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ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ 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] 

- การแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรฯ ที่มีความสามารถ
ทางดานการจัดการระบบสุขภาพในการจัดทําและปรบัปรุง
หลักสูตร โดยกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร และพิจารณา 
ELOs  ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบันฯ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- ความชัดเจนในการกําหนด  ELO ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปนปจจุบัน 
- กระบวนการตรวจสอบวา คณาจารย ผูมีสวนไดสวนเสีย
และนักศึกษารับทราบวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และและสถาบันที่นํามาใชในการกําหนด ELO ของหลักสูตร 
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1.2 The expected learning 
outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes [3] 

- ผลการเรียนรูที่คาดหวังมี 5 ดาน รวม 14 ขอ โดยนําขอมูลจากผู
มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรมาเปนกรอบในการ
กําหนด  
 

- กระบวนการตรวจสอบความสมดุลของ specific และ 
generic (การจําแนก ELO  มี generic learning 
outcomes 8 ขอ และ specific learning outcomes 6 
ขอ) และการทําใหไดบัณฑิตที่บรรลุตาม ELO ที่หลกัสูตร
กําหนดไวอยางตอเนื่อง   
- การทํา ELOs ใหสามารถวัดไดในทุกขอ     
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1.3 The expected learning 
outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders 
[4] 

- ผูมีสวนไดสวนเสียที่หลักสูตรกําหนดไว 4 กลุมหลักคือ 1) 
นักศึกษาปจจุบัน  2) บัณฑิต/ศิษยเกา 3) ผูใชบัณฑิต และ 4) 
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน   
-  การรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบมา
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- ระบบการประเมินและติดตามอยางตอเนื่องวา ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง ที่กําหนดไวตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสีย 
- การจัดลําดับความสําคัญความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

2. Programme Specification     
2.1 The information in the 

programme specification is 
comprehensive and up-to-date 
[1,2] 

- การจัดทําขอมูลขอกําหนดของหลักสูตรในรูปแบบ มคอ. 2 ตาม
ขอกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ สกอ. และมีความ
ครบถวนตามตามเกณฑ AUN  
- การประชาสมัพันธขอกําหนดของหลักสูตรหลายวิธีคือ แผนพับ
ประชาสมัพันธหลักสูตร; วีดิโอแนะนําหลักสูตรบนเวบ็ไซตของ
มหาวิทยาลัย;  เว็บไซตของสถาบันซึง่มีขอมลูหลักสูตรโดยยอ   
- การกําหนดจะปรบัปรุงหลกัสูตรทุก 5 ป 

- การจัดทําขอมูลขอกําหนดของหลักสูตรเผยแพรในเว็บไซต
ของสถาบันใหมีขอมูลครบตามเกณฑที่ AUN กําหนด เชน  
Expected learning outcome  
- กระบวนการติดตามผลการเผยแพรขอมูลการตรวจสอบ
และปรับปรุง (แตละป) ทั้งดานความ comprehensive and 
up-to-date และการเขาถึง ตรงกับความตองการของผูมสีวน
ไดสวนเสียทุกกลุม 
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2.2 The information in the 
course specification is 
comprehensive and up-to-date 
[1,2] 

- การจัดทําขอมูลขอกําหนดของรายวิชาในรูปแบบ มคอ. 3  ครบ
ทุกรายวิชาที่เปดสอนตามแนวทางที่ สกอ.กําหนดซึ่งมีขอมูลครบ
ตามเกณฑของขอกําหนดรายวิชาที่ AUN-QA กําหนด   
- การมีกระบวนการปรบัปรุงและเผยแพรขอกําหนดรายวิชา 
(มคอ. 3)  

- การจัดทําขอมลูขอกําหนดของรายวิชาที่แจกนักศึกษาใหมี
ขอมูลครบตามเกณฑที่ AUN กําหนดทกุ 
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2.3 The programme and course 
specifications are communicated 
and made available to the 
stakeholders [1,2] 

- การเผยแพรขอมลูขอมลูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และรายวิชา 
ผานชองทางการประชาสัมพันธทีม่ีความเฉพาะเจาะจงสําหรบัผูมี
สวนไดสวนเสียแตละกลุม  
- คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรไดรบัขอมลูจากการประชุม   
 
 

- ประเมินผลกระบวนการ และชองทางการเผยแพรขอมูลที่
เปนขอกําหนดของหลักสูตรใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม    
- ระบบการประเมินและติดตามอยางตอเนื่องการเขาถึงและ
การตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทกุกลุม  
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

3. Programme  Structure and 
Content  

   

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

- การออกแบบหลักสูตร ไดมีขั้นตอนการนํา ELOs มาออกแบบ
และแนวทางการปรับปรงุหลักสูตรทีม่ีความชัดเจน 
- หลักสูตรไดมีระบบการประเมินและติดตามความสอดคลองของ
หลักสูตรที่ออกแบบไวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยการทวน
สอบ และการประเมินจากนักศึกษา   
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3.2 The distribution made by 
each course to achieve the 
expected learning outcomes is 
clear [2] 

- การทําแผนที่กระจาย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลงในแตละ
รายวิชาในหลักสูตร 
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทุกขอมีรายวิชาบังคับรองรับ 
  

- ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากตัวผูเรียนโดยตรงเพื่อให
ไดขอมูลที่ชัดเจนวาผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ ไดบรรลุผลการ
เรียนรูตามเปาหมายและบรรลุ ELOsจริง รวมทั้งการนําผล
การประเมินในแตละป ไปใชวางแผนในปตอไปอยางตอเนื่อง 
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3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced, integrated 
and up-to-date [3,4,5,6] 

- การจัดโครงสรางหลักสูตร  มีลําดับรายวิชากอนหลงัที่ตอเนื่อง
สัมพันธกัน  
- การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปตามรอบที่ สกอ.กําหนด 
- การเปดสอนรายวิชาเลอืกที่นกัศึกษาสนใจและสอดคลองกับการ
ทําวิทยานิพนธ 
 
 

- การประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี
กลุมอื่นเกี่ยวกบัโครงสรางหลักสูตร ลําดับการเรียน และ
การบรูณาการวิชาที่นักศึกษาเรียนเพื่อนําขอมลูไปใชในการ
ปรับปรงุตอไป 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

4. Teaching and Learning 
Approach  

   

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

- การกําหนดและสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพและ
รับทราบในกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- การนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ได
ประกาศไวแลวมาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
และสื่อสารปรัชญานี้กับผูมสีวนไดสวนเสียในหลักสูตรทราบ 

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

- การมกีลไกในการกํากบั ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3  
- การมี ร ะบบ  กล ไก และแนวปฏิบัติสํ าหรั บการควบคุม
วิทยานิพนธ  
- การมีกลไกในการกํากับ ติดตามความพึงพอใจตอหลกัสูตรทั้งใน
ดานเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

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

- การสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองของ
นักศึกษาผานหลายกระบวนการในหลายรายวิชา เชน  การทํา
รายงาน การคนขอมูลดวยตนเอง การสัมมนา การเรียนวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัย และการทําวิทยานิพนธ  
- การจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 
- กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการ
ความรูและทักษะจากหลายรายวิชา เพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ  

 - ทบทวนทักษะ life long learning ของหลักสูตรใหชัดเจน
เพื่อนําไปออกแบบการเรียนการสอนใหบรรลทุักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต และสามารถวัดติดตามประเมินผลไดชัดเจน 
-จัดใหมีกระบวนการ หรอืวิธีการประเมินความสามารถใน
การบรูณาการความรูและประสิทธผิลของการเรียนรูตลอด
ชีวิตของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

5. Student Assessment      
5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

- การประเมินนักศึกษาแรกเขาโดยการสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ 
- ระหวางการเรียน ใน มคอ. 3 มีการกําหนดวิธีประเมินนักศึกษา
ในรายวิชาตาง ๆ ในแตละผลการเรียนรูที่คาดหวัง ของแตละ
รายวิชา 
- การประเมินนักศึกษาเมื่อจะสําเรจ็การศึกษาตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด    

- การนําผลการประเมินในแตละระยะ โดยเฉพาะ การ
ประเมินระหวางการศึกษาของนกัศึกษา และการประเมินการ
สําเร็จการศึกษามาใชสําหรบัการกําหนด ELO 
- ระบบการไดขอมูลจากบัณฑิตวากระบวนการประเมิน
นักศึกษาจากการเรียนในหลักสูตรบรรลุ ELO ของหลักสูตรที่
วางไว  

3 

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

- การจัดทํา มคอ. 3 ซึ่งในแบบฟอรมมีรายละเอียด แผนการ
ประเมิน ชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน และสัดสวนการ
แบงคะแนนอยางเหมาะสม  
- การแจกคูมือนักศึกษา และการสื่อสารประชาสัมพันธผาน 
Facebook และ Line กรณีที่มีการปรับเปลี่ยน 

- การประเมินผลผลการดําเนินงานเพื่อการปรบัปรุงอยาง
ตอเนื่อง 
 

3 

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

- การกําหนดวิธีการประเมิน แนวทางการประเมิน ที่สอดคลองกับ 
ELO ไวอยางชัดเจนใน มคอ.3  และไดสื่อสารใหกับนกัศึกษาได
ทราบอยางทั่วถึง 
- การนําผลการตัดเกรดเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

- การประเมินนักศึกษาโดยใช rubric ใหครอบคลุมทกุการ
ประเมิน เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปน objective ชัดเจน
และเปนธรรมในรายวิชาตาง ๆ 
- การมีแนวปฏิบัติที่แสดงถึง validity, reliability and 
fairness  ไวอยางเปนระบบ ใชแนวทางและแบบประเมิน
เดียวกัน  
- การใหคะแนนโดยใช Rubrics  
 

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

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

- หลักสูตรมรีะบบและกลไกการติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาของนักศึกษาทั้งรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ   
- หลักสูตรใหขอมลูยอนกลบันักศึกษาทั้งแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ  

- การมีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาและการพัฒนาตนเองของนักศึกษาทีส่ะทอนวา
สอดคลองและทันกบัเวลาทั้งรายวิชาเรียนและวิทยานพินธ  

2 
 

5.5 Students have ready access 
to appeal procedure [8] 

- การกําหนดใน มคอ. 2 เรื่องนกัศึกษาสามารถอุทธรณ กรณีมีขอ
สงสัยเกี่ยวกบัการสอบและประเมินผล ตามขอบังคบั
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

- การประเมินการเขาถึงและความพึงพอใจตอชองทางและ
ระบบการอุทธรณตามแผนที่วางไว เพื่อนําไปปรบัปรุงตอไป  
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            รวมขอ 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] 

 - การวิเคราะหและจัดหาอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารยทีจ่ะ
เกษียณอาย ุ
- การมีแผนในการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ 
- การมีแผนอัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสูตรนี้ในระยะยาว 
- การมีกระบวนการสนับสนุนอาจารยที่ชัดเจน เชน การจัดสรร
งบประมาณ และการจัดกิจกรรมวิชาการอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
อาจารยในการพฒันาตนเอง 

- กระบวนการประเมินการบรรลุตามความตองการของ
อาจารยทัง้ 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] 

- การคํานวณ staff-to-student ratio ในปการศึกษา 2559 = 
8.76 ป 2560 = 10.4 และป 2561 ไดคา 10.2   

- การนําผลการติดตามอัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษา
และภาระอาจารยมาใชในการปรับปรงุการคุณภาพการสอน 
การวิจัยและการบรกิารวิชาการอยางตอเนือ่ง 

3 
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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] 

- การมีเกณฑการสรรหา คัดเลอืกและประชาสัมพันธการคัดเลือก 
อาจารยตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  
- การคัดเลือกอาจารยจัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือก   
- การแตงตัง้อาจารยประจําหลกัสูตรตามเกณฑ สกอ.  
- การแตงตั้งอาจารยประจําหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

-การประเมินเกณฑการสรรหาและคัดเลือกอาจารยที่ดําเนิน 
ทําใหไดอาจารยมีคุณสมบัติตามที่คาดไวเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรงุเกณฑ  

3 

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

- การประเมิน competency ของอาจารยทีม่ีความรู
ความสามารถตรงตามหลักสูตรโดยใชระบบและเกณฑของ
มหาวิทยาลัย และมีการสือ่สาร 
- การประเมิน competency ของอาจารยและอาจารยทีป่รกึษา
วิทยานิพนธโดยนักศึกษา 

- การวิเคราะหเกณฑการประเมิน competency ที่หลักสูตร
ใชตามระบบและเกณฑของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู
กระบวนการสนับสนุนและปรบัปรุง  
- กระบวนการประเมินสมรรถนะอาจารยที่สอดคลองกับการ
บรรลุ ELOs ของนักศึกษา และนําผลมาพัฒนาอยางตอเนือ่ง 
 

3 

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

- การสนับสนุน และติดตามใหอาจารยเขาสูระบบการประเมินเขา
สูตําแหนงกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย (PSU-TPSF) 
- การสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเองโดยการเขาอบรม ประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ 
- การมีแนวทางและแผนพัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อบรรลุ ELOs 
 

- กระบวนการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารย
เปนรายบุคคล เพือ่นําผลมาใชในการวางแผนพัฒนาอาจารย
ใหตรงกับความตองการและความจําเปนของแตละบุคคล 
- การประเมินผลการพฒันาตนเองของอาจารยถึงความ
สอดคลองกบัวัตถุประสงคและผลการเรียนรูที่ตามแผนที่วาง
ไว 
- ระบบและกลไกสงเสริม/สนับสนุนอาจารยตามแผนการ
พัฒนาตนเองเพือ่ใหบรรลุตามความตองการ  
 

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

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

- การประเมินการปฏิบัตงิานของอาจารยทั้งดานการสอน การ
บริการและวจิัยป ละ 1 ครั้ง  ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
 - การวางแผนเพื่อจัดทําระบบการใหรางวลัเพือ่เปนกําลงัใจและ
เปนแรงจงูใจใหกับอาจารยที่ไดรับตําแหนงวิชาการ 
 

- การมีระบบและกลไกในการบรหิารจัดการเพื่อพฒันา และ
สนับสนุนอาจารยในภารกจิดานการสอน การวจิัยและการ
บริการวิชาการ 
 

2 

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

- การประเมินผลการปฏบิัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ปละ 1 ครั้ง  
- การติดตามความคืบหนาดานการผลิตผลงานวิจัยและงาน
วิชาการของอาจารย 
 
 

- การพัฒนาระบบ และกลไก เพื่อติดตามปริมาณกจิกรรม
การวิจัยของอาจารยเพื่อนําไปใชในการพัฒนาและปรบัปรุง
ตอไป 
- การมีคูเทียบเพื่อนําสูการพัฒนาและปรับปรงุได 

3 

              รวมขอ  6   3 
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] 

- การจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุน 
- การมีแผนสรรหาอัตรากําลงับุคลากรสายสนับสนุน  

- การจัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายสนบัสนุนระยะ
ยาวที่ชัดเจนเพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานดานจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
- การมีระบบหรือกลไกการประเมินการบรรลุความตองการ
ของบุคลากรสายสนบัสนุนในการทํางานดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
 

2 



10 
 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- การใชกลไกการรับและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนทีก่าํหนด
โดยมหาวิทยาลัย  
- การกําหนดเกณฑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของบุคลากรสาย
สนับสนุนในแตละสายงาน 

-การประเมินเกณฑการคัดเลือก การสื่อสาร และการ
สนับสนุนบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อใหไดบุคคลมีคุณสมบัตทิี่
สอดคลองกบัหลักสูตร และนําไปสูปรบัปรุงเกณฑและการ
สนับสนุนบุคลากรตอไป  

3 

7.3 Competences of support 
staff are identified and evaluated 
[3] 

- การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนไวอยางชดัเจน 
- การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบของ
มหาวิทยาลัย  ทุกคนมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  

- การวิเคราะหเกณฑการประเมิน competency ที่หลักสูตร
ใชตามระบบและเกณฑของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู
กระบวนการสนับสนุนและการปรบัปรุง  
- ระบบและกลไกการสงเสริมสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

3 

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

- การสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนพฒันาตนเอง 
 

 - การมีระบบและกลไกการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สําหรับหลกัสูตร 
 
 

2 

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

- การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย  
 

- การประเมินผลระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อ
นําไปสูการสรางจูงใจใของบุคลากรสายสนบัสนุน 

2 

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

8. Student Quality and Support 
(Overall opinion) 

   

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

- คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเปนผูพิจารณานโยบายและเกณฑ
การรบันักศึกษาโดยปรับขอมูลใหเปนปจจบุันเปนประจําทุกป 
- การมีแผนการรบันักศึกษาระบุไวใน มคอ. 2 
- การรับนักศึกษาใชระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยรวมกับ
ขอกําหนดทีห่ลักสูตรกําหนดเองเพื่อใหเหมาะสมกบับริบทของ
หลักสูตร  
- การประชาสมัพันธการรับสมัครเขาเรียนในหลักสูตรในหลาย
ชองทาง 
- การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของการรับนกัศึกษาเขาเรียนพบวา ได
นักศึกษานอยกวาแผน จึงปรบัเปนเปดรบันักศึกษาตลอดทั้งป และ
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธโดยสงเอกสารไปยังกลุมเปาหมายที่
เปนเครือขายของสถาบัน ทําใหในปการศึกษา 2559 และ 2560 มี
นักศึกษาเขาเรียนมากขึ้น และมีนกัศึกษาตางชาติมาเขาเรียน 

   4 

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

- การมีเกณฑและวิธีการรบันักศึกษาเขาเรียน และขั้นตอนการรับ
นักศึกษา ใชระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยรวมกับขอกาํหนด
ที่หลกัสูตรกําหนดเอง  
- การมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการคัดเลือก โดย
การสอบขอเขียน และการสัมภาษณ  โดยกําหนดเกณฑผานคือไม
ต่ํากวารอยละ 60  และสอบสมัภาษณ โดยกําหนดเกณฑผานคือ

-การประเมินวิธีการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหได
นักศึกษาตรงตามคุณลกัษณะที่สามารถพฒันาใหเปนไปตาม
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร และการนําผลมา
ปรับปรงุตามแผน 

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

ไมต่ํากวารอยละ 70  
- เริ่มมีแนวทางดําเนินการในการปรับปรงุการประเมินวิธีการและ
เกณฑการคัดเลอืกนักศึกษาใหตรงกับ ELOs ในป 2563 

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

- การมีระบบ กลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการเตรียมความพรอม
ของนักศึกษากอนเขาศึกษา   
- การมีระบบติดตามภาระ (workload) การเรียนของนักศึกษาใน
ทุกชั้นป 
- การมีระบบและกลไกในการควบคุม และดูแลความกาวหนาใน
ทําวิทยานิพนธ  
- การใหคําปรึกษาผานชองทางทีห่ลากหลาย 

- กระบวนการประเมินระบบและกลไกในการควบคุมวิทยา 
นิพนธเพียงพอที่จะทําใหนักศึกษามีความกาวหนาในการ
เรียนและสําเรจ็ในเวลาตามแผนการศึกษา     
 

3 

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

- การมีระบบ และกลไกในการพฒันาศักยภาพนักศึกษา โดยการ
จัดหลักสูตรครอบคลมุ ELO  
- การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการทีบ่ัณฑิต
วิทยาลัยจัดให  
- การจัดกิจกรรมนอกเหนอืหลักสูตร  เพื่อเพิ่มประสบการณ เชน 
พัฒนานักศึกษาโดยมอบหมายใหนักศกึษาชวยจัดประชุมวิชาการ
ของสถาบันเพื่อใหไดเรียนรูและเพิ่มประสบการณ จัดกิจกรรมทีม่ี
ความเฉพาะเจาะจงสําหรบันักศึกษาในแตละชั้นป 
- การจัดตัง้สถานวิจัย HIA-RC  และการใหทุนเพื่อสนบัสนุนการ
เรียนรูของนักศึกษา 
 

- การประเมินผลและประสิทธิภาพของการใหคําปรึกษาและ
ระบบการชวยเหลอืที่จัดใหนักศึกษาเพื่อนําผลมาใชในการ
ปรับปรงุการเรียนรูใหเปนรปูธรรม  
- การมีระบบและกลไกการประเมินความตองการการให
คําปรึกษาและระบบการชวยเหลือนักศึกษาเพื่อนําผลมาใชใน
การปรับปรงุการจัดกจิกรรมนอกเหนือหลักสูตร   
 
 

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

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

- มหาวิทยาลัยมสีิ่งแวดลอมทั้งกายภาพ สังคม และความเปนอยูที่
เอื้อตอการเรียนและการวิจัย 
- สถาบันไดจัดสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรูและการวิจัย ชั้น 14 
อาคาร 1 ศูนยทรัพยากรการเรียนรู   
- การประเมินการจัดสิ่งแวดลอมในสถาบันทั้งกายภาพ สังคม 
ความเปนอยูทีเ่อื้อตอการเรียนรูและการวิจัยตลอดความเปนอยูที่ดี
ของนักศึกษา  
 

- การนําผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรมและตอเนือ่ง   

4 

         รวมขอ 8   3 
9. Facilities and Infrastructure 
(Overall opinion) 

   

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

- การจัดหองเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับการเรียนการ
สอนนักศึกษาตามหลกัสูตรที่ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนยทรัพยากรการ
เรียนรู คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตอการ
ใหบรกิารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีความพงึใจอยูในระดบั 4.50 
(ลดลง เดิม 4.51)  จาก 5 คะแนน   
 
 
 
 

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพรอมใช และ
ความทันสมัยของสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูมาปรับปรงุการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง   

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

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

- การมีหองสมุดหรอืหอสมุดที่เพียงพอ ไดแก สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู คูรหญงิหลง อรรถกระวีสุนทร หองสมุดวิทยาศาสตร
สุขภาพ และหองสมุดของสถาบัน  ที่เพียงพอ 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตอระบบ
บริการสารสนเทศ หองสมุด อินเทอรเน็ต และสิง่อํานวยความ
สะดวก  โดยมีความพึงใจอยูในระดับ 4.50 (ลดลง เดมิ 4.51)  
จาก 5 คะแนน  

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพรอมใช และ
ความทันสมัยของสื่อการเรียนรูในหองสมุดมาปรับปรงุการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง   
 

3 

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

 - หลักสูตรนีเ้ปนดานสังคมศาสตรจึงใชอุปกรณและเครือ่งมอืเปน
คอมพิวเตอร และชุมชน 
- การเตรียมขอมูล และความพรอมของชุมชนสําหรบัการเรยีนการ
สอนของนกัศึกษา 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตอระบบ
บริการสารสนเทศ หองสมุด อินเทอรเน็ต และสิง่อํานวยความ
สะดวก  โดยมีความพึงใจอยูในระดับ 4.50  จาก 5 คะแนน  

- การประเมินผล และนําผลการประเมินความเพียงพอ ความ
พรอมใช และความทันสมัยของคอมพิวเตอรและชุมชนมา
ปรับปรงุการดําเนินงานอยางเปนรปูธรรมและตอเนื่อง   

3 

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

- มหาวิทยาลัยมี ระบบการจัดการเรียนรู LMS@PSU และม ี
Hardware และ Software ที่ทันสมัยและเอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพรอมใช และ
ความทันสมัยของระบบ IT มาปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  
- กระบวนการประเมินเพื่อติดตามและปรับปรงุการเขาถึง 
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] 

- สถาบันเชาพื้นที่ของอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิง
หลงอรรถกวีสุนทรเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน  ซึง่มีระบบ
การดูแลความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน   
- การจัดการดานสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยและ
บริการสิง่อํานวยความสะดวกโดยกองอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย และจางแมบานเพื่อจัดการเรื่องขยะมลูฝอยทกุวัน 
- การประเมินความพึงพอใจ ได 4.36  
 

- การจัดทําแผนดานสิ่งแวดลอมเพือ่รองรบับุคคลที่มีความ
ตองการพเิศษ เชน ผูพิการ ในอาคารสํานักทรัพยากรการ
เรียนรูฯ ที่สถาบันตัง้อยู  
- การจัดทําแผนดานการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
- การนําผลการประเมิน มาปรับปรงุการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  
 

3 

      รวมขอ 9   3 
10. Quality Enhancement 
(Overall opinion) 

   

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

- หลักสูตรไดมีกระบวนการ และกลไก การพัฒนาหลกัสูตรอยาง
เปนระบบ ดังปรากฏใน AUN 1.3 โดยการไดรับขอมูลจําเปนและ
สําคัญจาก ผูมสีวนไดสวนเสีย  4 กลุม 

- การนําขอมูลปอนกลบัจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาไปแลวมาใชในการออกแบบและ
ปรับปรงุหลักสูตร  
- การพัฒนาระบบและกลไกการกํากบั ติดตาม และนําผล
ขอมูลปอนกลับจากนายจางหรือผูบังคบับัญชาของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาไปแลวมาใชในการออกแบบและปรับปรงุ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 
 

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

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

- การพัฒนาและปรบัปรุงวิธีการปรบัปรุงหลกัสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัยผานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กรรมการรางหลกัสูตร โดยนําความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมา
ใชในการพัฒนาและปรับปรุง ตามรอบระยะเวลา 5 ป  
 

- การพฒันาระบบและกลไกการกํากบั ติดตาม และนําผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ประเมินโดยผูมสีวนไดสวนเสียมาปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

3 

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

- การกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการสอนของรายวิชา ที่
ครอบคลมุวิธีการสอน การประเมิน รอยละ 25  
- การนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตรและเสนอใหผูสอนนําไปปรบัปรุง 

- การนําผลการประเมินวิธีการเรียนการสอนมาปรับปรงุ
วิธีการเรียนการสอนพื่อใหมั่นใจวาสามารถพฒันาใหนักศึกษา
บรรลผุลการเรียนรูที่คาดหวัง    

3 

10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning [4] 

- คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยใชงานวิจัย
ของตนเองเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 
 

- การพัฒนาระบบและกลไกที่ชัดเจนในการนําผลการวจิัยมา
ใชสงเสริมการเรียนรูของนักศกึษาและแนวทางการติดตาม
เพื่อประเมินผลและปรับปรงุอยางตอเนื่อง  
 

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] 

- การประเมินคุณภาพของสิง่สนบัสนุนการเรียนรูดวย
แบบสอบถามจากนักศึกษาทีเ่รียนมาแลวอยางนอย 1 ป  โดยมี
ความพึงใจในภาพรวมอยูในระดับ 4.50  ซึ่งลดลงจากปกอน 
(4.51) จาก 5 คะแนน 
- การนําผลการประเมินคุณภาพของสิง่สนบัสนุนการเรียนรูไป 
ปรับปรงุคุณภาพ 
 

- การประเมินคุณภาพของสิง่สนบัสนุนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องเพื่อนํามาปรบัปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรมและตอเนือ่ง 

4 



17 
 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- การมีระบบและกลไกในการไดมาของความเห็นของผูมีสวนได
สวนเสีย มกีารปรบัปรุงระบบและกลไก 
 

- การนําขอมูลปอนกลบัของผูมสีวนไดสวนเสียทุกกลุมและ
แตละกลุมมาใชประโยชนในการปรบัปรุงหลกัสูตร วิธีการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการปรับปรงุอยางเปน
รูปธรรมและตอเนือ่ง  

3 

       รวมขอ 10  3 
11. Output (Overall opinion)    

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

- การจัดทําขอมลูอัตราการจบและการตกออกของนักศึกษาใน
หลักสูตรตัง้แตป 2554-2559 
- การวิเคราะหจํานวนนักศึกษาที่รบัเขาพบวามีแนวโนมลดลง จึง
ปรับการประชาสัมพันธใหเปนเชิงรกุ  

- การเทียบเคียงอัตราการจบและการตกออกของนักศึกษาใน
หลักสูตรนีก้ับหลกัสูตรลกัษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น 
- การพัฒนาระบบกลไกการประเมินและติดตามเพือ่ปรับปรงุ
กรณีที่นักศึกษามีแนวโนมจะ dropout 

3 

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

- การจัดทําขอมลูระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียนของนกัศึกษา โดยใน 
4 ปที่ผานมา ไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปตาม
ระยะเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยป 2557, 2558, 2559, 
2560, 2561 ระยะเวลาในการสําเรจ็การศกึษาเพิ่มขึ้น หรือ
มากกวา 4 ป เปน  4.33, 4.59, 4.60, 4.54 และ 4.86 ตามลําดับ  

- การนําปญหาการสําเร็จการศึกษาชากวากําหนดทีเ่ปน
ปญหามากขึ้นเรื่อย ๆ เขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเปนการติดตาม วิเคราะห และหาทางแกไข
ปญหา และระบบกลไกการประเมินและติดตามเพือ่ผลักดัน
ใหนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามเวลา 
- การเทียบเคียงระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษา
ในหลักสูตรนีก้ับหลกัสูตรลักษณะเดียวกันน้ีในมหาวิทยาลัย
อื่น 
 
 
 

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

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

- ผูเขาศึกษาในหลักสูตรสวนใหญมีงานประจําอยูกอนมาเรียน 
 

- การเทียบเคียงอัตราการถูกจางงานของผูสําเรจ็การศกึษาใน
หลักสูตรนีก้ับหลกัสูตรลกัษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น 
- การจัดระบบการติดตามความกาวหนาและการพัฒนาของ
นักศึกษาในงานอาชีพ  
 
 

2 

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

- การจัดทําชนิดและปริมาณผลงานวิจัยของนกัศึกษาเพื่อใชในการ
พิจารณาการสําเรจ็การศึกษา 
- นักศึกษาไดรับทุนวิจัยนักศึกษาทีส่อดคลองกับ ELOs ของ
หลักสูตร  

- การกําหนดชนิดหรอืรปูแบบของงานวิจัยสําหรับ
วิทยานิพนธของนักศึกษาในหลกัสูตรเพือ่ใชเปนกรอบให
นักศึกษาสามารถบรรลุตาม ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ของ
หลักสูตรที่วางไว 
- การเทียบเคียงชนิดหรือรปูแบบของงานวิจัยสําหรบั
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนกัศึกษาในหลักสูตรเนีก้ับ
หลักสูตรลักษณะเดียวกันน้ีในมหาวิทยาลัยหรือตาง
มหาวิทยาลัย 
- ระบบและกลไกการผลกัดันใหนักศึกษามี publications 
มากขึ้น 
- การเพิ่มชนิด ปรมิาณ ของกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการวจิัย  
กิจกรรม  
 
 
 

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

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

 - การมีระบบติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา - การกําหนดระดบัความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสียเพือ่
นํามาใชในการกํากับการบรหิารจัดการหลกัสูตรในแตละป 
- การกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและทําการประเมินความ
พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทกุกลุมอยางตอเนื่องทุกป 
- การเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียใน
หลักสูตรเนี้กบัหลักสูตรลักษณะเดียวกัน 

2 

รวมขอ 11   2 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. หลักสูตรเปนสหสาขาวิชาชีพที่มีทั้งผูเรียนและผูสอนมาจากสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหลายสาขา   

และมผีูเรียนทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและสงเสริม

การทํางานเปนทีมระหวางวิชาชีพ และระดบันานาชาติ 

2. หลักสูตรที่มีความชัดเจนในการแกไขปญหาและพฒันาการจดัการระบบสุขภาพซึ่งสงเสริมการพฒันา

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 

3. ผูเรียนสวนใหญมปีระสบการณการทํางานมาแลว และสามารถใชโจทยวิจัยจากงานที่ตนเอง

ปฏิบัติงานอยูมาเปนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งเปนการพัฒนางานของตนเองดวย  

4. หลักสูตรที่ใชชุมชนเปนฐานในการทําวิจัยวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งชวยแกปญหาและพฒันา

ชุมชน 

5. หลักสูตรมีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของการรบันักศึกษาเขาเรยีน และปรบัแผนการเปดรบันักศึกษา

ตลอดทั้งป และเพิ่มชองทางการประชาสมัพันธโดยสงเอกสารไปยังกลุมเปาหมายทีเ่ปนเครือขายของ

สถาบัน ทําใหมีนกัศึกษาเขาเรียนมากขึ้น ทั้งนกัศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาต ิ

6. ผูเรียนมีโอกาสรวมกจิกรรมนอกหลักสูตรที่ชวยเสรมิประสบการณการเรียนรูทีส่อดคลองกบั ELOs 

และการบูรณาการความรูจากการเรียนมาสรางเปนความรูใหม ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

7.  หลักสูตรไดจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการวิจยัสําหรับนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. การกําหนดใหมีการประเมินและติดตามกระบวนการและกลไกในการดําเนินงานทุกกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง 

2. การกําหนดมาตรการในการสนบัสนุนใหนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 2 ป  

3. การนําปรัชญาการศกึษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทีม่หาวิทยาลัยไดประกาศไวแลวมา
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและสื่อสารปรัชญาน้ีใหคณาจารย นักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น ๆ ในหลักสูตรทราบเพือ่นําปฏิบัติ  

4. การพัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช Rubrics 
5. การจัดทําแผนอัตรากําลงัของอาจารย และบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวโดย

พิจารณาการคงอยู  การศึกษาตอ การลาออก การเกษียณอายุ ฯลฯ  เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินงาน
ของหลักสูตรสามารถเปนตามพันธกจิทัง้การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

6. การมีกระบวนการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนเปน
รายบุคคล เพือ่นําผลมาใชในการวางแผนพัฒนาอาจารยใหตรงกบัความตองการและความจําเปนของ
แตละบุคคล 

7. การจัดใหมรีะบบการใหรางวัลอาจารย และบุคลากรสายสนบัสนุน เพือ่เปนกําลงัใจและเปนแรงจงูใจ
อาจารยและบุคลากร 

8. การจัดใหมีการเทียบเคียง output ตาง ๆ ของหลกัสูตรนี้กบัหลักสูตรลักษณะเดียวกันอื่นๆ 
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ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนดานสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับบุคคลทีม่คีวามตองการพเิศษ เชน ผูพิการ ใน

อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ 

 


