัฐอเมริกา
ไทย
สหรัฐอเมริกา

2522
2513
2528

ฟลิปปนส
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

2527
2524
2527
2526
2519
2517
2531
2531

London School of Tropical
Hygiene and Medicine
แพทยสภา
University of Connecticut
Royal Tropical Institute
Amsterdam
มหาวิทยาลัยมหิดล

อังกฤษ

2528

ไทย
สหรัฐอเมริกา
เนเธอรแลนด

2528
2527
2526

ไทย

2520

47

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

20

สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์

21

สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒน
พิสุทธิ์

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.Sc.
อ.ว.
ส.ม.
พ.บ.
วท.บ.
ค.ด.
พย.ม.
ป.พ.ส.

สาขาวิขา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Health Policy and Financing
Health Service Management
เวชศาสตรปองกัน
บริหารสาธารณสุข
แพทยศาสตร
วิทยาศาสตร
อุดมศึกษา
การบริหารการพยาบาล
พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง

University of London
University of London
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ

ประเทศ
อังกฤษ
อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2548
2538
2536
2532
2526
2524
2554
2539
2526
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3.2.4 อาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ
ลําดับ
1

2

3

4

ชื่อ-สกุล
David Briggs

Richard Cash

Mary Cruickshank

John Fraser

ตําแหนงทาง
วิชาการ
Adj. Associate
Professor
Senior Lecturer

Professor

Professor

Ph.D.
M.HM.
(1st class Hons)
B.HA.
M.PH.
M.D.

Health Systems Management
Health Management

University of New England
University of New England

Australia
Australia

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
(คศ.)
2009
2002

Health Administration
Public Health
Medicine

Australia
USA
USA

1976
1973
1966

B.S.
PhD
MA

Medicine

University of News South Wales
Johns Hopkins University
New York University School of
Medicine
University of Wisconsin
University of Western Sydney
Monash University

USA
Australia
Australia

1963
2001
1991

BASc
M.Sc.

La Trobe University
James Cook University

Australia
Australia

1988
1995.

Certificate

Advanced Nursing
Public Health & Tropical
Medicine
Geriatrics

1992

Diploma

Fertility Regulation

The Royal Australian College of Australia
General Practitioners (RACGP)
Family Planning Association
Australia
(N.S.W.)
University of Sydney
Australia

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิขา

Educational Studies

B.S.
Medicine & Surgery
1st
( class Hons)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

1990
1988
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ลําดับ
5
6

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

Peter Francis
Howard

Associate
Professor

Godfrey Isouard

Associate
Professor

7

Sandra G Leggat

Professor

8

Zhanming Liang

Senior Lecturer

คุณวุฒิ
การศึกษา
M.Sc.

สาขาวิขา
Community Health for
Developing Countries (Hons)
Medicine & Surgery
Health Management

MB.BS.
FCHSM,
FACBS, AFAIM
MLE
Management and Leadership
in Education
PhD
Health Management
MHA
Health Administration
BSc
Medicine
PhD
Organisational Behaviour
MBA
Business Administration
MHSc
Health Administration
GradCert
Higher Education
BSc
Physical Therapy
Ph.D.
Public Health
M.Sc.
Mental Health
MB.BS.
Medicine and Surgery

University of London

England

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
(คศ.)
1984

London University
ACHSM

England
Australia

1972
2006

Harvard University

USA

2007

University of New South Wales
University of New South Wales
University of New South Wales
University of Toronto
York University
University of Toronto
La Trobe University
University of Toronto
Griffith University
University of Wollongong
Jinan University

Australia
Australia
Australia
Canada
Canada
Canada
Australia
Canada
Australia
Australia
P.R. of China

1996
1987
1976
1998
1986
1985
2006
1978
2007
1998
1994

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
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ลําดับ
9

ชื่อ-สกุล
Geoffrey Lieu

ตําแหนงทาง
วิชาการ
Adjunct
Associate
Professor

คุณวุฒิ
การศึกษา
DBA

Business Administration

MHA

Health Planning and
Administration
Economics and Political
Science
Economics
Economics
Social Sciences
Gerontology
Sociology
Sociology

BA
10

Jo Martins

Professor

11

Victor Minichiello

Professor

12

Chowdhury
Mushtaque

Professor

Keiko Nakamura

Professor

13

สาขาวิขา

M.Ec.
B.Ec.
Ph.D.
M.A.
M.A.
B.A.
(1st class Hons)
Ph.D.
Public Health
M.S.
B.A.
Ph.D.
M.D.

Demography
Statistics
Social Medicine
Medicine

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

Hong Kong Polytechnic
University
The Washington University in
St Louis
St Olaf College

Hong Kong

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
(คศ.)
1999

USA

1974

USA

1972

University of Sydney
University of Sydney
Australian National University
Northwestern University
McMaster University
McGill University

Australia
Australia
Australia
USA
Canada
Canada

1973
1964
1988
1983
1981
1979

London School of Tropical
Hygiene and Medicine
University of London
University of Dhaka
University of Tokyo
Tokyo Medical and Dental
University

England

1986

England
Bangladesh
Japan
Japan

1979
1976
1989
1985
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ลําดับ
14

ชื่อ-สกุล
Stephanie Short

ตําแหนงทาง
วิชาการ
Professor

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิขา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

Ph.D.
Sociology
University of News South Wales Australia
M.Sc.
Economics
University of London
England
B.A.
Sociology
University of News South Wales Australia
1st
( class Hons)
15 Phyllida Travis
M.Sc
Health Planning and Financing London School of Hygiene
England
(Distinction)
and Tropical Medicine
MBBS.
Medicine & Surgery
London University
England
BA (Hons)
Physiology
Oxford University
England
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูร ับผิดชอบรายวิชานัน้

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
(คศ.)
1992
1984
1983
1994
1981
1978
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตไดศึกษาอยางอิสระ การสรางองคความรูตางๆ การปฏิบัติงาน
วิจัยจริง เพื่อใหนิสิต ไดทําการศึ กษาประเด็น ป ญหา โจทยวิจัยที่นาสนใจ และเปนการศึกษาโดยใช
กระบวนการวิจัยอยางถูกตองเหมาะสมภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูและความเขาใจในสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอยางถอง
แท มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ สามารถประมวลความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
ประยุกตใชกับปญหาที่สนใจศึกษาและปญหาที่เกี่ยวของในบริบทตางๆทางวิชาการหรือวิชาชีพ พรอม
ทั้งตัดสินใจแกไขปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนางานวิจัยรวมทั้งเผยแพรผลงานกับบุคคลกลุม
ตางๆทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพ และบุคลลทั่วไป รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีการสืบคน วิเคราะหขอมูล
และนําเสนอรายงานผลการศึกษาดวยวาจาและลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 เริ่มชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต โดยมีประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา (อาจารยที่ปรึกษา) และคณะกรรมการ (อาจารยที่ปรึกษารวม)
5.5.2 นิสิตเขียนโครงรางงานวิจัยภายใตการแนะนําจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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5.5.3 นําโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม ฯ ที่
เกี่ยวของหลังจากนั้นทําการขออนุมัติการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.4 ดําเนินการตามแผนในโครงรางวิทยานิพนธ
5.5.5 สอบวิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธครบถวนตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นิสิตสามารถดําเนินการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หลังจากไดรับอนุมัติทําวิจัยไมนอย
กวา 90 วัน และจะตองดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบไมนอยกวา 30 วัน
5.5.6 รายงานผลการสอบวิทยานิพนธใหกับบัณฑิตวิทยาลัยทราบ หลังวันสอบไมนอย
กวา 2 สัปดาห
5.5.7 เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา ยื่นใบรายงานคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาสุดทาย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนา ในการทําวิทยานิพนธหลังจากนิสิตสอบผานการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) แลว โดยมีการดําเนินดังตอไปนี้
5.6.1 จั ด ทํ า เกณฑ ก ารประเมิ น ผลรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห ส อดคล อ งกั บ คํ า อธิ บ าย
รายวิชาวิทยานิพนธ
5.6.2 นิ สิ ต มี ก ารนํ า เสนอโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะกรรมการสอบโครงร า ง
วิทยานิพนธ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร และไดรับการแตงตั้ง
จากบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.3 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลความก า วหน า ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ โดย
คุณสมบัติของคณะกรรมการ เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.6.4 นิสิตนําเสนอรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาเพื่อให
คณะกรรมการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธไดรับทราบ
5.6.5 กอนการสําเร็จการศึกษามีการตรวจสอบวาผลการศึกษาของวิทยานิพนธไดรับ
การตีพิมพเผยแพรผลงานตรงตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย และ/หรือแหลงทุน
สนับสนุนวิทยานิพนธ (หากมีการกําหนดเงื่อนไขในการรับทุน)
5.6.6 ผลการสอบป อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ โดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง มี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนประธานในการสอบ และการสอบผานเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

คุณลักษณะพิเศษ
1) มีความสามารถทางวิจัยในดานการจัดการระบบ
สุขภาพหรือประเด็นดานระบบสุขภาพอื่นที่เกี่ยวของ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสติ
- สงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการและวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
- พัฒนาศักยภาพและเพิม่ พูนทักษะบุคลากรและนิสิต
ดานการวิจัยการจัดการระบบสุขภาพโดยใชปญหา
สุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่เปนฐาน
- สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมสัมมนา/ นําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2) มีความรูความเขาใจดานการจัดการระบบสุขภาพ
- สนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีกิจกรรมการเรียนรูจากการ
โดยใชปญหาสุขภาพในพื้นที่เปนฐานในการวิจัยและการ ลงพื้นที่จริง
เรียนรู
3) มีภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีความ
- สนับสนุนใหนิสติ มีการเรียนรูจากการใชประสบการณ
รับผิดชอบทางดานวิชาการและวิชาชีพ
จากการทํางานจริง (Action learning)
- สงเสริมใหนสิ ิตมีภาวะผูนําเพื่อการเปลีย่ นแปลงในทาง
สรางสรรค ทั้งดานวิชาการหรือการบริหารจัดการ
- สนับสนุนใหนิสติ มีสวนรวมในกิจกรรมของสถาบันฯ
4) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ
- สงเสริมใหนสิ ิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใช
และวิชาชีพ
สรางสรรค สื่อสาร และถายทอดองคความรู เพื่อ
พัฒนาการจัดการระบบสุขภาพ
- สนับสนุนใหนิสิตฝกการใชภาษาอังกฤษ โดยเขารวม
สัมมนาวิชาการที่วิทยาลัยจัดให และเขารวมประชุม/
สัมมนา/นําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยเปน
ภาษาอังกฤษ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- สงเสริมใหนสิ ิตเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง มี
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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ดาน
1 คุณธรรม
จริยธรรม

2 ความรู

3 ทักษะทาง
ปญญา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
- มีความซื่อสัตยสุจริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และไมคัดลอกผลงาน
ผูอื่น
- สามารถวิเคราะหถึงปญหา
จรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการแกไข
และจัดการปญหาเบื้องตน
สามารถสนับสนุนใหผูอื่นใชการ
วินิจฉัยทางดานคุณธรรม
จริยธรรม ในการจัดการปญหา
นั้น
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
- เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น ยอมรับในความคิดเห็น
ที่แตกตางเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีความรูและความเขาใจใน
เนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้ง
หลักการและทฤษฎี
- สามารถวิเคราะหปญหา
ประยุกตความรู ทักษะ และใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหาได
- ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่
ใชอยูทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต

- สามารถประมวลความรูทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
ประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของ
ในบริบทตางๆ ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพได
- สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สรางสรรค และคิดอยางมี
วิจารณญาณ รวมทั้งใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอน
- เนนการสอนที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
-สงเสริมใหมีการทําวิจัยที่ซื่อสัตย
สุจริตและเคารพในทรัพยสินทาง
ปญญา
- การประพฤติตนเปนตนแบบทีด่ ขี อง
อาจารย
- ใชการสอนจากกรณีศึกษาในความ
แตกตางหลากหลายทั้งบริบท
ภายในประเทศและตางประเทศ
ภายใตกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
นโยบายสุขภาพ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

กลยุทธการประเมินผล
- การมีวินัย ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
- มีระบบตรวจสอบ
ผลงานวิจัย การลอกขอมูล
และเผยแพรงานวิจัย
- การมีสวนรวมในการเขา
รวมกิจกรรม
- พฤติกรรมในการเรียน การ
ทํางานรวมกับผูอื่น และการ
ทํางานสาธารณะเพื่อ
สวนรวม

- การบรรยาย การสอนจาก
กรณีศึกษาในความแตกตาง
หลากหลายทั้งบริบทภายในประเทศ
และตางประเทศ การศึกษาดูงาน
การศึกษาคนควาดวยตัวเอง รวมถึง
การนําเสนอแนวคิด และผลงานใน
รายวิชาสัมมนา รวมถึงการเขารวม
เวทีวิชาการหรือการนําเสนอบทความ
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
- การเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูม ี
ประสบการณตรงในสาขาหรือเฉพาะ
ทางมาเปนวิทยากรพิเศษ
- กิจกรรมการเรียนรูจากการลงพืน้ ที่
จริง และการใชประสบการณจากการ
ทํางานจริง (Action learning)
- การบรรยาย การสอนจาก
กรณีศึกษาในความแตกตาง
หลากหลายทั้งบริบทภายในประเทศ
และตางประเทศ การสอนจาก
กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษา
คนควาดวยตัวเอง รวมถึงการเขารวม
เวทีวิชาการทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย และทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

- ประเมินจากแนวคิดที่
นําเสนอ ผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย คุณภาพของ
บทความ และผลจาก
การศึกษาจากการลงพื้นที่
จริง
- ประเมินจากการสอบวัด
คุณภาพ และวิทยานิพนธ

- พฤติกรรมในการเรียน การ
ทํางานรวมกับผูอื่น และการ
ทํางานสาธารณะเพื่อ
สวนรวม
- ประเมินจากแนวคิดที่
นําเสนอ ผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย คุณภาพของ
บทความ และผลจาก
การศึกษาจากการลงพื้นที่
จริง
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ดาน

ผลการเรียนรู
- สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย
และสิ่งตีพิมพทางวิชาการเพื่อ
พัฒนางานวิจัย

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

- สามารถวางแผน ตัดสินใจ
แกไขปญหาที่มคี วามซับซอนได
ดวยตนเอง และใหความ
ชวยเหลือผูอื่นตลอดจนมีความ
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ
- มีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งภาวะ
ผูนําและผูต ามที่ดี
- สามารถประเมินและปรับปรุง
ตนเองในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถใชขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
นํามาใชในการแกปญหาและ
ศึกษาคนควาการวิจัยไดอยาง
เหมาะสม
- สามารถสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถสือ่ สารกับบุคคลตางๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. ทักษะใน
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธการสอน
- การเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูม ี
ประสบการณตรงในสาขาหรือเฉพาะ
ทางมาเปนวิทยากรพิเศษ
- กิจกรรมการเรียนรูจากการลงพืน้ ที่
จริง และการใชประสบการณจากการ
ทํางานจริง (Action learning)
- กิจกรรมการเรียนรูจากการลงพืน้ ที่
จริง และการใชประสบการณจากการ
ทํางานจริง (Action learning)
- กิจกรรมกลุม

- สามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตร และสถิตเิ พื่อนํามาใชใน
การศึกษาคนควาในประเด็นปญหาที่
สําคัญในสาขาวิชาเฉพาะ
- สรุปปญหาและเสนอแนะแกไข
ปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ
- สามารถเผยแพรผลงานและสื่อสาร
กับบุคคลกลุม ตางๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ และเวทีวิชาการ
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธการประเมินผล

- ประเมินจากผลของงานที่
มอบหมายใหทําเปนทีม
รวมกับผูอื่น
- ประเมินจากเพื่อนใน
กิจกรรมกลุม และบุคคล
รอบขาง

- มอบหมายงานที่ตองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการทางสถิติ
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต โครงการฝกการอบรม
เชิงปฏิบัติการ และการ
เรียนรูเ พิ่มเติมดวยตนเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา ระดับปริญญาโท
รายวิชา

วิชาบังคับ
วิชาแกน
500510 : ระบบสุขภาพประเทศไทยและระบบสุขภาพ
เปรียบเทียบ
500511 : ภาวะผูนําทางสุขภาพและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
วิชาเฉพาะ
กลุมวิชาการจัดการระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
500512 : การวิเคราะห การวางแผน และการประเมิน
นโยบายสุขภาพ
500513 : การวางแผน การบริหาร และการประเมิน
โครงการสุขภาพ
500514 : การจัดการการคลังและทรัพยากรสุขภาพ
500515 : มุมมองดานสังคมวัฒนธรรมและการเมืองใน
ระบบสุขภาพ

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

ความรู

4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3









2.1

2.2

2.3

3.1

3.2
















































1.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ








3.3
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รายวิชา

กลุมวิชาการคลัง การจัดการและภาวะผูนําระบบ
ประกันสุขภาพ
500516 : การคลังระบบสุขภาพและระบบประกัน
สุขภาพ
500517 : การบัญชี การคลัง และการจัดการ
500518 : แบบจําลองการคลังระบบสุขภาพ
500519 : การตัดสินชุดสิทธิประโยชนดานสุขภาพ
วิชาเลือก
กลุมวิชาการจัดการระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
500530 : ขอมูลสุขภาพและการบริการเพื่อการ
ตัดสินใจ
500531 : การบริหารทรัพยากรมนุษยสุขภาพ
500532 : กฎหมายและจริยธรรมในระบบสุขภาพ
500533 : การบริหารคุณภาพบริการสุขภาพ
500534 : ผลประโยชนสุขภาพและประชากร
500537 : การฝกประสบการณการจัดการระบบสุขภาพ

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

ความรู
2.2

2.3

3.1










































































4.1








3.2



3.3



4.2



4.3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

2.1



1.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

กลุมวิชาการคลัง การจัดการและภาวะผูนําระบบ
ประกันสุขภาพ
500512 : การวิเคราะห การวางแผน และการประเมิน
นโยบายสุขภาพ
500533 : การบริหารคุณภาพบริการสุขภาพ
500534 : ผลประโยชนสุขภาพและประชากร
500535 : ผูซื้อบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
500536 : ผูใหบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
500538 : การฝกประสบการณการจัดการระบบประกัน
สุขภาพ
วิทยานิพนธ
500570 : วิทยานิพนธ 1 แบบ ก 1
500571 : วิทยานิพนธ 2 แบบ ก 1
500572 : วิทยานิพนธ 3 แบบ ก 1
500573 : วิทยานิพนธ 4 แบบ ก 1
500580 : วิทยานิพนธ 1 แบบ ก 2
500581 : วิทยานิพนธ 2 แบบ ก 2
500582 : วิทยานิพนธ 3 แบบ ก 2

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

ความรู
1.4

2.1

2.2













































2.3






ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1





3.3

4.3













4.2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
1-3 หนวยกิต
500501 : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
500560 : สัมมนา 1
500561 : สัมมนา 2
500562 : สัมมนา 3
500563 : สัมมนา 4

คุณธรรม จริยธรรม
1.1





1.2



1.3






หมายเหตุ * ไดเทียบผลการเรียนรูเขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตรนี้แลว

ความรู
1.4






2.1

2.2













2.3

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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ผลการเรียนรูในตาราง 3.1 (รายวิชาระดับปริญญาโท) มีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไมคัดลอกผลงานผูอื่น
1.2 สามารถวิเคราะหถึงปญหาจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการแกไข และจัดการปญหาเบื้องตน
สามารถสนับสนุนใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการปญหานั้น
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
1.4 เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ
2. ดานความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎี
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหาได
2.3 ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถประมวลความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของใน
บริบทตางๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพได
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สรางสรรค และคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งใชดุลยพินิจใน
การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
3.3 สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถวางแผน ตัดสินใจ แกไขปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง และใหความ
ชวยเหลือผูอื่นตลอดจนมีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ
4.2 มีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งภาวะผูนําและผูตามที่ดี
4.3 สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใชขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนํามาใชในการแกปญหาและศึกษา
คนควาการวิจัยไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสารกับบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลบัณฑิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยคณาจารยผูสอนในหลักสูตร จํานวน
3 ทาน และอาจารยประจําหลักสูตร หรือ ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 1 ทาน รวมอยางนอย 4 ทาน
เพื่อคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการทวน
สอบกําหนด
2.1.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงานและ
อื่นๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนรายวิชาที่ผูเรียนไดต่ํากวาเกณฑ หรือเกินเกณฑอยางผิดปกติ
2.1.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผล และรายงานวิทยานิพนธ และการไดรับการตีพิมพ
เผยแพร ใ นวารสาร หรื อ รายงานการประชุ ม วิ ช าการต า งๆ และมี ก ารประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ โ ดย
คณะกรรมการพิจารณา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การสอบถามความพึ ง พอใจผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในด า นต า งๆ ประกอบด ว ย ความรู
ความสามารถตรงสาขาที่เรียน และความรูความสามารถประกอบอื่นๆ เชน ภาษาตางประเทศ และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 วิเคราะหภาวะการไดงานที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
2.2.3 การติดตามการพัฒนาการกาวหนาในสายงาน และความกาวหนาในดานอาชีพ
การทํางานในระยะ 5 ป
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
3.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น สุดทาย โดย
คณะกรรมการที่สถาบัน อุดมศึกษานั้นแต งตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟ งได สําหรับ
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
3.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและ

63

สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันการศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือยางนอยไดรับการ
ยอมรั บ ให ตีพิมพ ในวารสารระดั บ ชาติห รือระดั บ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
หมายเหตุ: กรณีการจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 หากนิสิตสามารถศึกษารายวิชาครบถวนตามที่
กําหนดในหลักสูตร ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีคุณภาพครบถวนตามที่
หลักสูตรกําหนด สามารถยื่นสําเร็จการศึกษากอนระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบดวย
1.1.1 บทบาทหนาที่ในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
1.1.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
1.1.3 หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ท ยาลั ย ฯและกิ จ กรรมต า งๆ ของ
วิทยาลัยฯ
1.2 วิทยาลัยฯมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่
1.2.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยใน
วิทยาลัยฯ
1.2.2 ใหคําแนะนําทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนคูกับอาจารยอาวุโส
1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
1.3 อาจารย ใ หม ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาอย า งทั่ ว ถึ ง ในด า นจั ด การเรี ย นการสอน การใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา และความรูงานวิจัยที่ทันสมัยทางการจัดการระบบสุขภาพหรือ
ที่เกี่ยวของ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในวิทยาลัยฯและสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและ
อบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนั บ สนุ น ให เ ข ารว มอบรม ประชุมวิช าการภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.3.2 ศึกษาดูงานอบรมในตางประเทศ
1.3.3 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (Research Unit) ของวิทยาลัยฯ
1.3.4 รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในวิทยาลัยฯ หรือภายนอกวิทยาลัยฯ
1.3.5 เขารวมประชุมเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง
ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน
2.1.2 จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน/ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
ประจําป โดยเนนตามรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
2.1.3 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล
2.1.4 พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (Peer Evaluation)
2.1.5 สนับสนุนใหมีการวิจัยในหองเรียน
2.1.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติ การปฏิบัติการที่ทันสมัย
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วิทยาลัยฯ

2.2.2 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทางดานการประกันคุณภาพภายในตามนโยบาย

2.2.3 พัฒนาคณาจารยใหกาวสูตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2.2.4 สงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 7

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มี การกํ า กั บ มาตรฐานหลั กสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาและเกณฑ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตางๆ ของหลักสูตรใหดําเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/
ภาคการศึกษาปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจัดทําและสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนใหเปนไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของนิสิต
ที่รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
2.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศใน
อาเซียน และโลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่นและประเทศ
2.2 มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตก อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต

3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิต
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
(Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทํากิจกรรมแกนิสิต
3.2 การอุทธรณของนิสิต
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวัน
รับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงานบริการ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สิ้นสุด
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4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 มี ก ารคั ด เลื อ กอาจารย ใ หม ต ามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดย
อาจารยใหมจะตอง มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ยอมรั บ คื อ 1) TOEFL (IBT) 2) IELTS Academic และ 3) ผลสอบวั ด ความรู ภ าษาอั ง กฤษจาก
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศรั บ รองเที ย บเท า TOEFL (IBT) หรื อ IELTS ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน มีสวนรวมในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลและพิจารณาใหความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมขอมูลการจัด
การศึกษาไวเพื่อใชสําหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
เพื่อใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
แตงตั้งอาจารยพิเศษที่มีคุณภาพดี เพื่อมุงใหเกิดการถายทอดและพัฒนาประสบการณการ
เรียนรูแกนิสิต นอกเหนือไปจากความรูตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 แผน ก แบบ ก1 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3) นิสิตตองรวมกิ จ กรรมสั มมนาวิชาการระดับชาติ หรื อระดับ นานาชาติ และนําเสนอ
หัวขอที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ อยางนอย 1 ครั้ง
4) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
6) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
7) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
8) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
9) ผลงานวิทยานิ พนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพห รืออยา งน อย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ
5.2 แผน ก แบบก 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
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3) นิสิตตองรวมกิ จ กรรมสั มมนาวิชาการระดับชาติ หรื อระดับ นานาชาติ และนําเสนอ
หัวขอที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ อยางนอย 1 ครั้ง
4) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
6) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
7) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
8) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
9) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อจัดซื้อ
ตําราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หนั ง สื อ ตํ า รา เอกสาร และวารสารที่ ป ระกอบการเรี ย นการสอนอยู ที่ สํ า นั ก หอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารยสามารถคนควาขอมูลวิจัย ตลอดจนขอมูลขาวสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับอาเซียนศึกษา และประชาคมอาเซียน ไดโดยใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
สํ า นั ก หอสมุ ด และยั ง สามารถขอรั บ บริ ก ารยื ม หนั ง สื อ จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ ได ผ า นทาง
สํานักหอสมุด ดังนี้
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด

ตําราเรียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วารสาร
ภายในประเทศ
ตางประเทศ
โสตทัศนวัสดุ
(วีดีทัศน, แผนดิสก, เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม
ฐานขอมูลอิเล็กทอนิกส)

78,147
26,037

เลม
เลม

568
190

เลม
เลม

4,144
DAO
Emerald Full Text
Lexis-Nexis
Springer Link
H.W. Wilson (All)
Wiley, Grolier Online, ThaiLIS
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ/วารสาร/ตํารา และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-journal)
6.3.2 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อหนังสือ/วารสาร/ตํารา และสื่อตางๆ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมิ น ความพึ งพอใจของนิสิต และอาจารยป ระจํา เกี่ย วกับ จํานวนและคุณภาพของ
ทรัพยากรการเรียนการสอน
7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพ
อยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ที่
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
  

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

4

5
6

7



ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 





9









10
11
12

ดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ 
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0




เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
อย างน อยร อยละ 80 ของตั ว บ งชี้ ในปที่ป ระเมิน ผลการประเมิน การดําเนิน การจะตองเปน ไปตาม
หลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และจะตองรับ
การประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2
จะถูกควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
1

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
รอยละผลงานวิจัยในวิทยานิพนธของนิสิตไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3
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7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตั ว บ งชี้ ในระดั บ มหาวิ ทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม
ประเมินตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปดสอนมีวิทยากรจากภาค

คาเปาหมาย
รอยละ 25

2 รผสู ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร

รอยละ 80

ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
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หมวดที่ 8
กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบประเมิน online
ของมหาวิทยาลัย
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบประเมิน online
ของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1
คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย
นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ. 5, 7 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
แบบสรุปผลการวิพากษหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยนเรศวร

