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ตารางที่ 2 สรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes     
1.1 The expected learning 

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

-มีการจัดทําหลักสูตรโดยกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยใช้
ผลลัพธ์จากการวิจัยเรื่อง ความต้องการและความพร้อมในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้สี่วนได้
ส่วนเสีย 4 กลุม่คือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการและภาคประชาชน  และสํารวจความต้องการเข้า
ศึกษาในหลักสตูรนี้จากทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามรูปแบบของ สกอ.  
-อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กําหนดผลลัพธ์การเรยีนรู้แต่ละด้านของ
รายวิชาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน พันธกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบัน และ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

-ความชัดเจนในการกําหนด  ELO ทีส่อดคลอ้งกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
-กระบวนการตรวจสอบว่า คณาจารย์ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ
นักศึกษารับทราบวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
และสถาบันทีน่ํามาใช้ในการกําหนด ELO ของหลักสูตร 
 

2 

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

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมี 5 ด้าน รวม 23 ข้อ โดยนําขอ้มูลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมาเป็นกรอบในการ
กําหนด  
-มีการจําแนก ELO  โดยม ีgeneric learning outcomes 15 ข้อ 
และ specific learning outcomes  8 ข้อ 
 

-กระบวนการตรวจสอบความสมดุลของ subject specific 
และ generic  outcomes และการทําให้ได้บัณฑิตที่บรรลุ
ตาม ELO ที่หลักสูตรกําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
- การทํา ELOs ให้สามารถวัดได้ในทุกข้อ     

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรกําหนดไว้ 3 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มที่
อยู่ในหลักสูตรและนําผลลผลติของหลักสูตรไปใช้คือ นักศึกษา
ปัจจุบัน  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง  
กลุ่มที่ 2) ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการหลักสูตรือ อาจารย์  
และกรรมการบริหารหลักสูตร 3) ผู้กํากับควบคุมดูแลหลักสูตรคือ
คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.   
-มีการกําหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง จากการนําวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเป็นฐานคิดและนําข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง “ความ
ต้องการและความพร้อมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จาก 4 กลุ่มคอื  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการ และภาคประชาชน 
-มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มสีว่นได้ส่วนเสียมากําหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

-ระบบการประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่องว่า ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ที่กําหนดไว้ตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 
- การหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นศิษย์เก่า  
- การจัดลําดับความสําคัญความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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         รวมข้อ 1   3 
2. Programme Specification     

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

-มีการจัดทําขอ้มูลข้อกําหนดของหลักสูตรในรูปแบบ มคอ. 2 ตาม
ข้อกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ สกอ.  
-มีการประชาสัมพันธ์ข้อกําหนดของหลักสูตรหลายวิธีคือ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร; วีดิโอแนะนําหลักสูตรบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย;  เว็บไซต์ของสถาบันซึ่งมีข้อมลูหลักสูตรโดยย่อ   
-มีกําหนดจะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

-การจัดทําข้อมูลข้อกําหนดของหลักสูตรเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสถาบันให้มีข้อมูลครบตามเกณฑ์ที่ AUN กําหนด เช่น  
Expected learning outcome  
 

 3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีการจัดทําขอ้มูลข้อกําหนดของรายวิชาในรูปแบบ มคอ. 3  ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนตามแนวทางที่ สกอ.กําหนดซึ่งมีข้อมูลครบ
ตามเกณฑ์ของข้อกําหนดรายวิชาที่ AUN-QA กําหนด   
-มีกระบวนการปรับปรุงข้อกําหนดรายวิชา (มคอ. 3) ในทกุครั้งที่
สอน  

-การจัดทําข้อมูลข้อกําหนดของรายวิชาที่แจกนักศึกษาให้มี
ข้อมูลครบตามเกณฑ์ที่ AUN กําหนดทุกรายวิชา 
 

3 

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

-มีการเผยแพร่ข้อมูลข้อกําหนดของหลักสูตรหลายวิธีดังนี้ 
-ผู้อยู่ในหลักสตูร -ได้รับข้อมลูจากเว็บไซต์ของสถาบันและคู่มือ
นักศึกษาซึ่งแจกในวันปฐมนิเทศที่มีการปรับปรุงทุกปีการศึกษา-
ได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบัน  
-ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหลักสูตร-ได้รับข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของสถาบัน และการสื่อสาระบบออนไลน์ เช่น facebook, 
Line  
-คณะกรรมการบริหารหลักสตูร-ได้รับข้อมูลจากการประชุม   

-การประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นข้อกําหนดของ
หลักสูตรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม     

3 

             รวมข้อ 2   3 
3. Programme  Structure and 
Content  

   

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

-ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ความต้องการและ
ความพร้อมในการประเมินผลกระทบทางสขุภาพที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 4 กลุม่คือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและภาคประชาชน  และ
สํารวจความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จากทั้ง 4 กลุ่ม 

-การกําหนดกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยเอาผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวตั้งในการออกแบบหลักสูตรที่ชัดเจน   
-ระบบการประเมินและติดตามความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่ออกแบบไว้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างต่อเนื่อง      

 3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ประกอบกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามรูปแบบของ สกอ.  
3.2 The distribution made by 

each course to achieve the 
expected learning outcomes is 
clear [2] 

-มีแผนที่กระจาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลงในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร 
-ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ทุกข้อมีรายวิชาบังคับรองรับ 
  

-ระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ์จากตัวผู้เรียนโดยตรงเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้จริง 

3 

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

-มีการจัดโครงสร้างหลักสูตร  มีลําดับรายวิชาก่อนหลังที่ต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน  
-มีการพัฒนาให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และทักษะที่เรยีนมาจาก
หลายวิชาเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัยหาในวิชาสัมมนา และการวิจัย
วิทยานิพนธ์ 
-มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีตามรอบที ่สกอ.กําหนด 

-การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอื่นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ลําดับการเรียน และ
การบูรณาการวิชาที่นักศึกษาเรียนเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงต่อไป 

3 

              รวมข้อ 3   3 
4. Teaching and Learning 
Approach  

   

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

-มีการกําหนดและสื่อสารปรชัญาการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพและ
รับทราบในกลุม่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-การนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่
มหาวิทยา ลัยได้ประกาศไว้แล้วมาเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรและสื่อสารปรัชญานี้ให้คณาจารย์ 
นักศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในหลักสูตรทราบเพื่อ
นําปฏิบัติ  
- การประเมินการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีกลไกในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3  
-ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังแต่ละข้อกําหนดวิธีการจัดการเรียนการ
สอนชัดเจน 
-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
ในหลักสูตรปีละร้อยละ 25 

- กระบวนการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรรลุตาม 
ELO ที่วางไว้โดยนักศึกษา  

 3 

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

-มีการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองของ
นักศึกษาผ่านหลายกระบวนการในหลายรายวิชา เช่น  การทํา
รายงาน การค้นข้อมูลด้วยตนเอง การสัมมนา การเรียนวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัย และการทําวิทยานิพนธ์  
 

 -การจัดใหม้ีกระบวนการประเมินความสามารถในการบูรณา
การความรู้และประสิทธิผลของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา 
- การกําหนดกิจกรรมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการประเมินความเข้าใจที่ตรงกันของอาจารย์ใน
หลักสูตร  
 

3 

             รวมข้อ 4   3 
5. Student Assessment      

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

-มีการประเมินนักศึกษาแรกเข้าโดยการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ ์
-ในระหว่างการเรียน ใน มคอ. 3 มีการกําหนดวิธีประเมินนักศึกษา
ในรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของแต่ละ
รายวิชา 
-มีการประเมินนักศึกษาเมื่อจะสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด    

-ระบบการได้ข้อมูลจากบัณฑิตว่ากระบวนการประเมิน
นักศึกษาจากการเรียนในหลักสูตรบรรลุ ELO ของหลักสูตรที่
วางไว้  
 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีการจัดทํา มคอ. 3 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. ซึ่งในแบบฟอร์มมี
รายละเอียด แผนการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ
ประเมิน และสัดส่วนการแบ่งคะแนน  
-มีการแจกประมวลราย วิชาให้ กับ นักศึ กษา  โดยมี ข้ อมู ล 
กําหนดการวัดผล วิธีการวัดผล หลักเกณฑ์การให้คะแนน น้ําหนัก
คะแนนในแต่ละวิธีที่วัดผล 

-การพัฒนาการให้คะแนนโดยใช้ Rubrics ที่สามารถประเมิน
ได้ชัดเจนและผู้ประเมินสามารถให้คะแนนได้ตรงกัน 

3 

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

-มีวิธีการประเมินระหว่างเรียนที่หลากหลายตามแต่ละรายวิชา เช่น 
การสอบแบบอธิบาย วิเคราะห์  ประเมินงานทีไ่ด้มอบหมายให้
นักศึกษาทํา  การนําเสนอในชั้นเรียน  
-แต่ละรายวิชามี วิ ธี วัดผลมากกว่า 1 วิ ธี เช่น  สอบข้อเขียน 
มอบหมายงาน นําเสนอ คะแนนความตั้งใจ 
-วิชาวิทยานิพนธ์มีเกณฑ์ในการให้จํานวนหน่วยกิตที่ให้เกรดผ่าน
ชัดเจน และผลการสอบเป็นการตัดสินใจรว่มกันระหว่างกรรมการ
สอบ 
-มีการนําผลการตัดเกรดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

-การประเมินนักศึกษาโดยใช้ rubric ให้ครอบคลุมทุกการ
ประเมินที่เป็น subjective เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ชัดเจน
และเป็นธรรม 
- กระบวนการประเมินผลทีม่คีวาม validity, reliability และ 
fairness  

2 

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

-ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับนักศึกษาในทันทใีนรายวิชาที่มีการ
นําเสนอในชั้นเรียนโดยกระทําหลังจากนักศึกษานําเสนอเสร็จ เช่น 
วิชาสัมมนา  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  
-ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับสําหรับวิชาที่มีการสอบกลางภาคและ

- กระบวนการประเมินวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการ
ประเมินนักศึกษาที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
ของนักศึกษาทั้งรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์  

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ปลายภาค  
 

5.5 Students have ready access 
to appeal procedure [8] 

-มีการกําหนดใน มคอ. 2 ว่า นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ กรณีมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการสอบและประเมินผล ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   

-การประเมินการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อช่องทางและ
ระบบการอุทธรณ์ตามแผนทีว่างไว้เพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป  
 

3 

            รวมข้อ 5   3 
6. Academic Staff Quality 
(Overall opinion) 

   

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

 -เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับมีการเปลี่ยนการ
กํากับดูแลหน่วยงานจากเป็นหน่วยงานอิสระเป็นอยู่ภายใต้บัณฑิต
วิทยาลัย 
-มีการวิเคราะห์และจัดหาอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุ 
 

-การจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้ใน
ระยะยาวโดยพิจารณาการคงอยู่ของอาจารย์ การศึกษาต่อ 
การลาออก การเกษียณอายุ ฯลฯ  เพื่อให้มัน่ใจว่า การ
ดําเนินงานของหลักสูตรสามารถเป็นไปตามพันธกิจทั้งการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
- กระบวนการประเมินการบรรลุตามความต้องการของ
อาจารย์ทั้ง 3 พันธกิจ 

3 

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

 

-เริ่มคํานวณ staff-to-student ratio ในปีการศึกษา 2559 ได้ค่า 
8.79  
 

-การนําผลการติดตามอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาและ
ภาระอาจารย์มาใช้ในการปรบัปรุงการคุณภาพการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกและประชาสัมพันธ์การคัดเลือก 
อาจารย์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
-การคัดเลือกอาจารย์จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือก   
-มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.  
-การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

-การประเมินเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่ดําเนิน 
ทําให้ได้อาจารย์มีคุณสมบัติตามที่คาดไว้เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงเกณฑ์  
-กระบวนการสนับสนุนอาจารย์ที่ชัดเจน 

2 

6.4 Competences of academic 
staff are identified and evaluated 
[3] 

-มีการประเมิน competency ของอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามหลักสูตรโดยใช้ระบบและเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  

-การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน competency ที่หลักสูตร
ใช้ตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่
กระบวนการสนับสนุนและปรับปรุง  

2 

6.5 Training and developmental 
needs of academic staff are 
identified and activities are 
implemented to fulfil them [8] 

-กระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการเข้าสู่ระบบการ
ประเมินเข้าสู่ตําแหน่งกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-
TPSF) 
-สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรม ประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ 
 

- กระบวนการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์
เป็นรายบุคคล เพื่อนําผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์
ให้ตรงกับความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล 
-การประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม
แผนที่วางไว้ 
- ระบบและกลไกส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ตามแผนการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุตามความต้องการ  

2 

6.6 Performance management 
including rewards and recognition 
is implemented to motivate and 
support education, research and 

-มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งด้านการสอน การ
บริการและวิจัยทุก 6 เดือน  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
   

-ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาจารย์ว่าสามารถสร้าง
แรงจูงใจและสนับสนุนภารกิจด้านการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
-ระบบการให้รางวัลหรือการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นด้านการ

2 



10 
 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

service [9] สอน การวิจัย และบริการวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
กําลังใจและเป็นแรงจูงใจให้กับอาจารย์เหล่านี้ 

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

-มหาวิทยาลัยมีประกาศกําหนดชนิดและจํานวนผลงานวิจัยขั้นต่ํา
ของอาจารย์ 
-มีการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ทุก 6 เดือน 
 

-การกําหนดชนิดและจํานวนผลงานวิจัยขั้นต่ําของอาจารย์
ประจําหลักสูตรนี้   
-การเทียบเคียงปริมาณของผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น 
- ระบบหรือกลไกการติดตามและการนําผลไปใช้ในการ
ปรับปรุง 

2 

              รวมข้อ  6   2 
7. Support Staff Quality (Overall 
opinion) 

   

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

 -มแีผนในการขอจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุน 
- สรรหาอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนตามความจําเป็น 
 

-การจัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนระยะ
ยาวที่ชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินงานด้านจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
- ระบบหรือกลไกการวิเคราะห์เพื่อประเมินเรื่องการบรรลุ
ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน 

2 

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

- ใช้กลไกการรับและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย  
- มีการกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนในแต่ละสายงาน 

-การประเมินเกณฑ์การคัดเลอืก การสื่อสาร และการ
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้ได้บุคคลมีคณุสมบัติที่
สอดคล้องกับหลักสูตร และนําไปสู่ปรับปรุงเกณฑ์และการ
สนับสนุนบุคลากรต่อไป  

2 

7.3 Competences of support - มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบของ
มหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง

- การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน competency ที่หลกัสตูร 2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

staff are identified and evaluated 
[3] 

 ใช้ตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่
กระบวนการสนับสนุนและการปรับปรุง  
- ระบบและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.4 Training and developmental 
needs of support staff are 
identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

-สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง 
 

 - กระบวนการสํารวจและการประเมินความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล เพื่อนําผลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงกับ
ความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล 

2 

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

- มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระบบของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน 
 

- การคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
- การประเมินระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจูงใจให้
บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ   
- ระบบการให้รางวัลหรือการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นไปยัง
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้ 

2 

             รวมข้อ 7   2 
8. Student Quality and Support 
(Overall opinion) 

   

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

-คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเป็นผู้พิจารณานโยบายและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
-มีแผนการรับนักศึกษาระบุไว้ใน มคอ. 2 

  - การวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ของการรับนักศึกษาและการ
ปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

to-date [1] -การรับนักศึกษาใช้ระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
ข้อกําหนดที่หลักสูตรกําหนดเองเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตร  
-มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรในหลาย
ช่องทาง 
-มีการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ของการรับนักศึกษาเข้าเรียนพบว่าได้
นักศึกษาน้อยกว่าแผน จึงปรับเป็นเปิดรับนักศึกษาตลอดทั้งปี และ
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นเครือข่ายของสถาบัน ทําให้ในปีการศึกษา 2559 มีนักศกึษา
เข้าเรียนมากกว่า 2 ปีก่อน  

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

-เกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนใช้ระบบและกลไกของ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับข้อกําหนดที่หลักสูตรกําหนดเอง  
-วิธีการคัดเลือกมีการสอบข้อเขียน โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านคือไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60  และสอบสัมภาษณ์ โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านคือไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 70  

-การประเมินวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้
นักศึกษาตรงตามคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร 

3 

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

-มีระบบ กลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  โดยมีการปฐมนิเทศโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
และผู้บริหารหลักสูตร 
-มีระบบและกลไกในการควบคุม และดูแลความก้าวหน้าในทํา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  โดยนักศึกษานําเสนอความก้าวหน้า
ในการทําวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง 

-ระบบติดตามภาระ (workload) การเรียนของนักศึกษาใน
ทุกชั้นปี 
-กระบวนการประเมินระบบและกลไกในการควบคุมวิทยา 
นิพนธ์เพียงพอที่จะทําให้นักศกึษามีความก้าวหน้าในการ
เรียน     
 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใช้ฐานข้อมูลของกองทะเบียนและ
ประเมินผล (SIS) เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักศึกษา 

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

-สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด
ให ้
-มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมอบหมายให้นักศึกษาช่วยจัด
ประชุมวิชาการของสถาบันเพื่อให้ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ 
  
    

- การประเมินผลและประสิทธิภาพของการให้คําปรึกษาและ
ระบบการช่วยเหลือที่จัดให้นักศึกษาเพื่อนําผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม 
 - ระบบและกลไกการช่วยเหลือนักศึกษาใหม้ีงานทํา  
 
 
 

2 

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

- มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมทัง้กายภาพ สังคมและ ความเป็นอยู่ที่
เอื้อต่อการเรียนและการวิจัย 
 

- การจัดสิ่งแวดล้อมในสถาบนัทั้งกายภาพ สังคม ความ
เป็นอยู่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัยตลอดความเป็นอยู่ที่ดี
ของนักศึกษา 
-การประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมในสถาบันทัง้กายภาพ สังคม 
ความเป็นอยู่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัยตลอดความ
เป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา 

2 

         รวมข้อ 8   2 
9. Facilities and Infrastructure 
(Overall opinion) 

   

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

-มีการจัดห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับการเรียนการ
สอนนักศึกษาตามหลักสูตรทีช่ั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้ คุณหญงิหลงอรรถกวีสุนทร 

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพร้อมใช้ และ
ความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

etc.) are adequate and updated to 
support education and research [1] 

-มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต่อการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีความพึงใจอยู่ในระดับ 4.51 
ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมา (4.42) จาก 5 คะแนน   

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

-นักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถค้นคว้าได้ในห้องสมุดกลาง 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุดของสถาบัน   
-มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต่อระบบ
บริการสารสนเทศ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสิ่งอํานวยความ
สะดวก  โดยมีความพึงใจอยู่ในระดับ 4.56  เพิ่มจากปีก่อน (4.36) 
จาก 5 คะแนน  

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพร้อมใช้ และ
ความทันสมัยของสื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
 

3 

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

 -หลักสูตรนี้เป็นด้านสังคมศาสตร์จึงใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเป็น
คอมพิวเตอร์ และชุมชน 
-มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต่อระบบ
บริการสารสนเทศ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสิ่งอํานวยความ
สะดวก  โดยมีความพึงใจอยู่ในระดับ 4.56  เพิ่มจากปีก่อน (4.36) 
จาก 5 คะแนน 

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพร้อมใช้ และ
ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์และชุมชนมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

3 

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

- มหาวิทยาลัยมี e-learning management system  
- สถาบันบันทกึการสอนของอาจารย์นําไปแขวนไว้ที่เว็บไซต์ของ
สถาบันเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน 
 

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพร้อมใช้ และ
ความทันสมัยของระบบ IT มาปรับปรุงการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
- กระบวนการประเมินเพื่อติดตามและปรับปรุงการเข้าถึง 
ความพึงพอใจ/ความเพียงพอ และความทันสมัย  
 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-สถาบันเช่าพื้นที่ของอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ คณุหญิง
หลงอรรถกวีสนุทรเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  
-มีการจัดการด้านสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยและ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกโดยกองอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย 

-มหาวิทยาลัยจัดทําแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ เช่น ผู้พิการ ในอาคารสํานักทรัพยากร
การเรียนรู้ฯที่สถาบันตั้งอยู่  
- การจัดทําแผนด้านการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 

3 

      รวมข้อ 9   3 
10. Quality Enhancement 
(Overall opinion) 

   

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

- มกีารนําข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง “ความต้องการและความพร้อม
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” ซึง่เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  4 กลุ่มคือ  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน มาเป็นกรอบในการ
จัดทําหลักสูตร 

- การนําข้อมูลป้อนกลับจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสตูร (เอาข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร
ฉบับก่อนหน้านี้ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการ
ปรับปรุงว่าหลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมอย่างไร) 

3 

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

-มีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัยผา่นการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
กรรมการร่างหลักสูตร โดยนําความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 

-การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตร  
-นําผลการประเมินหลักสูตรที่ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

3 

10.3  The teaching and learning 
processes and student assessment 
are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their 

-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การสอนของรายวิชาร้อยละ 25 โดยผู้มี
ความรู้ในการทวนสอบคือใคร ในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตร คน
เดียวหรือเป็นกรรมการ 
-มีการนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

-ประเมินระบบการนําผลการประเมินวิธีการเรียนการสอน
และการประเมินผลมาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถพัฒนาใหน้ักศึกษา
บรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

relevance and alignment [3] บริหารหลักสูตรและเสนอใหผู้้สอนนําไปปรับปรุง     
10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning [4] 
-คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสนับสนุนให้อาจารย์ใช้งานวิจัย
ของตนเองเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

-ระบบและกลไกที่ชัดเจนในการนําผลการวิจัยมาใช้ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักศึกษาและแนวทางการติดตามเพื่อ
ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

3 

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

- มีการประเมนิคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
แบบสอบถามจากนักศึกษาทีเ่รียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  โดยมี
ความพึงใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.52  ซึง่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
(4.41) จาก 5 คะแนน 
 

- การนําผลการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ไป ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านห้องสมุด และ IT 
อย่างต่อเนื่องต่อไป  
 

3 

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

-มีระบบและกลไกในการได้มาของความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีการปรับปรุงระบบและกลไก 
 

- การนําข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่และ
แต่ละกลุ่มมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

3 

       รวมข้อ 10  3 
11. Output (Overall opinion)    

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

-มีการจัดทําขอ้มูลอัตราการจบและการตกออกของนักศึกษาใน
หลักสูตรตั้งแต่ปี 2554-2559 
-มีการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าพบว่ามีแนวโน้มลดลง จึง
ปรับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุก ทําให้ในปีการศึกษา 2559 มี
จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

-การเทียบเคียงอัตราการจบและการตกออกของนักศึกษาใน
หลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น 
-ระบบกลไกการประเมินและติดตามเพื่อปรับปรุงกรณีที่
นักศึกษามีแนวโน้มจะ dropout 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีการจัดทําขอ้มูลระยะเวลาเฉลี่ยในการเรยีนของนักศึกษา โดยใน 
4 ปีที่ผ่านมา ไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีตาม
ระยะเวลาเรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยปี 2556, 2557, 2558 
ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น 3.25, 4.33, 
4.59 และ 4.60 ตามลําดับ  

-การนําปัญหาการสําเร็จการศึกษาช้ากว่ากําหนดที่เป็นปัญหา
มากขึ้นเรื่อย ๆ เข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเป็นการติดตาม วิเคราะห์ และหาทางแก้ไข
ปัญหา และระบบกลไกการประเมินและติดตามเพื่อผลักดัน
ให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลา 
-การเทียบเคียงระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัย
อื่น 

2 

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

-ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่มีงานประจําอยู่ก่อนมาเรียน 
 

-การจัดทําข้อมูลให้ชัดเจนว่าผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่ยังไมม่ีงาน
ทํามีเท่าไร 
-การเทียบเคียงอัตราการถูกจ้างงานของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น 
- การจัดระบบการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นักศึกษาในงานอาชีพ 

2 

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

-มีการจัดทําชนิดและปริมาณผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การพิจารณาการสําเร็จการศึกษา 
- นักศึกษาได้รบัทุนวิจัยนักศึกษาที่สอดคลอ้งกับ ELOs ของ
หลักสูตร  

-การกําหนดชนิดหรือรูปแบบของงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อใช้เป็นกรอบให้
นักศึกษาสามารถบรรลุตาม ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ของ
หลักสูตรที่วางไว้ 
-การเทียบเคียงชนิดหรือรูปแบบของงานวิจัยสําหรับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรเนี้กับ
หลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัย 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- ระบบและกลไกการผลักดันให้นักศึกษาม ีpublications 
มากขึ้น 

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

  -การกําหนดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
นํามาใช้ในการกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละปี 
-การกําหนดกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสียและทําการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่อย่างต่อเนื่องทุกปี 
-การเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
หลักสูตรเนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกัน 

1 

รวมข้อ 11   2 
เฉลี่ยรวมข้อ 1-11   2.64 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพที่มีทั้งผู้เรียนและผู้สอนมาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายสาขา   
ทําให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมการทํางานเป็นทีมระหว่างวิชาชีพ 

2. เป็นหลักสูตรทีม่ีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพซึ่งส่งเสริมการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 

3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานมาแล้ว และสามารถใช้โจทย์วิจัยจากงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่มาเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการพัฒนางานของตนเองไปด้วย  

4. เป็นหลักสูตรทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐานในการทําวิจัยวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน 

5. มีการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิของการรับนักศึกษาเข้าเรียนพบว่าได้นักศึกษาน้อยกว่าแผน จงึปรับเป็น
เปิดรับนักศึกษาตลอดทั้งปี และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นเครือข่ายของสถาบัน ทําให้ในปีการศึกษา 2559 มีนักศกึษาเข้าเรียนมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา  

1. การกําหนดให้มีการประเมินและติดตามกระบวนการและกลไกในการดําเนินงานทุกกระบวนการอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. การกําหนดมาตรการในการทําให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ตามแผนการศึกษาที่วางไว้  

3. การนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท์ี่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้แล้วมา
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและสื่อสารปรัชญานี้ให้คณาจารย์ นักศกึษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรทราบเพ่ือนําปฏิบัติ  

4. การจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดย
พิจารณาการคงอยู่  การศึกษาต่อ การลาออก การเกษียณอายุ ฯลฯ  เพ่ือให้มั่นใจว่า การดําเนินงาน
ของหลักสูตรสามารถเป็นตามพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

5. การจัดให้มีกระบวนการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็น
รายบุคคล เพ่ือนําผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้ตรงกับความต้องการและความจําเป็นของ
แต่ละบุคคล 

6. การจัดให้มีระบบการให้รางวัลหรือการเสนอช่ืออาจารย์ดีเด่นด้านการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกําลังใจและเป็นแรงจูงใจให้กับอาจารย์เหล่าน้ี 

7. การจัดให้มีระบบการให้รางวัลหรือการเสนอช่ือบุคลากรสายสนับสนนุนไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันเพ่ือเป็นกําลังใจและเป็นแรงจูงใจใหกั้บบุคลากรเหล่าน้ี 

8. การจัดให้มีการเทียบเคียง output ต่าง ๆ ของหลักสูตรน้ีกับหลักสูตรลกัษณะเดียวกันน้ีใน
มหาวิทยาลัยอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลัยจดัทําแผนด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือรองรับบุคคลทีม่ีความต้องการพิเศษ เช่น ผูพิ้การ 
ในอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 


