รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558-31 กรกฎาคม 2559)

คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559

คํานํา

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดจัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา คณะฯ สามารถดําเนินงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษามากนอยเพียงใด รวมทั้งสะทอนใหเห็นจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนาและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการผูประเมิน ไดเขาตรวจเยี่ยมและประเมินคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ โดยคณะกรรมการผูประเมิน ไดทําการศึกษาเอกสาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ สังเกตและสัมภาษณผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stake holders) โดยวิธีสุม ทําใหไดทราบการดําเนินงานจริงของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดและจัดทําเปนรายงานฉบับ
สมบูรณฉบับนี้แลว
คณะผูประเมินไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะผูบริหาร
คณาจารย และบุคลากรของ
คณะ สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ตลอดจนบุคคลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในการใหขอมูล
เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานจริงของคณะ สาธารณสุขศาสตร ทําใหการตรวจประเมินเปนไปดวยความ
เรียบรอยแบบกัลยาณมิตร ซึ่งคณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดใหไว
ระหวางการตรวจประเมิน และในรายงานฉบับนี้ คงจะเปนประโยชน และมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของหนวยงาน ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถสะทอนสภาพจริงที่ผูบริหาร
หนวยงาน จะนําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

(รองศาสตราจารย ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ)
ประธานคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ

(อาจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน)
กรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารยณัฐวดี พัฒนโพธิ์)
กรรมการและเลขานุการ

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ประวัติความเปนมา
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการ
สภาพทางกายภาพ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 วิธีการประเมิน
สวนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ (สกอ.)
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินรายตัวบงชี้
การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย และ
ภาคผนวก
ตารางตรวจเยี่ยม

หนา
1
1
2
7
8
9
10
11
12
17
20
21
22
24
26

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
หนวยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร
26 สิงหาคม 2559
----------------------------------------------

1. ขอมูลทั่วไป
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีอาคารสํานักงานตั้งอยูที่ อาคารบรรณราช
นครินทร ชั้น 1 โดยไดรับความเห็นชอบใหตั้งคณะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556
วันที่ 19 เมษายน 2556 ใหเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ตามความในมาตรา 18 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีพันธกิจดังตอไปนี้
1.ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ
มีศักยภาพและเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดานคุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ
รวมทั้งมีความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
2.จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน
ทองถิ่น และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 ผลการประเมินตามองคประกอบ 5 ดาน
องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก มี 1 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี มี 1 องคประกอบไดแก องคประกอบที่.5 การบริหาร
จัดการ
องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับพอใช มี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัว
บงชี้มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 อยูในระดับพอใช
องคประกอบที่อยูในระดับพอใช มี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 (คาเฉลี่ย = 2.51)
องคประกอบที่ 3 (คาเฉลี่ย = 3.00) องคประกอบที่ 4 (คาเฉลี่ย = 3.00)
1. ปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 อยูระดับตองปรับปรุง ซึ่งมีองคประกอบอยูในระดับ 2
ไดแก องคประกอบที่ 1(คาเฉลี่ย =2.51) และองคประกอบที่ 2 (คาเฉลี่ย = 5.00)
2. กระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อยูระดับพอใช ซึ่งมีองคประกอบอยูในระดับ 3
ไดแก องคประกอบที่ 1 (คาเฉลี่ย = 2.51) องคประกอบที่ 2 (คาเฉลี่ย = 5.00)
องคประกอบที่ 3 (คาเฉลี่ย = 3.00) องคประกอบที่ 4 (คาเฉลี่ย = 3.00) องคประกอบที่
5 (คาเฉลี่ย = 4.50)
3. ผลผลิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 อยูระดับดี ซึ่งมีองคประกอบอยูในระดับ 4 ไดแก
องคประกอบที่ 1 (คาเฉลี่ย = 2.51) องคประกอบที่ 2 (คาเฉลี่ย = 5.00)
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ประวัติความเปนมาของคณะสาธารณสุขศาสตร
1.1 ชื่อหนวยงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร (Faculty of Public Health)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (Kalasin University)
1.2 ที่ตั้ง
อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 1
เลขที่ 13 หมู 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 46230
โทรศัพท / โทรสาร 043-602036
เว็บไซต
: http://www.ph.ksu.ac.th
1.3 ประวัติความเปนมา
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 ป
2555 – 2559 กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดมุงเนนการสรางเอกภาพ ธรรมาภิบาล
ของระบบสุขภาพ ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม มุงเนนการ
สรางหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เปนธรรมเห็นคุณคาของการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูใหและผูรับบริการภายในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และภาคี
เครือขายมีศักยภาพและสามารถสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ลดการเจ็บปวยจากโรคที่ปองกันไดหรือโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใชภูมิปญญาไทยและมีสวนรวมจัดการปญหาสุขภาพของตนเองและ
สังคมได มีระบบเฝาระวังและเตือนภัย ที่ไวพอ ทันการณ และสามารถจัดการปญหาภัยคุกคามสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ มีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ปองกัน ควบคุมโรค และการคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ มีระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองตอความตองการ ปญหาสุขภาพ และ
มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ มีระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังดานสุขภาพมี
ประสิทธิภาพเปนเอกภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในปจจุบันที่ไดรับการบริการเพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพที่ไม
ครอบคลุมทุกดานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและไมทั่วถึงประชากรทุกระดับ เนื่องจากปญหาการขาด
แคลนบุคคลากรสายสนับสนุนทางการแพทยและทางสาธารณสุข จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตบุคลากร
ทางดานการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสามารถกระจายไปสูระดับทองถิ่นและชุมชนไดในสัดสวนที่
เหมาะสมและสอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการลงทุนดานสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ดวยเหตุผลดังกลาวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุจึงไดมีมติใหจัดตั้งคณะ
สาธารณสุขศาสตรขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตในการตอบสนองภารกิจดานการสาธารณสุขและการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
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2. วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
ภูมิปญญาดานสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน (To be a wisdom for Local Health system)
2.2 วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน
2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปน
เลิศ มีศักยภาพและเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดานคุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ
รวมทั้งมีความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไข
ปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของคนทองถิ่น และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน
2.4 วัตถุประสงคของสวนงาน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมีเหตุมีผล การทํางานรวมกับคนอื่นในวิชาชีพเดียวกันและตางวิชาชีพได
อยางมีความสุข และทักษะในการประกอบอาชีพดานสาธารณสุขอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสา
รับใชชุมชนมีความเปนผูนําและสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต และเพื่อรองรับการเปดเสรีการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
2. เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน วิชาชีพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. เพื่อผลิตงานวิจัยมีคุณภาพ ตามขั้นตอนระเบียบวิธีทํางานวิจัยอยางเปนระบบและมีเหตุมีผล เปน
ที่เชื่อถือและยอมรับทางดานวิชาการ โดยอาศัยความรวมมือบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูในองคกร เพื่อให
ไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพกับองคกรภายนอกทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
4. ใหบริการวิชาการดานสาธารณสุขศาสตรแกสังคม บนพื้นฐานความรูทางวิชาการ จาก
ประสบการณและทักษะดานวิชาชีพตามความตองการของประชาชนและคนในระดับชุมชน
2.5 แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาที1่ : สรางความเขมแข็งทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เปาประสงคการพัฒนา : ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีคุณธรรม สามารถเปนผูประกอบวิชาชีพหรือ
ผูประกอบการบนฐานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มีทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
สํานึกรักบานเกิดและรูภูมิปญญาทองถิ่น
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กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 6 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1:พัฒนาหลักสูตรใหมีอัตลักษณโดดเดน สอดคลองกับทองถิ่นและภูมิภาค
มาตรการ :
1. สรางและพัฒนาหลักสูตรใหมีอัตลักษณโดดเดน ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และภูมิภาค
กลยุทธที่ 2:พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มาตรการ :
1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัย ปญหา โครงงาน และการปฏิบัติเปน
ฐาน
2. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยใชทองถิ่นเปนฐาน
3. สงเสริมกระบวนการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
หองสมุด
4. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนผานรูปแบบสหกิจศึกษา
5. จัดหองเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3:พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
มาตรการ :
1. แสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หรือองคกรเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ
กลยุทธที่ 4: พัฒนาอาจารย
มาตรการ :
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารยทั้งดานการศึกษาตอและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. สงเสริมการผลิตตําราเรียนและตําราทางวิชาการ
3. สงเสริมการประเมินผลการเรียนอยางหลากหลายและมีคุณภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอน
5. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการ
6. กําหนดแนวปฏิบัติดานการสอน การตัดเกรดและสงเกรด
กลยุทธที่ 5 : พัฒนานักศึกษา
มาตรการ :
1. จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแนะแนวแกนักศึกษาและศิษยเกา
3. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอัตลักษณ
4. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 : สรางสังคมแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย
เปาประสงคการพัฒนา : สรางนักวิจัยสมรรถนะสูง เพื่อสรางสังคมฐานความรู ที่มุงเนนการแกปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 4 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1: สรางโจทยวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
มาตรการ :
1. จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร
2. รวมมือกับหนวยสนับสนุนงานวิจัยตาง ๆ
กลยุทธที่ 2: สรางและพัฒนานักวิจัย
มาตรการ :
1. พัฒนาคุณภาพนักวิจัย
กลยุทธที่ 3: พัฒนากระบวนการและสังเคราะหโดยใชองคความรูจากงานวิจัย
มาตรการ :
1. พัฒนาระบบและกลไกการสังเคราะหงานวิจัย
กลยุทธที่ 4: การสงเสริมและจัดหางบประมาณการวิจัย
มาตรการ :
1. ทําขอตกลงรวมมือการวิจัยกับหนวยงานภายนอก
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาและความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคการพัฒนา : พัฒนาระบบการบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยบูรณาการเขาสูการ
เรียนการสอนและงานวิจัย
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 4 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1:พัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรการ :
1. สรางศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 2:พัฒนาหลักสูตรเพื่อบริการวิชาการ
มาตรการ :
1. จัดตั้งองคกรพัฒนาหลักสูตรใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
กลยุทธที่ 3 :บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยสูการบริการวิชาการ
มาตรการ :
1. จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธที่ 4 : สงเสริมพัฒนาบทบาทขององคกรชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมของการบริการวิชาการ
มาตรการ :
1. สรางเครือขายการเรียนรูในชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล
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เปาประสงคการพัฒนา : เกิดชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและเปนแหลงทองเที่ยวในระดับ
สากล
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 1 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : สราง สงเสริม และเชื่อมโยงชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล
มาตรการ :
1. จัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมสุขภาพของมหาวิทยาลัยฯ
2. สงเสริมวัฒนธรรมสุขภาพ
3. จัดตั้ง สงเสริม เชื่อมโยงเครือขายวัฒนธรรมสุขภาพ
4. พัฒนาชุดการเรียนรูดานวัฒนธรรมสุขภาพในมหาวิทยาลัยฯ
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรมสุขภาพ
6. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสุขภาพในชุมชนทองถิ่นและภูมิภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 : มหาวิทยาลัยนาอยูที่มีคุณภาพ
เปาประสงคการพัฒนา : การเปนมหาวิทยาลัยสถานะใหม มีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมมาตรฐาน
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 9 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : เตรียมความพรอมสูก ารเปนมหาวิทยาลัยในสถานะใหม
มาตรการ
:
1. จัดทําแผนเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยสถานะใหม
2. พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
3. จัดโครงสรางองคกร ปรับปรุงระบบบริหารงาน และการติดตอสื่อสาร ของทั้งคณะฯ
4. การประชาสัมพันธคณะฯในเชิงรุก
5. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของคณะฯ
6. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับของคณะฯ
กลยุทธที่ 2 : สรางองคกรแหงการเรียนรู
มาตรการ :
1. พัฒนากลยุทธและกระบวนการจัดการความรูขององคกร
2. สรางวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาบุคลากร
มาตรการ :
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ โปรงใส
4. กําหนดการวิเคราะหงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
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5. กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงานของบุคลากรทุกกลุมงาน
6. การเสริมสรางสวัสดิการดานสุขภาพ และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
7. กําหนดระบบติดตามการนําความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มาตรการ :
1. จัดทําระบบการประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร
กลยุทธที่ 5 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มาตรการ :
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร (MIS)
กลยุทธที่ 6 : การสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
มาตรการ :
1. สงเสริมใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมชวยเหลือหนวยงานภายนอก
กลยุทธที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการดานรายได
มาตรการ :
1. จัดตั้งหนวยงานในการหารายได
2. จัดทําแผนการหารายได
กลยุทธที่ 8 : พัฒนาการบริหารจัดการดานคาใชจาย
มาตรการ :
1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
2. จัดทําแผนการใชจายเงินระยะสั้น ระยะยาว
กลยุทธที่ 9 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสภาพคลอง
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน
3. จัดทําตนทุนตอหนวยที่มีประสิทธิภาพ
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3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิองคกร (Organization Chart)
โครงสรางของหนวยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
ฝายวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร

สวนงานสํานักงานคณบดี
-กลุมงานบริหารทั่วไป
-กลุมงานการเงินและพัสดุ
-กลุมงานแผนงานและ
สารสนเทศ
-กลุมงานกิจการนักศึกษา

สวนงานบริหารหลักสูตร
-กลุมงานบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
--กลุมงานบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิต

ฝายสนับสนุนการจัดการศึกษา
-กลุมงานประกันคุณภาพ
-กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
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จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมลาศึ
* กษาตอ)
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
อาจารย
ศาสตราจารย
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต
สาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต

รวม

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

-

-

5

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

เอก ตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โท

รวม

เอก ตรี

-

โท

เอก

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

5

5

*นับจํานวนตามระยะเวลาการทํางาน (นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 6 เดือนขึ้นไปแต
ไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน) หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2559
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวม
หลักสูตร
ชั้นป ชั้นป ชั้นป ชั้นป
ชั้นปที่ 5
ตกคาง (คน)
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปกติ 110 119
229
พิเศษ 13
14
27
รวมปกติ 110 119 14
229
รวมพิเศษ 13
27
รวมปกติและพิเศษ 110 132 14
256
รวมนักศึกษาทุกชั้นป
256
ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่2
ตกคาง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
หลักสูตรสาธารณสุขสาสตรมหาบัณฑิต
ปกติ
พิเศษ
2
6
14
รวมปกติทุกชั้นป

รวม
(คน)
22

รวมปกติ

-

รวมพิเศษ

2

-

6

-

14

-

22

2

-

6

-

14

-

22

รวมพิเศษทุกชั้นป
รวมปกติและพิเศษ

-

-

-
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ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่2
ตกคาง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
รวมนักศึกษาทุกชั้นป

รวม
(คน)
22

2. การประกันคุณภาพการศึกษา
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันไดทราบ
สถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษา
ที่จะเริ่มวงรอบการประเมิเพื
น ่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบั
ดังนีน้
1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป
และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม
(กรณีที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นป
การศึกษาของแตละสถาบัน
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกได
เปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บ
ขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมขอที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผล
การประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกัน
คุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑ การประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเริ่มปการศึกษา เพราะตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน
D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนป
การศึกษาคือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของป
C = กิจกรรมขอที่ 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน
A = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป
หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
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2. วิธีการประเมิน
2.1 การวางแผนและการประเมิน
2.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ รวมกันศึกษาวิเคราะห
SAR ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร กรอบ
แนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน / ตัวบงชี้ ของ สกอ. และสมศ. รวมกันจัดทํา
แผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกัน
2.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย)
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการโดย
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร/หลักฐาน จากการสังเกต และการลงพื้นที่ยืนยันสภาพจริง หาขอมูล
เพิ่มเติม การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรที่
เกี่ยวของ
2.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอตอคณบดี
หัวหนาสาขาวิชา คณาจารยและบุคลากรในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตรและผูเกี่ยวของดวยวาจา
เมื่อสิ้นสุดการประเมินภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประเมินสงรายงานใหคณะสาธารณสุขศาสตร
รับทราบขอมูลเพื่อรับรองและยืนยันขอมูล
2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใชคําอธิบายตัวบงชี้ แนวปฏิบัติที่
ดี ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน เกณฑมาตรฐาน เกณฑการประเมิน และขอมูลพื้นฐาน (Common
Data Set) เปนหลักในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล สําหรับ
ประกอบการพิจารณารายตัวบงชี้ โดยตกลงใหมีการตรวจสอบทั้งในขณะวางแผนการตรวจเยี่ยมชม และ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร SAR และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในแตละตัวบงชี้ ทั้งการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลครอบคลุม 5 ประเด็น
ดังนี้
1. ความครบถวนสมบูรณของขอมูล / หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ตองการวัด
2. ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
3. ความเปนจริงของขอมูลที่ไดรับ
4. ความถูกตองของวิธีการวิเคราะหและเสนอผลการประเมินขณะรวมพิจารณาผลการ
ประเมิน
5. ความเปนปรนัยของผลการประเมิน
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สวนที่ 2
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ (สกอ.)
พระราชบัญญัติการศึกษาป พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหทุกสถาบันการศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
ดังนี้
องคประกอบที่

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

จํานวนตัวชี้วัด
6
3
1
1
2
13

หมายเหตุ จํานวนองคประกอบ รายละเอียดตาม SAR แตละระดับ
คะแนนผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 -2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.
50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
1

1

1

1

0

คาเฉลี่ย
2.51
5.00
3.00
3.00
4.50
3.46

1

0

1

1

1

1

ผลการประเมิน
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับพอใช

12

แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2558
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
1.1

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง
คาเปาหมาย

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ขอคนพบ
ดําเนินการดังนี้
3.04
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คะแนน คา ประเมินตนเอง
เฉลี่ยน 3.00 อยูในระดับพอใช
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คิดเปนคะแนน
คะแนน คาเฉลี่ย 3.08 อยูในระดับปานกลาง
3.04
รวมเปนคาเฉลี่ย 3.04
การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

กรรมการประเมิน
3.04
คิดเปนคะแนน
3.04
การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

ขอเสนอแนะ

จุดเดน
คณะมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.ในภาพรวม
ในระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
อัตรากําลังของอาจารยกับจํานวนนักศึกษาไมสมดุลกัน

แนวทางเสริมจุดเดน
พัฒนาตัวบงชี้ใหเปนไปตามเกณฑ
เพิ่มขึ้น
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
ใหความสําคัญกับการเพิ่มบุคลากรให
เปนไปตามแผน
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ตัวบงชี้
1.2

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง

คะแนน
ผูประเมิน

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ขอคนพบ

คาเปาหมาย
รอยละ 32

มีอาจารยปริญญาเอกจํานวน 5 คน

ประเมินตนเอง
รอยละ 100
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

กรรมการประเมิน
รอยละ 100

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

ขอเสนอแนะ

คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

บรรลุ
 บรรลุ

จุดเดน
บุคลากรมีศักยภาพระดับวุฒิปริญญาเอกเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดเดน
เพิ่มอาจารยวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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ตัวบงชี้
1.3

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

คาเปาหมาย

ขอคนพบ
ไมมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 36

ขอเสนอแนะ

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 0
รอยละ 0
คิดเปนคะแนน
0 คะแนน
การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
1.สงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามใหอาจารยมี
ตําแหนงทางวิชาการตามแผนอยางชัดเจน
2.ควรมีคลินิกทางวิชาการหรือระบบพี่เลี้ยง
(Mentor) เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คิดเปนคะแนน
0 คะแนน
การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริมจุดเดน

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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ตัวบงชี้
1.4

รายการ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
ขอคนพบ

ผลประเมินตนเอง
คาเปาหมาย
3 คะแนน
ประเมินตนเอง
0

ขอเสนอแนะ

จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดทํากรอบอัตรากําลังกับจํานวนนักศึกษาให
สมดุลตามเกณฑมาตรฐาน
2. จัดหาอาจารยพิเศษหรือจัดจางอาจารยประจําที่ใช
เงินรายไดที่ตองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย

กรรมการประเมิน
0

คิดเปนคะแนน
0 คะแนน

คิดเปนคะแนน
0 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดเดน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

บรรลุ
ไมบรรลุ

แนวทางเสริมจุดเดน
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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ตัวบงชี้
1.5

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาเปาหมาย
ขอคนพบ
ดําเนินการได 3 ขอดังนี้
5 ขอ 4
1,2,3
คะแนน
1.มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
และการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในคณะ
4 ขอ
3 ขอ
2.มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม
คิดเปนคะแนน คิดเปนคะแนน
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
4 คะแนน
3 คะแนน
3.มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
การบรรลุ
การบรรลุ
เปาหมาย
เปาหมาย
ขอเสนอแนะ

บรรลุ
ไมบรรลุ

บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดเดน
-

แนวทางเสริมจุดเดน
-

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรจัดใหมกี ารประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมใหครอบคลุมทุกตัวบงชี้ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแกไข

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบงชี้

รายการ

1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอคนพบ
ดําเนินการได 5 ขอดังนี้
1,2,3,4,5
1.มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและกิจกรรม
2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนิน
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน
3.มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา
4.ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5.มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผลประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย
6 ขอ
ประเมินตนเอง
6 ขอ

กรรมการประเมิน
5 ขอ

คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

คิดเปนคะแนน
4 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

บรรลุ
ไมบรรลุ

บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะ

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการ
ในการพัฒนานักศึกษาใหชัดเจนและเปนรูปธรรม

แนวทางเสริมจุดเดน
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้
2.1

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย คาเปาหมาย
หรืองานสรางสรรค
ขอคนพบ
6 ขอ
ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
ประเมินตนเอง
1.มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยที่
6 ขอ
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
คิดเปนคะแนน
2. คณะสาธารณสุขศาสตรจัดใหมีบริการ
5 คะแนน
กิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ รวมถึงสถานที่ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
3.คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณเปนทุนวิจัย
การบรรลุ
ภายในคณะจํานวน 100,000 บาท
เปาหมาย
และไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานวิจัย
แหงชาติ จํานวน 200,000 บาท จาก สพฉ
จํานวน 600,000 บาท และ สป.สช. จํานวน
บรรลุ
200,000 บาท
4.มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มี
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เชน คูมือบริหารจัดการวิจัยของคณะ
สาธารณสุขศาสตรและมีคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษยของคณะ
พิจารณากลั่นกรองโครงรางการวิจัยเบื้องตน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

กรรมการประเมิน
6 ขอ
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน
การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ขอเสนอแนะ

จุดเดน
คณาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

แนวทางเสริมจุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
- คณะควรจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะดานการผลิตและพัฒนางานวิจัยใหกับอาจารย
ในคณะ
- คณะควรสงเสริมและกระตุนใหอาจารย ขอทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายในและภายนอก

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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ตัวบงชี้
2.2

ผลประเมิน
ตนเอง

รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ขอคนพบ
คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
จํานวน 1,000,000 บาท
คิดเปน 1 : 100,000

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย
100,000/คน
ประเมินตนเอง
5

กรรมการประเมิน
5

คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

ขอเสนอแนะ

บรรลุ

จุดเดน
มีงบประมาณวิจัยจากทั้งภายในและ
ภายนอกคณะสูง
จุดที่ควรพัฒนา

บรรลุ

แนวทางเสริมจุดเดน
ใหอาจารยมีการกระจายการขอ
งบประมาณจากแหลงทุนเพิ่มขึ้นอยาง
ทั่วถึง
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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ตัวบงชี้
2.3

ผลประเมิน
ตนเอง

รายการ
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ขอคนพบ
ดําเนินการไดดังนี้
มีผลงานวิชาการ จํานวน 7 เรื่อง
คาน้ําหนัก 0.8 จํานวน 4 เรื่อง
คาน้ําหนัก 0.6 จํานวน 3 เรื่อง

ขอเสนอแนะ

คาเปาหมาย
รอยละ 4
ประเมินตนเอง
5

กรรมการประเมิน
5

คิดเปนคะแนน
5

คิดเปนคะแนน
5

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

บรรลุ

จุดเดน
คณะมีผลงานตีพิมพอยูในระดับสูง

จุดที่ควรพัฒนา

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

บรรลุ

แนวทางเสริมจุดเดน
1.ใหเพิ่มผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ
2.ควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานตีพิมพ
อยางทั่วถึง
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
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องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
ตัวบงชี้

รายการ

3.1

การบริการวิชาการแกสังคม
ขอคนพบ
ดําเนินการได 3 ขอ ดังนี้
1,3,6
1. มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.โครงการบริการวิชาการของสังคมของคณะ
สาธารณสุขศาสตรทุกโครงการเปนโครงการแบบให
เปลา
6.คณะไดมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัยคือ โครงการวันเด็กแหงชาติ
และโครงการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนจังหวัด
กาฬสินธุพ.ศ.2560-2564

ผลประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย
5 ขอ
ประเมินตนเอง
5 ขอ

กรรมการประเมิน
3 ขอ

คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

คิดเปนคะแนน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

บรรลุ
ไมบรรลุ

บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะ
จุดเดน

แนวทางเสริมจุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
2. ควรมีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการ
วิชาการ
3.ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
1. ใหจัดทําแบบประเมินโครงการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือ
กิจกรรม
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
4.1

ผลประเมิน
ตนเอง

รายการ
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ
ดําเนินการได 3 ขอ ดังนี้
1,3,6
1.มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
6.มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

ขอเสนอแนะ

จุดเดน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย
5 ขอ
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
3 ขอ
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

คิดเปนคะแนน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

บรรลุ

 ไมบรรลุ

แนวทางเสริมจุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา
1.การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควร
1. ใหจัดทําแบบประเมินโครงการตางๆ ให
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการ สอดคลองกับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของ
2.ควรมีการประเมินความสําเร็จตัวชี้วัดตาม
โครงการหรือกิจกรรม
วัตถุประสงคของแผนและโครงการ
3.ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงานและ
กิจกรรม
4.ควรเพิ่มรายชื่อผูบริหารทุกคนและตัวแทน
นักศึกษาทุกชั้นปเปนคณะกรรมการเพื่อใหมีสวน
รวมในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รายการ

ตัวบงชี้
5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ

ผลประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย
6 ขอ

ขอคนพบ
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
ดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
6 ขอ
5 ขอ
1,3,4,6,7
1.มีการพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะหSWOT
คิดเปนคะแนน คิดเปนคะแนน
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
5 คะแนน
4 คะแนน
วิสัยทัศนของคณะมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลอกังบกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูแผนกล
การบรรลุ
การบรรลุ
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
เปาหมาย
เปาหมาย
เวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
บรรลุ
 ไมบรรลุ
อนุมัติ
3.มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4.มีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ทั้ง 10ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจน
6.มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7.มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
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จุดเดน

แนวทางเสริมจุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการสรุปผลการวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร สงผลตอการพัฒนาตามยุทธศาสตร
2.ควรทําแนวปฏิบัติที่ดีใหตรงกับประเด็นสําคัญทาง
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย

ตัวบงชี้
5.2

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา

รายการ
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ขอคนพบ
ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจํา คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา
5. มีการ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
กรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ผลประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย
4 ขอ
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

คิดเปนคะแนน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

บรรลุ
ไมบรรลุ

บรรลุ
 ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้

รายการ

ผลประเมิน
ตนเอง

ขอเสนอแนะ
จุดเดน
1. ผูบริหารคณาจารยและบุคลากรใหความสําคัญ
กับระบบประกันคุณภาพ มีการดําเนินงาน
ตอเนื่องและมีผลงานดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดเดน

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
พระราชบัญญัติการศึกษาป พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหทุกสถาบันการศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2558 คณะ สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
ดังนี้
องคประกอบที่

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

จํานวนตัวชี้วัด
6
3
1
1
2
13

คะแนนผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 -2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.
50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
1

1

1

1

0

คาเฉลี่ย
2.51
5.00
3.00
3.00
4.50
3.46

1

0

1

1

1

1

ผลการประเมิน
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับพอใช
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ตาราง สรุปคะแนนการประเมินตนเอง ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ระดับคณะ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

3.51 คะแนน

6.08
2
50×5
140
0×5
60

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 32

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 36

4 คะแนน
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5 ขอ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ขอ
เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา
6 ขอ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ(%
หรือสัดสวน)

คะแนน
ประเมิน

3.04

3.04

รอยละ
6.25

5

รอยละ 0

0

0
0
3
5

0

0

3 ขอ
5 ขอ

3
4
2.51

5

6 ขอ

5

1:100,000

5

รอยละ 48

5

วิทยฯเทคโน 48,000 บาท
วิทยฯสุขภาพ40,000 บาท
มนุษยฯ 25,000 บาท

1,000,000

วิทยฯเทคโน รอยละ 30
วิทยฯสุขภาพรอยละ 30
มนุษยฯ รอยละ 20

4.8×100

10
10

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 2

5.00
6 ขอ

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6 ขอ
เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
7 ขอ
ตามพันธกิจกลุมสถาบันและอัตลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
6 ขอ
เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ (13 ตัวบงชี้)

3

3 ขอ

3
3.00

3

3 ขอ

3
3.00

5

5ขอ

4

5

6ขอ

5
4.50
3.46

29
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้

องค
ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

1.2,1.3,1.4
2.2
4
2.50

1.5,1.6
2.1
3.1
4.1
5.1,5.2
7
3.86

1.1
2.3
2
4.02

2.51
5.00
3.00
3.00
4.50

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี

3.46

การดําเนินงานระดับพอใช

คะแนน
เฉลี่ย

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณนักศึกษา
1. คณะมีการไป จัดโครงการบริการวิชาการแกสงั คม คือการไปสํารวจขอมูลสุขภาพที่อําเภอนาแก
2. คณะมีการอบรม FR การปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. อยากเรียนในดานปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เพื่อสรางความมั่นใจในการเปนบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ
ทางดานสาธารณสุข
4. ตองการไปลงพื้นที่ เก็บเคสในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในวันหยุดเสารอาทิตย
5. อยากไดเครื่องมือ สําหรับฝกปฏิบัติการ เพิ่ม มากขึ้น และถามีโอกาสอยากใหอาจารย พาไปออกฝก
ปฏิบัติการที่โรงพยาบาล หรือชุมชน
6. หองเรียนไมเพียงพอ ตองการหองเรียนที่ดี และสิ่งสนับสนุนที่ดีกวาเดิม
7. ตองการใหมีหองสมุดประจําคณะ
8. ตองการใหมีจุดบริการคอมพิวเตอรของคณะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
9. การเรียนการสอนอยากใหอาจารยเนนการปฏิบัติเพิ่มขึ้น เพื่อการฝกรักษาผูปวย
10. ความพึงพอใจตออาจารย อาจารยมีการถายทอดความรูในเชิงลึกและใหรายละเอียดเยอะเกินไป
ทําใหนักศึกษารับขอมูลไดไมทั้งหมด
11. อาจารยที่ปรึกษาในการดูแลเวลามีเวลาปญหา จะมีชั่วโมงโฮมรูมรวม และมีอาจารยใหคําปรึกษา
เปนกลุมๆ
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12. นักศึกษา มีความพึงพอใจในระบบใหคําปรึกษา
13. อยากใหมีทุนการศึกษาเพื่อมอบใหในวันไหวครู ดังเชนทุกๆป
14. ในรอบปที่ผานมามีโครงการที่จัดเพื่อนักศึกษา เชน วิ่งเพื่อสุขภาพ กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ กีฬา
สานสัมพันธภายในคณะ แตยังมีบางโครงการที่ไมไดดําเนินการ
15. มีความสงสัยวา ในการจัดทําโครงการเปดหมวกเพื่อหาทุนไปทําประโยชน มีปญหาในขั้นตอน
การดําเนินการ ทําใหไมไดจัดทํา
16. การจัดทําโครงการ เชน ชมรมกูชีพสาธารณสุขศาสตร ทางมหาวิทยาลัยไมใหใชรถที่ไดรับบริจาค
มาใชในการปฐมพยาบาลสงผูปวย และหองพยาบาลมีการปดตรงเวลาทั้งที่มีผูปวยอยู
17. การไปทําหนาที่กรรมการประเมินการดําเนินการประชุมของมูลนิธิกูภัยที่จังหวัดชลบุรี มีความ
สงสัยวาทําไมไมไดไป เอาเกณฑใดในการคัดเลือกตัวแทน ทําไมมีเพียงการสงตัวแทนนักศึกษาไป ทํา
ใหนักศึกษาที่ไมไดไปขาดโอกาส
18. อยากใหคณะมีการสนับสนุนเกี่ยวกับการไปออกฝกประสบการณที่เกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข
ศาสตร
ความภาคภูมิใจ
1. อาจารยมีความรัก ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา ใหความอบอุน เหมือนเปนพอ
2. มีความภาคภูมิใจที่อาจารยใหคําปรึกษา ดูแลเปนอยางดี พอใจในที่ผูบริหาร คณาจารย มีความ
เปนกันเอง ดูแลเหมือนเปนคนในครอบครัว
ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณอาจารย
1. การทําวิจัยภายในคณะ มีการชะลองบประมาณ ทําใหไมสามารถเบิกจายไดทันเวลา
2. คณะมีการระดมทุน เชน การเขาพรรษา เนื่องจากมีการมีการชะลองบประมาณ
3. ภายในคณะมีการเรียนรูและพัฒนา
4. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน เปนเพียงดวยวาจา ถาอะไรไมพอใหขอไปสวนกลาง
5. มีการพัฒนาจากการเรียนรูจ ากประสบการณ เชน แผน การบริหาร การจัดการเรียนการสอน
6. ปญหาอุปสรรคคือไมสามารถขับเคลื่อนและดําเนินการไดตามแผนที่วางไว
7. มีโครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ แตไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนได
การบริหารเอกสารลาชา คณบดีไมมีอํานาจในการบริหารจัดการ มีการรวมอํานาจในการบริหาร
งบประมาณ และอํานาจในการตัดสินใจ
8. ภายในคณะมีความเปนกันเอง และในระดับมหาวิทยาลัยมีความเปนแบบเครือญาติ
9. มีเครือขาย มีการไดไปอบรมลูกไก แมไก สช .เริ่มมีแหลงเพิ่มมากขึ้น นาจะเปนปจจัยเอื้อที่ดี
เพื่อการทําตําแหนงทางวิชาการ
10. การสรางขวัญกําลังภายในคณะคอนขางดี เชน ดานคําพูด การสนทนา
11. มีแผนการทําวิจัยผลงานวิชาการ ขวัญกําลังใจในการตีพิมพ แตมีปญหาเรื่องเบิกจาย
ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณสายสนับสนุน
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1. การเงินยังไมคลองตัว เนื่องจากผูบริหารชุดเกาอนุมัติเปนเงินรายได ซึ่งเงินรายไดไมสามารถใชกับ
นักศึกษาได จึงไมสามารถดําเนินการตามโครงการที่วางไวได มีการเรียกพบคณบดี รับทราบการ
ดําเนินการดานการเงิน
2. การเคลียเอกสารตองใหตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิงหาคม
3. การดําเนินการตางๆ มีผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน
4. การบริการวิชาการที่ติดตอไวแลวเกิดผลกระทบคือไมไดรับการอนุมัติจากการเปลี่ยนผานผูบริหาร
ชุดใหม
5. การสรางขวัญกําลังใจจากภายในดี
6. การรวมสองมหาวิทยาลัยมีฐานเงินเดือนของลูกจางชั่วคราวที่ไมเทากัน
7. การเบิกจายเดินเอกสารลาชา
8. ขั้นตอนการอนุมัติการเบิกจาย การจัดซื้อจัดจาง มีปญหาในขั้นตอนการเดินเอกสาร ตองแกไข
หลายรอบ ไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันเวลา
9. การชะลองบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ สงผลตอการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
10. การดําเนินโครงการดานพัฒนานักศึกษา ไมไดดําเนินโครงการเนื่องจากมีปญหาในการเบิกจาย
จึงดําเนินโครงการเปนรายกิจกรรมโดยไมใชเงิน
ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูบริหาร
1. การควบรวมของสองมหาวิทยาลัยทําใหไมมีการกระจายอํานาจ ขาดการกระจายอํานาจไปสู
ผูบริหารภายในคณะ ผูบริหารไมมีอํานาจในการตัดสินใจ มีผลกระทบตอการพัฒนาคณะ
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ภาคผนวก
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กําหนดการโครงการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
......................................................................................................................
08.30 น. – 09.00 น. - ลงทะเบียน/คณาจารย และบุคลากรพรอมกันที่หองประชุม
09.30 น. – 10.00 น. - คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พรอมรายงานผลการดําเนินงาน
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแจงวัตถุประสงคของการประเมินฯ
10.00 น. – 10.30น. - คณะกรรมการศึกษาเอกสาร / หลักฐานอางอิง
- คณะกรรมการสัมภาษณ ผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ/ตัวบงชี้
10.30น. – 12.00 น. - คณะกรรมการศึกษาเอกสาร / หลักฐานอางอิง (ตอ)
- คณะกรรมการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
12.00 น. – 13.00น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30น. - คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน
14.00 น. – 16.30น. - คณะกรรมการสรุปผลดวยวาจา (บุคลากรทุกทานเขารวมรับฟงผลการ
ประเมิน)
หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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