รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559
(1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ขอมูลรายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะผูประเมินขอรับรองวา
1. ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยคนหาขอมูลประกอบการตัดสินผล จากการวิเคราะห
รายงานประเมินตนเอง หลักฐานอางอิง ตาง ๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะคณะสาธารณสุข
ศาสตร ตรวจเยี่ยมหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูบริหาร
อาจารย เจาหนาที่ ตัวแทนนักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ
2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ
ลงนาม ..........................................ประธานกรรมการ
(อาจารยดร.นฤมล เอนกวิทย)
ลงนาม ...........................................กรรมการ
(อาจารย ดร.ธีระ ภูดี)
ลงนาม ........................................... กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย ดร.จินดารัตน สมคะเณย)

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
สภาพทางกายภาพ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากร
งบประมาณ
1.2 วิธีการประเมิน
สวนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ (สกอ.)
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะแตละองคประกอบ
ผลการประเมินองคประกอบคุณภาพ (ตาราง ป.1)
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.2)
ภาคผนวก
ตารางตรวจเยี่ยม

หนา

1
1
2
2
2
5
6
6
7
8
9
13
13
14

บทสรุปผูบริหาร

ปการศึกษา 2559 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลัก) สูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พบวาผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีคุณภาพใน
ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.02 จาก 5 คะแนน) เมื่อวิเคราะหรายละเอียดในแตละองคประกอบ
พบวา องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคุณภาพระดับคุณภาพ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.55) องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
มีคุณภาพระดับคุณภาพนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.67) องคประกอบที่ 4 อาจารย มีคุณภาพระดับคุณภาพดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.39) องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียนมีคุณภาพระดับคุณภาพปาน
กลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.00) และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีคุณภาพระดับคุณภาพปานกลาง
(คะแนนเฉลี่ย 3.00)
เมื่อวิเคราะหปจจัยนําเขาพบวา มีคุณภาพระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.60) กระบวนการมี
คุณภาพระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.00) และผลลัพธ คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.55)

ขอเสนอแนะในภาพรวม
๑.
อาจารยประจําหลักสูตรตองกําหนดผลลัพธ/เปาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของตัวบงชี้ ที่เนน
กระบวนการใหครบถวนชัดเจน เพื่อใชในการวางระบบและกลไก/กระบวนการดําเนินงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานที่นําไปสูผลลัพธหรือเปาหมายตามที่กําหนดไว
2. คณะกรรมการประจําคณะตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนใหมี
ความรูความเขาใจในการบริหารหลักสูตรและกระบวนการดําเนินงานเชิงระบบ PDCA โดยเฉพาะการประเมิน
ระบบ/กระบวนการเพื่อใหไดขอมูลในการไปปรับปรุงกระบวนการใหไดผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนด
3. คณะกรรมการประจําคณะควรผลักดัน/กําหนดมาตรการใหไดรับการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
หลักสูตรเปนที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อพัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
4. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีแนวทางการสนับสนุนหรือมีมาตรการในการใหอาจารยประจําหลักสูตร
จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเพิ่มขึ้นเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
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สวนที่ 1
บทนํา

1. ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ประวัติความเปนมา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 25
48 (TQF) เปนหลักสูตรปริญญาตรีเรียน 2 ป
จัดการศึกษาเปนภาษาไทย จํานวนหนวยกิตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต เริ่มเปดรับนักศึกษา ภาคปกติเมื่อปการศึกษา
2556 ปจจุบันมีนักศึกษารวมภาคปกติและภาคพิเศษทั้งหมดจํานวน 22 คน

ปรัชญา
ภูมิปญญาดานสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน (To be a wisdom for Local HealthSystem)
วิสัยทัศน
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุขของ
ทองถิ่นและชุมชน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ มี
ศักยภาพและเจตคติ ที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมี
ความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น
และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน
สภาพทางกายภาพ
จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตร
รวม (คน)
ชั้นปที่ 1
ชั้นปท2ี่
ตกคาง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
หลักสูตรสาธารณสุขสาสตรมหาบัณฑิต
ปกติ
พิเศษ
4
6
14
22
รวมปกติ

-

-

-

2

จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตร
รวม (คน)
ชั้นปที่ 1
ชั้นปท2ี่
ตกคาง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
รวมปกติทุกชั้นป
รวมพิเศษ
2
6
14
22
รวมพิเศษทุกชั้นป
รวมปกติและพิเศษ
2
6
14
22
รวมนักศึกษาทุกชั้นป
22
จํานวนบุคลากร
บุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวมบุคลากร (คน)
คน
ขาราชการ
รอยละ
คน
10
2
12
พนักงานมหาวิทยาลัย
รอยละ
90.90
50
80
คน
ลูกจางประจํา
รอยละ
คน
1
2
3
ลูกจางชั่วคราว
รอยละ
9.09
50
20
คน
พนักงานราชการ
รอยละ
คน
11
4
15
รวม
รอยละ
73.33
26.67
100
งบประมาณ
โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 90,720 บาท
2. วิธีการประเมิน
2.1 การวางแผนและการประเมิน
2.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ รวมกันศึกษาวิเคราะห SAR ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร กรอบแนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ ตัวบงชี้ ของ
สกอ. รวมกันจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกัน
2.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมีสวน
ไดสวนเสีย)
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คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการโดยศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมจากเอกสาร/หลักฐาน จากการสังเกต และการลงพื้นที่ยืนยันสภาพจริง หาขอมูลเพิ่มเติม การสัมภาษณ
ผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอตอคณบดี หัวหนา
สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตรและผูเกี่ยวของดวยวาจา เมื่อสิ้นสุดการประเมินภายหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินสงรายงานใหคณะสาธารณสุขศาสตรรับทราบขอมูลเพื่อรับรองและยืนยันขอมูล
2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใชคําอธิบายตัวบงชี้ แนวปฏิบัติที่ดี ขอมูล
อางอิงสําหรับผูประเมิน เกณฑมาตรฐาน เกณฑการประเมิน และขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
เปนหลักในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล สําหรับประกอบการ
พิจารณารายตัวบงชี้ โดยตกลงใหมีการตรวจสอบทั้งในขณะวางแผนการตรวจเยี่ยมชม และสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร SAR และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแต
ละตัวบงชี้ ทั้งการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้
1. ความครบถวนสมบูรณของขอมูล / หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ตองการวัด
2. ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
3. ความเปนจริงของขอมูลที่ไดรับ
4. ความถูกตองของวิธีการวิเคราะหและเสนอผลการประเมินขณะรวมพิจารณาผลการประเมิน
5. ความเปนปรนัยของผลการประเมิน
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สวนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 6 องคประกอบและ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อยางครบถวนโดยมีผลการ
ประเมินทั้ง 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ อยูในระดับ คุณภาพดี มีคาคะแนน เทากับ 3.0 2 รายละเอียด ดังนี้
องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/หรือ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
โปรดขีดเครื่องหมาย ในตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนดด
ผลการ
ระบุขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ดําเนินการ ในกรณีที่ไมสามารถประเมินได
1. การกํากับ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.
มาตรฐาน
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

(ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด
สรุปผลการประเมิน
 ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4.09
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2
ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาใน
5
(บัณฑิตศึกษา) ระดับปริญญาโท/หรือปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ
4.55
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
3.1 การรับนักศึกษา
1
การรับนักศึกษา
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาแกบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การคงอยูของนักศึกษา
การสําเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

1

3

1.67

กรณีไมจบวิทยาศาสตร
สุขภาพ ปการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาจํานวน 2 คน ที่มี
การจัดวิชาใหเรียนรูเพิ่ม
ปรับชองทางในการให
คําปรึกษา เพิ่มความถี่ในการ
ติดตามนักศึกษา
ใชกระบวนการเรียนรูใน
รายวิชาของหลักสูตร
มีแนวโนมดีขึ้น
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
3
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย
มีผลงานอาจารย 3 คน มีการ
ปรับปรุงโดยการแสวงหาแหลง
ทุน
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.17
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
5
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทาง
2.5
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
5
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
3
การคงอยูของอาจารย
ความพึงพอใจของอาจารย
การประเมินความพึงพอใจให
ครอบคลุมตัวบงชี้ที่ 4.1
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ
3.39
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
คะแนน
หมายเหตุ/
ตัวบงชี้
ที่ได ขอสังเกต (ถามี)
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
มี 1 รายวิชา
จาก 14 รายวิชา
เพิ่มสาระ
ผูสูงอายุ วิชา
พฤติกรรม
สุขภาพและการ
สงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน

2

การกําหนดผูสอน
การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการการจัดการเรียนการสอน
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

มีการประเมิน
โดยเชิญนักศึกษา
มาพูดคุย
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5.3 การประเมินผูเรียน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF

2

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

5
3.00

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได
หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและ
เหมาะสม ตอการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
มีการประเมินความพึงพอใจของ
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การเรียนรู
แตไมมีการประเมินอาจารย
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

3.00
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รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง
- นักศึกษามีผลงานที่ไดรับการตีพิมพ จํานวน 10 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก เทากับ 40
ไดคะแนนเต็ม 5
แนวทางเสริม
- ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการตีพิมพบทความในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 1 กลุมหรือระดับนานาชาติ
รวมทั้งมีกระบวนการสงเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. การรับนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษา และการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังไมมีระบบที่ชัดเจน และยัง
ไมครอบคลุม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.การรับนักศึกษา ควรมีการประเมินระบบ เชน แผนการรับนักศึกษา ปละ 20 คน แตรับไดไมถึงตามเปาหมาย
ตองมีการนําผลการประเมินมาปรับแผนหรือวิธีการดําเนินงานเพื่อใหไดตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว
2. การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามที่ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และมีระบบที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 4: อาจารย
จุดแข็ง
1. มีระบบการบริหารอาจารย การพัฒนาอาจารย และการพัฒนาการทําผลงานของอาจารย ที่ชัดเจน ทําใหมี
ผลงานของอาจารยเพิ่มขึ้น และกระจายครบทุกคน และทําใหอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวย
ศาสตราจารย) จํานวน 1 คน
2. มีการแสวงหาแหลงทุนจากภายในและภายนอกจนไดมีผลงานของอาจารยเพิ่มขึ้น
แนวทางเสริม
- การประเมินความพึงพอใจควรมีขอมูลเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง โดยตองประเมินใหครอบคลุมตามตัวบงชี้ที่
4.1 วาอาจารยในคณะมีความพึงพอใจตอการบริหารคณะมากแคไหน ไมใชความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
ของอาจารยเอง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
- กระบวนการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ ยังไมครบตามขั้นตอน PDCA โดยเฉพาะการประเมิน และการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงใหมีผลที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีเพียง 1 วิชา จาก 14 รายวิชาที่มีการเพิ่มสาระในรายวิชา และมี
การนําผลการประเมินมาปรับใชใน มคอ.3 ดังนั้นควรดําเนินการใหครบถวนตามผลการประเมินทุกรายวิชา
2. ตัวบงชี้ที่ 5.2 การกําหนดผูสอน ควรมีการนําไปปรับปรุง มีการพบปญหาแตไมมีการนําไปปรับปรุง
3. ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน ควรมีการประเมินและนํามาปรับปรุงผลการดําเนินงาน
4. ตังบงชี้ที่ 5.4 มคอ.7 ตองนําไปเขียนในขอ 2 หมวด 2 (เหตุผลในการปรับปรุงรายวิชา) การนําไปปรับปรุง
รายวิชา ไปปรับปรุงหมวด 5 ใน มคอ.3 หัวขอที่ปรับมีอะไรบาง
องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการประเมินความพึงพอใจ และมีการนํามาปรับปรุงเปนบางเรื่อง ซึ่งยังไมครบถวนตามผลการประเมิน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรวิเคราะหผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหครอบคลุม และเกิดผลลัพธที่ดี
ขึ้นอยางเปนรูปธรรม
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน ปการศึกษา 255 9 จํานวน 6 องคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1 ผลการ
ประเมิน "ผาน" หลักสูตรไดมาตรฐาน และพบวาผลการดําเนินงาน อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก จํานวน 1
องคประกอบคือ องคประกอบที่ 2 (บัณฑิต ) ผลการดําเนินงาน อยูในระดับ ดี จํานวน 1 องคประกอบคือ
องคประกอบที่ 4 (อาจารย) ผลการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 5
(หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน) และองคประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) ผลการดําเนินงาน
อยูในระดับคุณภาพนอย จํานวน 1 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 3 (นักศึกษา) โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
มีคะแนนเทากับ 3.02 อยูในระดับดี
ตาราง ป1 สรุป ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
ตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (หมวดที่ 1)
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโททีไ่ ดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2)
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

เปาหมาย

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

คณะกรรมการ
ผาน

ผาน

ผาน

3.51
คะแนน

4.09

รอยละ 80

5

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

3
3
3

1
1
3

3 คะแนน
3 คะแนน
รอยละ 36

4
4.17
5

3
4.17
5

รอยละ 36

2.50

รอยละ 24

5

4.09
5

2.50
5
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

คณะกรรมการ

3
4
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
4 คะแนน
องคประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวดที่ 4)
3
3
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3 คะแนน
2
3
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 คะแนน
2
3
ตัวบงชี้ 5.3การประเมินผูเรียน
3 คะแนน
5
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5
รอยละ80
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู( หมวดที่ 5)
3
4
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (1 ตัวบงชี้)
ผลการประเมิน ผาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1-6.1 (13 ตัวบงชี้)
รวม 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้
ผลการประเมินคาคะแนนเฉลี่ย 3.02 คะแนน
คุณภาพระดับดี

ตาราง ป2. วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผาน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บงชี้ในองคประกอบที่
2-6

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนตัว
บงชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

ผานการประเมิน
1.67
3.39
3
3
3
7
4
2.60
3.00

O

คะแนน
เฉลี่ย

4.55
2
4.55

4.55
1.67
3.39
3.00
3.00
3.02

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัทธของกระบวนการยอย

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
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ภาคผนวก
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กําหนดการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2559
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
......................................................................................................................
08.30 น. – 09.00 น. - ลงทะเบียน/คณาจารย และบุคลากรพรอมกันที่หองประชุม
09.30 น. – 10.00 น. - คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พรอมรายงานผลการดําเนินงาน
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแจงวัตถุประสงคของการประเมินฯ
10.00 น. – 10.30 น. - 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 (บุคลากรทุกทานเขารวมรับฟงผลการประเมิน)
หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

