แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ระดับหลักสูตร ปริญญาโท
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
คณะกรรมการประเมิน
1. ลงชื่อ …........................................................................... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์)
2. ลงชื่อ ……………………………………………………………………… กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์)
ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณ
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ฑ์ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
- ตามเกณฑ์ ()
ที่
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
สรุปผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ................................................. .......................

1

ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
Criteria
1. Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning
outcomes have been clearly
formulated and aligned with the
vision and mission of the university
[1,2]
1.2 The expected learning
outcomes cover both subject
specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes [3]
1.3 The expected learning
outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders
[4]
รวมข้อ 1

Score
(1-7)

Strengths

Areas for improvement

- การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่มีความสามารถ
ทางด้านการจัดการระบบสุขภาพในการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตร โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพิจารณา
ELOs ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบันฯ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมี 5 ด้าน รวม 14 ข้อ โดยนําข้อมูลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมาเป็นกรอบในการ
กําหนด

- ความชัดเจนในการกําหนด ELO ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นปัจจุบัน
- กระบวนการตรวจสอบว่า คณาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนักศึกษารับทราบวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และและสถาบันที่นํามาใช้ในการกําหนด ELO ของหลักสูตร

3

- กระบวนการตรวจสอบความสมดุลของ specific และ
generic (การจําแนก ELO มี generic learning
outcomes 8 ข้อ และ specific learning outcomes 6
ข้อ) และการทําให้ได้บัณฑิตที่บรรลุตาม ELO ที่หลักสูตร
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
- การทํา ELOs ให้สามารถวัดได้ในทุกข้อ
- ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดไว้ 4 กลุ่ ม หลั ก คื อ 1) - ระบบการประเมิ น และติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งว่ า ผลการ
นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น 2) บั ณ ฑิ ต /ศิ ษ ย์ เก่ า 3) ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และ 4) เรียนรู้ที่คาดหวัง ที่กําหนดไว้ตอบสนองความต้องการของผู้มี
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ส่วนได้ส่วนเสีย
- การรวบรวมข้ อ มู ลจากผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสีย อย่ างเป็ น ระบบมา - การจัดลําดับความสําคัญความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เสีย

3

3

3

2

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

Areas for improvement

- การจัดทําข้อมูลข้อกําหนดของหลักสูตรในรูปแบบ มคอ. 2 ตาม
ข้ อ กํ า หนดของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข อง สกอ. และมี ค วาม
ครบถ้วนตามตามเกณฑ์ AUN
- การประชาสัมพันธ์ข้อกําหนดของหลักสูตรหลายวิธีคือ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร; วีดิโอแนะนําหลักสูตรบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย; เว็บไซต์ของสถาบันซึ่งมีข้อมูลหลักสูตรโดยย่อ
- การกําหนดจะปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

- การจัดทําข้อมูลข้อกําหนดของหลักสูตรเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสถาบั นให้มีข้อมูลครบตามเกณฑ์ ที่ AUN กําหนด เช่ น
Expected learning outcome
- กระบวนการติ ดตามผลการเผยแพร่ข้ อมูลการตรวจสอบ
และปรับปรุง (แต่ละปี) ทั้งด้านความ comprehensive and
up-to-date และการเข้าถึง ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3

- การจัดทําข้อมูลข้อกําหนดของรายวิชาที่แจกนักศึกษาให้มี
ข้อมูลครบตามเกณฑ์ที่ AUN กําหนดทุก

3

- ประเมินผลกระบวนการ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นข้อกําหนดของหลักสูตรให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม
- ระบบการประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่องการเข้าถึงและ
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

2

- การจัดทําข้อมูลข้อกําหนดของรายวิชาในรูปแบบ มคอ. 3 ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนตามแนวทางที่ สกอ.กําหนดซึ่งมีข้อมูลครบ
ตามเกณฑ์ของข้อกําหนดรายวิชาที่ AUN-QA กําหนด
- การมีกระบวนการปรับปรุงและเผยแพร่ขอ้ กําหนดรายวิชา
(มคอ. 3)
2.3 The programme and course - การเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และรายวิชา
specifications are communicated ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
and made available to the
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับข้อมูลจากการประชุม
stakeholders [1,2]
2.2 The information in the
course specification is
comprehensive and up-to-date
[1,2]

รวมข้อ 2

Score
(1-7)

Strengths

3

3

Criteria
3. Programme Structure and
Content
3.1 The curriculum is designed
based on constructive alignment
with the expected learning
outcomes [1]

Strengths

Areas for improvement

Score
(1-7)

4

- การออกแบบหลักสูตร ได้มีขั้นตอนการนํา ELOs มาออกแบบ
และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความชัดเจน
- หลักสูตรได้มรี ะบบการประเมินและติดตามความสอดคล้องของ
หลักสูตรที่ออกแบบไว้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยการทวน
สอบ และการประเมินจากนักศึกษา

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

- การทําแผนทีก่ ระจาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลงในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทุกข้อมีรายวิชาบังคับรองรับ

- ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากตัวผู้เรียนโดยตรงเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายและบรรลุ ELOsจริง รวมทั้งการนําผล
การประเมินในแต่ละปี ไปใช้วางแผนในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

3

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

- การจัดโครงสร้างหลักสูตร มีลําดับรายวิชาก่อนหลังที่ต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน
- การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีตามรอบที่ สกอ.กําหนด
- การเปิดสอนรายวิชาเลือกที่นักศึกษาสนใจและสอดคล้องกับการ
ทําวิทยานิพนธ์

- การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอื่นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ลําดับการเรียน และ
การบูรณาการวิชาที่นักศึกษาเรียนเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงต่อไป

3

รวมข้อ 3

3

4

Criteria
4. Teaching and Learning
Approach
4.1 The educational philosophy
is well articulated and
communicated to all stakeholders
[1]

Strengths

- การกําหนดและสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพและ
รับทราบในกลุม่ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้
ประกาศไว้แล้วมาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
และสื่อสารปรัชญานี้กับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในหลักสูตรทราบ
- การมีกลไกในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3
4.2 Teaching and learning
activities are constructively aligned - การมี ร ะบบ กลไก และแนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การควบคุ ม
วิทยานิพนธ์
to the achievement of the
- การมีกลไกในการกํากับ ติดตามความพึงพอใจต่อหลักสูตรทั้งใน
expected learning outcomes
ด้านเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
[2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning
- การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ด้ ว ยตนเองของ
activities enhance life-long learning นักศึ ก ษาผ่ านหลายกระบวนการในหลายรายวิชา เช่น การทํ า
[6]
รายงาน การค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง การสั ม มนา การเรี ย นวิ ช า
ระเบียบวิธีการวิจัย และการทําวิทยานิพนธ์
- การจัดกิจกรรมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการ
ความรู้และทักษะจากหลายรายวิชา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ
รวมข้อ 4

Areas for improvement

Score
(1-7)

- การประเมินการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

3

- การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บรรลุตาม
ELO ที่วางไว้โดยนักศึกษา

3

3

- ทบทวนทักษะ life long learning ของหลักสูตรให้ชัดเจน
เพื่อนําไปออกแบบการเรียนการสอนให้บรรลุทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถวัดติดตามประเมินผลได้ชัดเจน
-จัดให้มีกระบวนการ หรือวิธีการประเมินความสามารถใน
การบูรณาการความรู้และประสิทธิผลของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3

5

Criteria
5. Student Assessment
5.1 The student assessment is
constructively aligned to the
achievement of the expected
learning outcomes [1,2]

Strengths

- การประเมินนักศึกษาแรกเข้าโดยการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์
- ระหว่างการเรียน ใน มคอ. 3 มีการกําหนดวิธีประเมินนักศึกษา
ในรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของแต่ละ
รายวิชา
- การประเมินนักศึกษาเมื่อจะสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
- การจั ด ทํ า มคอ. 3 ซึ่ ง ในแบบฟอร์ ม มี ร ายละเอี ย ด แผนการ
5.2 The student assessments
ประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน และสัดส่วนการ
including timelines, methods,
แบ่งคะแนนอย่างเหมาะสม
regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and - การแจกคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา และการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
Facebook และ Line กรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
communicated to students [4,5]
- การกําหนดวิธีการประเมิน แนวทางการประเมิน ทีส่ อดคล้องกับ
5.3 Methods including
ELO ไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 และได้สื่อสารให้กับนักศึกษาได้
assessment rubrics and marking
ทราบอย่างทั่วถึง
schemes are used to ensure
- การนํ า ผลการตั ด เกรดเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
validity, reliability and fairness of
หลักสูตร
student assessment [6,7]

Areas for improvement

Score
(1-7)

- การนําผลการประเมินในแต่ละระยะ โดยเฉพาะ การ
ประเมินระหว่างการศึกษาของนักศึกษา และการประเมินการ
สําเร็จการศึกษามาใช้สําหรับการกําหนด ELO
- ระบบการได้ข้อมูลจากบัณฑิตว่ากระบวนการประเมิน
นักศึกษาจากการเรียนในหลักสูตรบรรลุ ELO ของหลักสูตรที่
วางไว้

3

- การประเมินผลผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

3

- การประเมินนักศึกษาโดยใช้ rubric ให้ครอบคลุมทุกการ
ประเมิน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็น objective ชัดเจน
และเป็นธรรมในรายวิชาต่าง ๆ
- การมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ แ สดงถึ ง validity, reliability and
fairness ไว้อย่ างเป็ น ระบบ ใช้ แ นวทางและแบบประเมิ น
เดียวกัน
- การให้คะแนนโดยใช้ Rubrics

2

6

Criteria

Strengths

- หลักสูตรมีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าของนักศึกษาทั้งรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์
- หลักสูตรให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักศึกษาทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
5.5 Students have ready access - การกําหนดใน มคอ. 2 เรื่องนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ กรณีมีข้อ
to appeal procedure [8]
สงสัยเกี่ยวกับการสอบและประเมินผล ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวมข้อ 5
6. Academic Staff Quality
(Overall opinion)
- การวิเคราะห์และจัดหาอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะ
6.1 Academic staff planning
(considering succession, promotion, เกษียณอายุ
- การมีแผนในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ
re-deployment, termination, and
- การมีแผนอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้ในระยะยาว
retirement) is carried out to fulfil
the needs for education, research - การมีกระบวนการสนับสนุนอาจารย์ที่ชัดเจน เช่น การจัดสรร
งบประมาณ และการจัดกิจกรรมวิชาการอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
and service [1]
อาจารย์ในการพัฒนาตนเอง
- การคํานวณ staff-to-student ratio ในปีการศึกษา 2559 =
6.2 Staff-to-student ratio and
8.76 ปี 2560 = 10.4 และปี 2561 ได้ค่า 10.2
workload are measured and
monitored to improve the quality of
education, research and service [2]
5.4 Feedback of student
assessment is timely and helps to
improve learning [3]

Areas for improvement

Score
(1-7)

- การมีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองของนักศึกษาที่สะท้อนว่า
สอดคล้องและทันกับเวลาทั้งรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์

2

- การประเมินการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อช่องทางและ
ระบบการอุทธรณ์ตามแผนทีว่ างไว้ เพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป

3
3

- กระบวนการประเมินการบรรลุตามความต้องการของ
อาจารย์ทั้ง 3 พันธกิจ

3

- การนําผลการติดตามอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา
และภาระอาจารย์มาใช้ในการปรับปรุงการคุณภาพการสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

3
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Score
(1-7)

Criteria

Strengths

Areas for improvement

6.3 Recruitment and selection
criteria including ethics and
academic freedom for
appointment, deployment and
promotion are determined and
communicated [4,5,6,7]
6.4 Competences of academic
staff are identified and evaluated
[3]

- การมีเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกและประชาสัมพันธ์การคัดเลือก
อาจารย์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- การคัดเลือกอาจารย์จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือก
- การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
- การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมิน competency ของอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามหลักสูตรโดยใช้ระบบและเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีการสื่อสาร
- การประเมิน competency ของอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยนักศึกษา

-การประเมินเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่ดําเนิน
ทําให้ได้อาจารย์มีคุณสมบัติตามที่คาดไว้เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงเกณฑ์

3

- การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน competency ที่หลักสูตร
ใช้ตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่
กระบวนการสนับสนุนและปรับปรุง
- กระบวนการประเมินสมรรถนะอาจารย์ที่สอดคล้องกับการ
บรรลุ ELOs ของนักศึกษา และนําผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3

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

- การสนับสนุน และติดตามให้อาจารย์เข้าสู่ระบบการประเมินเข้า
สู่ตําแหน่งกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF)
- การสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรม ประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
- การมีแนวทางและแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อบรรลุ ELOs

- กระบวนการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์
เป็นรายบุคคล เพื่อนําผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์
ให้ตรงกับความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล
- การประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรูท้ ี่ตามแผนที่วาง
ไว้
- ระบบและกลไกส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ตามแผนการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุตามความต้องการ

2
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Criteria
6.6 Performance management
including rewards and recognition
is implemented to motivate and
support education, research and
service [9]
6.7 The types and quantity of
research activities by academic
staff are established, monitored
and benchmarked for
improvement [10]

Strengths

Areas for improvement

Score
(1-7)

- การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งด้านการสอน การ
บริการและวิจัยปี ละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- การวางแผนเพื่อจัดทําระบบการให้รางวัลเพื่อเป็นกําลังใจและ
เป็นแรงจูงใจให้กับอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งวิชาการ

- การมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา และ
สนับสนุนอาจารย์ในภารกิจด้านการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ

2

- การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ปีละ 1 ครั้ง
- การติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตผลงานวิจัยและงาน
วิชาการของอาจารย์

- การพัฒนาระบบ และกลไก เพื่อติดตามปริมาณกิจกรรม
การวิจัยของอาจารย์เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป
- การมีคู่เทียบเพื่อนําสู่การพัฒนาและปรับปรุงได้

3

รวมข้อ 6
7. Support Staff Quality (Overall
opinion)
- การจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 Support staff planning (at
- การมีแผนสรรหาอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน
the library, laboratory, IT facility
and student services) is carried out
to fulfil the needs for education,
research and service [1]

3
- การจัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนระยะ
ยาวที่ชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินงานด้านจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
- การมีระบบหรือกลไกการประเมินการบรรลุความต้องการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในการทํางานด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ

2
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Score
(1-7)

Criteria

Strengths

Areas for improvement

7.2 Recruitment and selection
criteria for appointment,
deployment and promotion are
determined and communicated [2]
7.3 Competences of support
staff are identified and evaluated
[3]

- การใช้กลไกการรับและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัย
- การกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนในแต่ละสายงาน
- การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน
- การประเมิ น สมรรถนะบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย ทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

-การประเมินเกณฑ์การคัดเลือก การสื่อสาร และการ
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้ได้บุคคลมีคณ
ุ สมบัติที่
สอดคล้องกับหลักสูตร และนําไปสู่ปรับปรุงเกณฑ์และการ
สนับสนุนบุคลากรต่อไป
- การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน competency ที่หลักสูตร
ใช้ตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่
กระบวนการสนับสนุนและการปรับปรุง
- ระบบและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน

3

- การมีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สําหรับหลักสูตร

2

- การประเมินผลระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อ
นําไปสู่การสร้างจูงใจใของบุคลากรสายสนับสนุน

2

7.4 Training and developmental - การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง
needs of support staff are
identified and activities are
implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management
including rewards and recognition
is implemented to motivate and
support education, research and
service [5]
รวมข้อ 7

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย

3

3
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Criteria
8. Student Quality and Support
(Overall opinion)
8.1 The student intake policy
and admission criteria are defined,
communicated, published, and upto-date [1]

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

Strengths

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณานโยบายและเกณฑ์
การรับนักศึกษาโดยปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เป็นประจําทุกปี
- การมีแผนการรับนักศึกษาระบุไว้ใน มคอ. 2
- การรับนักศึกษาใช้ระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
ข้อกําหนดที่หลักสูตรกําหนดเองเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตร
- การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรในหลาย
ช่องทาง
- การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการรับนักศึกษาเข้าเรียนพบว่า ได้
นักศึกษาน้อยกว่าแผน จึงปรับเป็นเปิดรับนักศึกษาตลอดทั้งปี และ
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นเครือข่ายของสถาบัน ทําให้ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 มี
นักศึกษาเข้าเรียนมากขึ้น และมีนักศึกษาต่างชาติมาเข้าเรียน
- การมีเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียน และขั้นตอนการรับ
นักศึกษา ใช้ระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับข้อกําหนด
ที่หลักสูตรกําหนดเอง
- การมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดวิธีการคัดเลือก โดย
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านคือไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านคือ

Areas for improvement

Score
(1-7)

4

-การประเมินวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ได้
นักศึกษาตรงตามคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร และการนําผลมา
ปรับปรุงตามแผน

3
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Criteria

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

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

Strengths
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
- เริ่มมีแนวทางดําเนินการในการปรับปรุงการประเมินวิธีการและ
เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงกับ ELOs ในปี 2563
- การมีระบบ กลไกของบัณฑิตวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
- การมีระบบติดตามภาระ (workload) การเรียนของนักศึกษาใน
ทุกชั้นปี
- การมีระบบและกลไกในการควบคุม และดูแลความก้าวหน้าใน
ทําวิทยานิพนธ์
- การให้คําปรึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย
- การมีระบบ และกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยการ
จัดหลักสูตรครอบคลุม ELO
- การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการที่บัณฑิต
วิทยาลัยจัดให้
- การจัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เช่น
พัฒนานักศึกษาโดยมอบหมายให้นักศึกษาช่วยจัดประชุมวิชาการ
ของสถาบันเพื่อให้ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่มี
ความเฉพาะเจาะจงสําหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
- การจัดตั้งสถานวิจัย HIA-RC และการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

Areas for improvement

Score
(1-7)

- กระบวนการประเมินระบบและกลไกในการควบคุมวิทยา
นิพนธ์เพียงพอที่จะทําให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการ
เรียนและสําเร็จในเวลาตามแผนการศึกษา

3

- การประเมินผลและประสิทธิภาพของการให้คําปรึกษาและ
ระบบการช่วยเหลือที่จัดให้นกั ศึกษาเพื่อนําผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม
- การมีระบบและกลไกการประเมินความต้องการการให้
คําปรึกษาและระบบการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อนําผลมาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร

3
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Criteria
8.5 The physical, social and
psychological environment is
conducive for education and
research as well as personal wellbeing [5]

รวมข้อ 8
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]

Strengths

Areas for improvement

- มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมทัง้ กายภาพ สังคม และความเป็นอยู่ที่ - การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
เอื้อต่อการเรียนและการวิจัย
- สถาบันได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจยั ชั้น 14
อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
- การประเมินการจัดสิ่งแวดล้อมในสถาบันทั้งกายภาพ สังคม
ความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจยั ตลอดความเป็นอยู่ที่ดี
ของนักศึกษา

Score
(1-7)
4

3
- การจัดห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับการเรียนการ - การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพร้อมใช้ และ
สอนนักศึกษาตามหลักสูตรทีช่ ั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการ ความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงการ
เรียนรู้ คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตอ่ การ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีความพึงใจอยู่ในระดับ 4.50
(ลดลง เดิม 4.51) จาก 5 คะแนน

3
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Criteria

Strengths

- การมีห้องสมุดหรือหอสมุดที่เพียงพอ ได้แก่ สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้ คูรหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และห้องสมุดของสถาบัน ที่เพียงพอ
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตอ่ ระบบ
บริการสารสนเทศ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยมีความพึงใจอยู่ในระดับ 4.50 (ลดลง เดิม 4.51)
จาก 5 คะแนน
- หลักสูตรนี้เป็นด้านสังคมศาสตร์จึงใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเป็น
9.3 The laboratories and
คอมพิวเตอร์ และชุมชน
equipment are adequate and
updated to support education and - การเตรียมข้อมูล และความพร้อมของชุมชนสําหรับการเรียนการ
สอนของนักศึกษา
research [1,2]
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตอ่ ระบบ
บริการสารสนเทศ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยมีความพึงใจอยู่ในระดับ 4.50 จาก 5 คะแนน
9.4 The IT facilities including e- - มหาวิทยาลัยมี ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS@PSU และมี
Hardware และ Software ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
learning infrastructure are
adequate and updated to support นักศึกษา
education and research [1,5,6]
9.2 The library and its resources
are adequate and updated to
support education and research
[3,4]

Areas for improvement

Score
(1-7)

- การนําผลการประเมินความเพียงพอ ความพร้อมใช้ และ
ความทันสมัยของสื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3

- การประเมินผล และนําผลการประเมินความเพียงพอ ความ
พร้อมใช้ และความทันสมัยของคอมพิวเตอร์และชุมชนมา
ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3

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

3
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Criteria

Strengths

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

- สถาบันเช่าพื้นที่ของอาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิง
หลงอรรถกวีสนุ ทรเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีระบบ
การดูแลความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
- การจัดการด้านสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยและ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกโดยกองอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย และจ้างแม่บ้านเพื่อจัดการเรื่องขยะมูลฝอยทุกวัน
- การประเมินความพึงพอใจ ได้ 4.36

รวมข้อ 9
10. Quality Enhancement
(Overall opinion)
10.1 Stakeholders’ needs and
feedback serve as input to
curriculum design and
development [1]

Areas for improvement
- การจัดทําแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับบุคคลที่มคี วาม
ต้องการพิเศษ เช่น ผู้พิการ ในอาคารสํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้ฯ ที่สถาบันตั้งอยู่
- การจัดทําแผนด้านการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
- การนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

Score
(1-7)
3

3
- หลักสูตรได้มีกระบวนการ และกลไก การพัฒนาหลักสูตรอย่าง - การนําข้อมูลป้อนกลับจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของ
เป็นระบบ ดังปรากฏใน AUN 1.3 โดยการได้รับข้อมูลจําเป็นและ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วมาใช้ในการออกแบบและ
สําคัญจาก ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุม่
ปรับปรุงหลักสูตร
- การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และนําผล
ข้อมูลป้อนกลับจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาไปแล้วมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

3
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Score
(1-7)

Criteria

Strengths

Areas for improvement

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

- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการร่างหลักสูตร โดยนําความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง ตามรอบระยะเวลา 5 ปี

- การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และนําผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ประเมินโดยผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

3

10.3 The teaching and learning
processes and student assessment
are continuously reviewed and
evaluated to ensure their
relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]

- การกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การสอนของรายวิชา ที่
ครอบคลุมวิธีการสอน การประเมิน ร้อยละ 25
- การนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและเสนอให้ผู้สอนนําไปปรับปรุง

- การนําผลการประเมินวิธีการเรียนการสอนมาปรับปรุง
วิธีการเรียนการสอนพื่อให้มั่นใจว่าสามารถพัฒนาให้นักศึกษา
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ใช้งานวิจัย
ของตนเองเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

- การพัฒนาระบบและกลไกที่ชัดเจนในการนําผลการวิจัยมา
ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและแนวทางการติดตาม
เพื่อประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

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]

- การประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
แบบสอบถามจากนักศึกษาทีเ่ รียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมี
ความพึงใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.50 ซึง่ ลดลงจากปีก่อน
(4.51) จาก 5 คะแนน
- การนําผลการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงคุณภาพ

- การประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนํามาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง

4
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Criteria
10.6 The stakeholder’s
feedback mechanisms are
systematic and subjected to
evaluation and enhancement [6]
รวมข้อ 10
11. Output (Overall opinion)
11.1 The pass rates and
dropout rates are established,
monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.2 The average time to
graduate is established, monitored
and benchmarked for
improvement [1]

Strengths
- การมีระบบและกลไกในการได้มาของความเห็นของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย มีการปรับปรุงระบบและกลไก

Areas for improvement
- การนําข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ และ
แต่ละกลุ่มมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง

Score
(1-7)
3

3
- การจัดทําข้อมูลอัตราการจบและการตกออกของนักศึกษาใน
หลักสูตรตั้งแต่ปี 2554-2559
- การวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าพบว่ามีแนวโน้มลดลง จึง
ปรับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุก
- การจัดทําข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียนของนักศึกษา โดยใน
4 ปีที่ผ่านมา ไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีตาม
ระยะเวลาเรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยปี 2557, 2558, 2559,
2560, 2561 ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น หรือ
มากกว่า 4 ปี เป็น 4.33, 4.59, 4.60, 4.54 และ 4.86 ตามลําดับ

- การเทียบเคียงอัตราการจบและการตกออกของนักศึกษาใน
หลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น
- การพัฒนาระบบกลไกการประเมินและติดตามเพื่อปรับปรุง
กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มจะ dropout
- การนําปัญหาการสําเร็จการศึกษาช้ากว่ากําหนดที่เป็น
ปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ เข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเป็นการติดตาม วิเคราะห์ และหาทางแก้ไข
ปัญหา และระบบกลไกการประเมินและติดตามเพื่อผลักดัน
ให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลา
- การเทียบเคียงระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัย
อื่น

3

2
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Criteria

Strengths

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

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

- การจัดทําชนิดและปริมาณผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
พิจารณาการสําเร็จการศึกษา
- นักศึกษาได้รบั ทุนวิจัยนักศึกษาที่สอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร

Areas for improvement

Score
(1-7)
2

- การเทียบเคียงอัตราการถูกจ้างงานของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยอื่น
- การจัดระบบการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นักศึกษาในงานอาชีพ
- การกําหนดชนิดหรือรูปแบบของงานวิจัยสําหรับ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อใช้เป็นกรอบให้
นักศึกษาสามารถบรรลุตาม ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง ของ
หลักสูตรที่วางไว้
- การเทียบเคียงชนิดหรือรูปแบบของงานวิจัยสําหรับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรเนี้กับ
หลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยหรือต่าง
มหาวิทยาลัย
- ระบบและกลไกการผลักดันให้นักศึกษามี publications
มากขึ้น
- การเพิ่มชนิด ปริมาณ ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
กิจกรรม

2
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Criteria
11.5 The satisfaction levels of
stakeholders are established,
monitored and benchmarked for
improvement [3]
รวมข้อ 11

Strengths

Areas for improvement

- การมีระบบติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

- การกําหนดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
นํามาใช้ในการกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละปี
- การกําหนดกลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียและทําการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ อย่างต่อเนื่องทุกปี
- การเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
หลักสูตรเนี้กับหลักสูตรลักษณะเดียวกัน

Score
(1-7)
2

2
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
จุดแข็ง
1. หลักสูตรเป็นสหสาขาวิชาชีพที่มีทั้งผู้เรียนและผู้สอนมาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายสาขา
และมีผู้เรียนทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ทําให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและส่งเสริม
การทํางานเป็นทีมระหว่างวิชาชีพ และระดับนานาชาติ
2. หลักสูตรทีม่ ีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพซึ่งส่งเสริมการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานมาแล้ว และสามารถใช้โจทย์วจิ ัยจากงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่มาเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการพัฒนางานของตนเองด้วย
4. หลักสูตรทีใ่ ช้ชุมชนเป็นฐานในการทําวิจัยวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึง่ ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน
5. หลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการรับนักศึกษาเข้าเรียน และปรับแผนการเปิดรับนักศึกษา
ตลอดทั้งปี และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายของ
สถาบัน ทําให้มีนักศึกษาเข้าเรียนมากขึ้น ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
6. ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรทีช่ ่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ELOs
และการบูรณาการความรู้จากการเรียนมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
7. หลักสูตรได้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัยสําหรับนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกําหนดให้มีการประเมินและติดตามกระบวนการและกลไกในการดําเนินงานทุกกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การกําหนดมาตรการในการสนับสนุนให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 2 ปี
3. การนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้แล้วมา
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและสื่อสารปรัชญานี้ให้คณาจารย์ นักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในหลักสูตรทราบเพื่อนําปฏิบัติ
4. การพัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้ Rubrics
5. การจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดย
พิจารณาการคงอยู่ การศึกษาต่อ การลาออก การเกษียณอายุ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดําเนินงาน
ของหลักสูตรสามารถเป็นตามพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
6. การมีกระบวนการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็น
รายบุคคล เพือ่ นําผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้ตรงกับความต้องการและความจําเป็นของ
แต่ละบุคคล
7. การจัดให้มีระบบการให้รางวัลอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นแรงจูงใจ
อาจารย์และบุคลากร
8. การจัดให้มีการเทียบเคียง output ต่าง ๆ ของหลักสูตรนีก้ ับหลักสูตรลักษณะเดียวกันอื่นๆ
20

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนด้านสิง่ แวดล้อมเพื่อรองรับบุคคลทีม่ ีความต้องการพิเศษ เช่น ผูพ้ ิการ ใน
อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
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