รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2559
(1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

ระดับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอรับรองวาขอความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ถูกตองเปนความจริงทุกประการ
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
ประธานหลักสูตร
อาจารย ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
อาจารยประจําหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณ ขุนลึก
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารย ดร.ธวัชวงศชยั ไตรทิพย อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารย ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
อาจารยประจําหลักสูตร

.....................................................................
(อาจารย ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม)
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560

วันทื่20 มิถุนายน 2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560

.....................................................................
(อาจารย ดร.กฤษณา วุฒิสินธ)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

คํานํา

รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและเพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของตามพันธกิจของคณะฯ การรายงานการประเมินตนเอง
ครั้งนี้เปนการรายงานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และตัวบงชี้ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ไดแบงสาระออกเปน
7 หมวด ประกอบดวย หมวดที่ 1 ขอมูล
ทั่วไป หมวดที่ 2 อาจารย หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชา หลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตร หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูประเมินอิสระและหมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 255 9 จะเปนการสงเสริมใหสาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหดียิ่งขึ้นและอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการนําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
การบริหาร และเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลตอไป
ลงชื่อ……………..…………………………….
(อาจารย ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม)
ประธานสาขาวิชา การจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
รายงานวันที่ 20 มิถุนายน 2560

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1
หมวดที่ 2 อาจารย
หมวดที่ 3 นักศึกษา และ บัณฑิต
หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป ระเมิน
หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

หนา
ก
21
49
52
73
75
7 6

บทสรุปผูบริหาร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ.
2556 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามระบบและกลไกการเปดและ
ปดหลักสูตร ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 25 48 (TQF) เปนหลักสูตรปริญญา โท
เรียน 2 ป จัดการศึกษาเปนภาษาไทย จํานวนหนวยกิตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต เริ่มเปดรับนักศึกษาเมื่อป
การศึกษา 2556 ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวน 22 คน โดยในปการศึกษา255 8 หลักสูตรไดมีการประกันคุณภาพ
ภายใน จํานวน 6 องคประกอบ รวม 1 3 ตัวบงชี้ ที่สอดคลองกับภารกิจหลักของหลักสูตร คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ การการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 ผลการประเมินตามองคประกอบ
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

ผาน

O

2.1,2.2
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4
2
3.45
3.75
3.09

4.55
3
4.06
3.50
4.00

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

3.71

ระดับคุณภาพดี

คะแนน
เฉลี่ย

3. จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการจัดการปญหาสุขภาพในชุมชน โดยเนนการเรียนรูเพื่อ
แกไขปญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษา
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรที่เปนระบบ
3. หลักสูตรมีการจัดการเรียนรูรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานบริการสุขภาพใน
พื้นที่
4. โอกาสในการพัฒนา
1. การดําเนินการจัดการเรียนรูของนักศึกษา ควรมีการการพัฒนาใหเปนวงรอบตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ครบในกระบวนการคุณภาพ (PDCA) ใหตอเนื่อง ทั้งองคประกอบที่ 3,4,5 และ 6
2. หลักสูตรควรดําเนินการนําผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในการจัดการศึกษาใหตอเนื่อง

3. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย โดยมีการวางแผน
ในการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหเปนระบบและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อยกระดับคุณภาพของอาจารยใน
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร2556140104136
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ทาง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน
วิชาการ
1* ผศ.ดร. กฤษณ ขุนลึก
2*

อ.ดร.

ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3*

อ.ดร.

ธนูยสิญจน สุขเสริม

4

อ.ดร.

ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5

อ.ดร.

กฤษณา วุฒิสินธ

อาจารยผูสอน
1.อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
2.อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
3.ผศ.ดร.นายกฤษณ ขุนลึก
4.อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย
5.อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
อาจารยพิเศษ
1. อ.ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุปผา
2. ผศ.ดร.ยรรยงค อินทรมวง
3.ผศ.ดร.นิรุวรรณเทิรนโบลว
4.อ.ดร.ศิริชัย รินทะราช
5. อ.ดร.ธีระศักดิ์ พาจันทร

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
ชีวสถิติ
สาธารณสุขศาสตร
บริหารสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
บริหารสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร
ประชากรศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา

2

6. อ.ดร.สมจิตร พรมแพน
7. อ.ดร.พิทยา ศรีเมือง
8. อ.ดร.ธันวา ใจเที่ยง
9. อ.ดร.ธีระ ภูดี
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร

3

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เกณฑการประเมิน : 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน :อาจารยประจําหลักสูตรมีดังรายชื่อตอไปนี้
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล
1
อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย
2
ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
3
อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
4
อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
5
อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

วันเริ่มตนเปนอาจารยประจําหลักสูตร
16 กันยายน 2556 ถึง ปจจุบัน
1 ตุลาคม 2556 ถึง ปจจุบัน
10 ตุลาคม 2556 ถึง ปจจุบัน
14 ตุลาคม 2556 ถึง ปจจุบัน
1 พฤศจิกายน 2556 ถึง ปจจุบัน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน

เกณฑการประเมิน : 2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน : อาจารยประจําหลักสูตรมีดังตอไปนี้ (บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ชื่อ – สกุล

1.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.

2.

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
ชีวสถิติ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
บริหารสาธารณสุข

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

4

4.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

สิ่งแวดลอมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร
ประชากรศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา

สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

เกณฑการประเมิน : 3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ชื่อ – สกุล

1.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.

2.

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

4.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ศษ.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
ชีวสถิติ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
บริหารสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร
ประชากรศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน

5

เกณฑการประเมิน : 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน (บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ชื่อ – สกุล

1.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.

2.

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

4.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
ชีวสถิติ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
บริหารสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร
ประชากรศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน
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เกณฑการประเมิน : 5คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ชื่อ – สกุล

1.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.

2.

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

4.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
ชีวสถิติ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
บริหารสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร
ประชากรศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน
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เกณฑการประเมิน : 6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ชื่อ – สกุล

1.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.

2.

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

4.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ส.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
ชีวสถิติ
บริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
สิ่งแวดลอมศึกษา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
บริหารสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร
ประชากรศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน
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เกณฑการประเมิน : 7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ชื่อ – สกุล

1.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

2.

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

3.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

4.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

5.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

6.

อ.ดร.สมจิตร พรมแพน

7.

อ.ดร.ธันวา ใจเที่ยง

8.

อ.ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร

9.

อ.ดร.ศิริชัย รินทะราช

ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร
ปร.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา
ส.ม. ชีวสถิติ
ส.บ. บริหารสาธารณสุข
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร
ปร.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา
ศศ.ม. สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ส.บ. บริหารสาธารณสุข
ปร.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา
ศศ.ม. การบริหารและการพัฒนา
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร
ศษ.ด. ประชากรศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. สุขศึกษา
ปร.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร
วท.ด วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปร.ด. พัฒนบูรณาการศาสตร
วท.ม เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม
วท.บ วิทยาศาสตรสุขาภิบาล
ปร.ด. สาธารณสุขศาสตร
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร
ปร.ด. สิ่งแวดลอมศึกษา
ส.ม. อนามัยสิ่งแวดลอม
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร

ตําแหนงทาง
วิชาการ

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
 สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน

 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
 สาขาที่ตรง
สาขาที่สัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน

เกณฑการประเมิน : 8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
(บัณฑิตศึกษา – เฉพาะแผน ก เทานั้น)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวมยุเรศ หวยทราย

2.

นางวันเพ็ญ ดาบสมเด็จ

3.

นางสาวสุวลักษณ ไชยพร

4.

นางสาวจิราวรรณ ผาระกัน

5.

นายพงษศักดิ์ หัสกรรจ

6

นางสาวนพรัตน มณีกรรณ

ผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพร
ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอ
พฤติกรรมการรับรูการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
ของประชาชนอําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของกลุม
เสี่ยงเบาหวาน ที่เขารวม
โปรแกรมการดูแลตนเอง
ตามวิถีชุมชนตําบลโคกกอง
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะโดยกระบวนการ
มีสวนรวม บานทาแสง
ตําบลลําพาน อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุในอําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาท
หนาที่และการสนับสนุน
จากองคกรที่มีความสัมพันธ
กับการดําเนินงานระบบ
สุขภาพอําเภอ ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอําเภอจังหวัด
สกลนคร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

วารสาร/แหลงตีพิมพเผยแพร
สัมมนาวิชาการปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยและภัย
สุขภาพ เครือขายสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 8 9
และ 10

ปที่พิมพ
2559

การประชุมวิชาการสรางเสริม
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 คณะ
แพทยศาสตร มหาวิยาลัยพะเยา

2559

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2559

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2559

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

2559

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2559

10

7

นายรัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน

8

นางสาววนิดา ภูพันหงส

9

นายไพรัตน หวยทราย

ของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงในอําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ
การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการในการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่ในเขตอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ
การมีสวนรวมในการปองกัน
และควบคุมโณค
ไขเลือดออกของประชาชน
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

2559

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

2559

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

2559

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน
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เกณฑการประเมิน : 9ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
จํานวนวิทยานิพนธ จํานวนการคนควาอิสระ
4
1. ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
4
2. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
4
3. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
4
4. อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย
4
5. อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
ผาน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน

เกณฑการประเมิน : 10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
(บัณฑิตศึกษา)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพร
1. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอ
พฤติกรรมการรับรูการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
ของประชาชนอําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ

2.

3.

อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

วารสาร/แหลงตีพิมพเผยแพร
สัมมนาวิชาการปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยและภัย
สุขภาพ เครือขายสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 8 9
และ 10

ปที่พิมพ
2559

การประชุมวิชาการเสนอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ของผูสูงอายุในอําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

2559

ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอ
พฤติกรรมการรับรูการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
ของประชาชนอําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ

สัมมนาวิชาการปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยและภัย
สุขภาพ เครือขายสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 8 9
และ 10

2559

การประชุมวิชาการเสนอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ของผูสูงอายุในอําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

2559

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของกลุม

การประชุมวิชาการสรางเสริม
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 คณะ

2559
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4.

5.

อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

เสี่ยงเบาหวาน ที่เขารวม
โปรแกรมการดูแลตนเอง
ตามวิถีชุมชนตําบลโคกกอง
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของกลุม
เสี่ยงเบาหวาน ที่เขารวม
โปรแกรมการดูแลตนเอง
ตามวิถีชุมชนตําบลโคกกอง
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะโดย
กระบวนการมีสวนรวม
บานทาแสง ตําบลลําพาน
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาท
หนาที่และการสนับสนุน
จากองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานระบบสุขภาพ
อําเภอ ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอจังหวัดสกลนคร
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะโดย
กระบวนการมีสวนรวม
บานทาแสง ตําบลลําพาน
อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาท
หนาที่และการสนับสนุน
จากองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานระบบสุขภาพ
อําเภอ ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอจังหวัดสกลนคร

แพทยศาสตร มหาวิยาลัยพะเยา

การประชุมวิชาการสรางเสริม
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 คณะ
แพทยศาสตร มหาวิยาลัยพะเยา

2559

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2559

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

2559

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2559

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

2559
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเอง
ปที่แลว
ผาน

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

ผาน

ผาน

เกณฑการประเมิน : 11การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน :หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน ป 2556
และไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน ป 2557
สํานักงาน กพ.รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่
18 เดือน มิถุนายน ป 2557
ไดรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 2
เดือน กรกฎาคม ป 2558
ทัง้ นี้หลักสูตรมีกําหนดในการปรับปรุงหลักสูตร
ป 2561
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินปที่แลว
-

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

เปาหมายปถัดไป

-

-

เกณฑการประเมิน : 12การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน :มีรายละเอียดดังนี้
(1) หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร จํานวน
6 ครั้ง
ตามชวงเวลาดังนี้
1.วันที่ 16สิงหาคม 2559มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
2.วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
3.วันที่ 23 สิงหาคม 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
4.วันที่ 16 ธันวาคม 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
5.วันที่ 9 มีนาคม 2560 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
6. วันที่ 27 เมษายน 2560 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
(2) หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา และหลักสูตรไดจัดทํา มคอ.2ตามรายละเอียดของหลักสูตรครบทั้ง 8 หมวดตอไปนี้
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ
และโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคนคณาจารย หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ทางหลักสูตรไดแนบ มคอ.2 มาทายนี้
(3)หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3
กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาดังนี้
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- รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
ลําดับ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รหัส
รายวิชา

ชื่อรายวิชา

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย
ผูสอน

ภาค
การศึกษา

การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธเพื่อ
30701207
อ.ดร.ธวัชวงศชัยไตรทิพย 1/2559
พัฒนาระบบสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น
การจัดการอนามัย
1/2559
30701205 สิ่งแวดลอมและอาชีวอนา อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
มัยในทองถิ่น
วิทยาการระบาดสําหรับ อ.ดร.ชาญชัยณรงคทรง
1/2559
30701202
งานสาธารณสุข
คาศรี
ระบบสุขภาพและการ
1/2559
30701201
อ.ดร.กฤษณขุนลึก
จัดการ
การประเมินผลกระทบ
1/2559
30701308
อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
สัมมนาการจัดการระบบ
1/2559
30701301
อ.ดร.กฤษณาวุฒิสินธ
สุขภาพทองถิ่นและชุมชน
1/2559
30701401
วิทยานิพนธ
อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
2/2559
30701203 ชีวสถิติในงานวิจัยดาน
อ.ดร.ชาญชัยณรงคทรง
สาธารณสุข
คาศรี
2/2559
30701204 ระเบียบวิธีวิจัยในงาน
สาธารณสุข
ผศ.ดร.กฤษณขุนลึก
2/2559
30701208 พฤติกรรมสุขภาพและการ
สงเสริมสุขภาพ
อ.ดร.กฤษณาวุฒิสินธ
2/2559
30701209 องคกรและการพัฒนา
องคกรในระบบสุขภาพ
อ.ดร.ธวัชวงศชัยไตรทิพย
2/2559
30701401 วิทยานิพนธ
อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
อ.ดร.สุริยวุฒิ สุวรรณรบุป
3/2559
30701601 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผา
บัณฑิตศึกษา*
ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
3/2559
30701602 คอมพิวเตอรสําหรับ
บัณฑิตศึกษา*
3/2559
30701501 การสาธารณสุขบูรณาการ อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
1*
3/2559
30701502 การสาธารณสุขบูรณาการ อ.ดร.ธวัชวงศชยั ไตรทิพย
2*
- รายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.4 (ไมมีวิชาฝกปฏิบัติ)

ชั้นป
ที่เรียน
1

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

หมายเหตุ
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(4)หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ ของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน โดยมีทุก
รายวิชาครบตามภาคการศึกษาที่เปดสอน
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ลําดับ
รหัส
อาจารยผูรับผิดชอบ
ภาค
ชั้นป
ชื่อรายวิชา
หมายเหตุ
ที่
รายวิชา
รายวิชาและอาจารยผูสอน การศึกษา ที่เรียน
การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธเพื่อ
1
1/2559
30701207
อ.ดร.ธวัชวงศชัยไตรทิพย
1
พัฒนาระบบสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น
การจัดการอนามัย
2
1/2559
30701205 สิ่งแวดลอมและอาชีวอ อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
1
นามัยในทองถิ่น
วิทยาการระบาดสําหรับ อ.ดร.ชาญชัยณรงคทรงคา
3
1/2559
30701202
1
งานสาธารณสุข
ศรี
ระบบสุขภาพและการ
4
1/2559
30701201
อ.ดร.กฤษณขุนลึก
1
จัดการ
การประเมินผลกระทบ
5
1/2559
30701308
อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
2
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
สัมมนาการจัดการ
6
1/2559
30701301 ระบบสุขภาพทองถิ่น
อ.ดร.กฤษณาวุฒิสินธ
2
และชุมชน
7
1/2559
30701401
วิทยานิพนธ
อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
2
8
2/2559
30701203 ชีวสถิติในงานวิจัยดาน อ.ดร.ชาญชัยณรงคทรงคา
1
สาธารณสุข
ศรี
9
2/2559
30701204 ระเบียบวิธีวิจัยในงาน
1
สาธารณสุข
ผศ.ดร.กฤษณขุนลึก
10 30701208 พฤติกรรมสุขภาพและ
2/2559
1
การสงเสริมสุขภาพ
อ.ดร.กฤษณาวุฒิสินธ
11 30701209 องคกรและการพัฒนา
2/2559
1
องคกรในระบบสุขภาพ อ.ดร.ธวัชวงศชัยไตรทิพย
12 30701401 วิทยานิพนธ
2/2559
อ.ดร.ธนูยสิญจนสุขเสริม
2
- รายงานผลการดําเนินการของของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 (ไมมี)
(5)หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 และไดจัดสงภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษาตามเอกสาร มคอ.7
(6) หลักสูตรมีการ จัดประชุมวิพากษเกรดเพื่อสรุปผลการเรียน ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนที่
กําหนดใน มคอ.3 เปนจํานวนรอยละ30 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
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(7) หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
7.1 สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
1) ผลการประเมินเนื้อหา สื่อ กิจกรรม และวิธีการวัดและประเมินผล โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาปรับปรุง ดังนี้คือ
ดานกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองทําใหมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
การศึกษาดูงานในตางประเทศในประเทศที่ไดกําหนดไว ทําใหไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนและเจตนารมณของ
หลักสูตร
ดานวิธีการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล ทางหลักสูตรไดมีการประเมินผล
โดยในรายวิชาใหอาจารยผูสอนหลักและสอนรวม ทําการรวมกันกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล หลังจากนั้น
นํามาสรุปในภาพรวมของหลักสูตรตอไป
7.2 แนวทางพัฒนา
/ปรับปรุง
ดานกิจกรรม
- ปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ดานวิธีการวัดและประเมินผล
- จัดระบบกระบวนการวัดและประเมินผล การทวนสอบ ใหเปนระบบโดยมี
คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวมกันปฏิบัติตามระบบที่ไดกําหนด
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(ไมม)ี
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(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 อาจารยในหลักสูตรทุก
ทาน
2 อ.ดร.กฤษณา วุฒสินธ

3

อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

4

อ.ดร.ธนูยสิญจน
สุขเสริม

5

อ.ดร.ธวัชวงศชัย
ไตรทิพย

6

อ.ดร.ชาญชัยณรงค
ทรงคาศรี

หัวขอเรื่อง

ระยะเวลา

สถานที่

โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ

5-6 มิ.ย.60

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง

6-7
ธันวาคม
2559

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุในเมือง
อาคาร
ปฏิบัติการ
เครื่องกล
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ

การจัดการความรู
Mini_UKM ครั้งที่ 15
เรื่องการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค
เรื้อรังในกลุมเสี่ยงสูง
ประชุมพัฒนาเครือขาย
พัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมทางปญญา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มหกรรมวิชาการดาน
สาธารณสุข จังหวัด
มหาสารคาม ประจําป
2560

14-16 ก.พ.
2560

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

19-23 ธ.ค.
60

จ.เลย

3-5 เม.ย 60

จ.นนทบุรี

25-26 พ.ค.
2560

จ.มหาสารคาม

หมายเหตุ

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวมกิจกรรม)
จากการสรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถสรุปไดดังนี้
1. วิทยากรมีความรูความสามารถมาก สามารถอธิบายใหเขาใจไดงาย
2. ผูเขารวมโครงการตองการใหมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกป
3. ผูเขารวมอบรมมีความสุขในการเขาอบรม
4. สามารถนําความรูและประสบการณจากการเขารวมประชุมสัมมนามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน
5. มีเครือขายการปฏิบัติงานทั้งในระดับพื้นที่และภูมิภาค
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(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หัวขอเรื่อง
ระยะเวลา
สถานที่
หมายเหตุ
ที่
1
นายณรงค อุไรโคตร โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเขา 15-21 พ.ค. ศูนยศึกษาลํา
สูตําแหนงทางวิชาชีพ
60
ปาว จ.กาฬสินธุ
2-3 ธ.ค. อาคารเรียนรวม
โครงการ เรื่อง “หลักการและ
2559
แนวทางการปฏิบัติตาม
และปฏิบัติการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เทคโนโลยี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
สารสนเทศ
และที่แกไขเพิ่มเติม และตาม
มหาวิทยาลัย
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
กาฬสินธุ
เรื่องแนวทางในการจัดหาพัสดุ
และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : ebidding)
2
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเขา 15-21 พ.ค. ศูนยศึกษาลํา
นางสาวธรรณญธร
สูตําแหนงทางวิชาชีพ
ดลปดชา
60
ปาว จ.กาฬสินธุ
โครงการ เรื่อง “หลักการและ
แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม และตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องแนวทางในการจัดหาพัสดุ
และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : ebidding)
3

นางภาวินีเสาวโชติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยง
โครงการจัดการความรูเรื่อง
การจัดทําเอกสารทางดาน
การเงิน

2-3 ธ.ค.
2559

อาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ

6-7 ธันวาคม อาคาร
2559
ปฏิบัติการ
เครื่องกล
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
12 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
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4

นางสาวจีรวรรณ คํา
วาริห

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองไทยแลนด
4.0

10-13 พ.ย
59

อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

อบรมระบบสารสนเทศเพื่อ
8-10 ก.พ.60 มหาวิทยาลัย
การบริการการศึกษา
กาฬสินธุ
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวมกิจกรรม)
จากการสรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมสามารถสรุปไดดังนี้
1. ตองการใหจัดโครงการพัฒนาบุคลากรแบบนี้ในทุกป
2. ตองการใหจัดโครงการที่เนนความสามารถเฉพาะดานของบุคลากรดวย
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ยังไมมีนักศึกษาชั้นปสุดทาย
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ยังไมมีบัณฑิต
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเอง
ปที่แลว
ผาน
รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 1.1.12-1
สศ.สม. 1.1.12-2
สศ.สม. 1.1.12-3
สศ.สม. 1.1.12-4
สศ.สม. 1.1.12-5
สศ.สม. 1.1.12-6
สศ.สม. 1.1.12-7
สศ.สม. 1.1.12-8
สศ.สม. 1.1.12-9
สศ.สม. 1.1.12-10
สศ.สม. 1.1.12-11

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน 1 ถึง 5)
ผาน

เปาหมายปถัดไป
ผาน

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 16สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 19 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 23 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 16 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 9 มีนาคม 2560
รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 27 เมษายน 2560
มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
แฟม มคอ.3
แฟม มคอ.5
เลม มคอ.7
สําเนาเอกสารโครงการ , เอกสารคําสั่งไปราชการ

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน องคประกอบที่ 1
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ผลการดําเนินงานระดับปริญญาโท มีเกณฑการประเมิน 12 ขอ
ขอ

เกณฑการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
(ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา)
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
(ใหระบุวา มีการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งสุดทายเมื่อใด)
การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จํานวนขอที่ผานการประเมิน

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตรี

สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน ผาน
ปที่แลว
(11 ขอ)
 ไมผาน
11

11

ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
โทรศัพท : 083-0239119 E-mail :







ผลการ
ดําเนินงาน
ผาน / ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน





ผาน
ผาน
ผาน



ผาน



ผาน



ยังไมถึงรอบ
การปรับปรุง
ผาน

11

11

หลักสูตรที่ประเมิน

11

โท

เปาหมาย
ปถัดไป

ผาน

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
โทรศัพท: 081-7497766

ผาน
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หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้

จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3ผลที่เกิดกับอาจารย

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ตัวบงชี้ 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

0
ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน :

2
มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
1.1 สาขาวิชาการ จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน ปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 ทาน มี
ระบบการรับอาจารยใหมเปนไปตามแผนกรอบอัตรากําลังของคณะ สาธารณสุขศาสตร และตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซึ่งสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร พรอมทั้งมี
กลไกการคัดเลือกอาจารยทเี่ หมาะสม โปรงใส
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1.2 สาขาวิชาการ จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนมีแผน การทบทวนและพิจารณาการแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน
แกนักศึกษา โดยมีการรายงานอาจารยประจําหลักสูตรทุกปการศึกษาตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและสภา
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ
1.3 อาจารยสาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน ไดรับการพัฒนาความรูทางวิชาการอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูทางวิชาการใหอาจารยในภาพรวมใหแกอาจารย
1.4 อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธกับหลักสูตรที่จัดการศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
2. การบริหารอาจารย
2.1 มีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย โดยใชแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษาทุกปการศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการอัตรากําลังคน ใหครบตามเกณฑ
2.3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใส โดยมีเกณฑการพิจารณาอยางชัดเจนเพื่อใหการ
บริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผูถูกประเมินจะไดทราบจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง เพื่อใชในการ
พัฒนาการทางานตอไป อีกทั้งคณะฯมีการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรสายวิชาการ เชน เครื่องแตงกาย เสื้อ สูท
ประจําคณะเปนตน
2.4 คณะ
สาธารณสุขศาสตร มีแผนบริหาร พัฒนาบุคลากร ที่เชื่อมโยงกับการปองกันกรณีมีอาจารยขาด
หรือเกินกวาความตองการ เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานไดสมดุลกับภาระงาน ซึ่งสงผลตอ
อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
2.5 คณะ
สาธารณสุขศาสตรมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และการบริหารจัดการของการปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร
2.6 มีระบบการกําหนดภาระงาน ของอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยประจํา
หลักสูตร ซึ่งมีการพิจารณาตามความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทาน และผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งใชผลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
ภาระงานของอาจารย และนําผลจากการประเมินมาพิจารณาในการมอบหมายภาระงานในปการศึกษาตอไป
3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
- มีการกําหนดนโยบาย ในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยแบงออกเปนการสนับสนุนแตละดาน
ดังตอไปนี้
3.1 การอบรม และพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ โดยมีการกําหนดใหอาจารยทุกคนตองอบรมความ
เชี่ยวชาญอยางนอย 1 ครั้งตอปการศึกษา เพื่อสงเสริมการทํางานของอาจารยแตละคน
3.2 การสงเสริมใหไดรับตําแหนงทางวิชาการ โดยสาขามีการกําหนดใหอาจารยทุกคนตองเขาอบรม
เกี่ยวกับการทําผลงานวิจัยและบทความวิชาการและมีการกระตุนใหทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง อาทิเชน ป
การศึกษา 2559 ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย และ อ.ดร.ชาญชัยณรงค
ทรงคาศรี อยูในขั้นตอนของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3.3 มีการประชุมและวางแผนพิจารณาภาระงานของอาจารยโดยพิจารณาภาระหนาที่ดานการบริหาร
รวมดวย
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3.4 ในแตละภาคการศึกษามีการประเมินการสอนจากนักศึกษาโดยระบบของคณะ ซึ่งจะสะทอนทักษะ
ดานการสอนของอาจารยและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเทคนิคดานการสอนใหเกิดการพัฒนาดานการสอนตอไป
3.5 ไดนําผลการประเมินการสอนของอาจารยซึ่งแสดงใน มคอ.5 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ครั้งตอไปซึ่งแสดงไวใน มคอ.3 ในภาคเรียนถัดไป
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
บรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
6 ระดับ
ปที่แลว
(,)
ปถัดไป
(คะแนน 0-5)
3
4 คะแนน
4คะแนน
4 คะแนน

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 4.1-1
สศ.สม. 4.1-2
สศ.สม. 4.1-3
สศ.สม. 4.1-4
สศ.สม. 4.1-5
สศ.สม. 4.1-6
สศ.สม. 4.1-7

รายการหลักฐาน
หลักสูตร(มคอ.2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ระยะ 5 ป
แบบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จากกลุมงานบริหารงานบุคคล(อยูระหวางการ
ดําเนินการ)
คําสั่งแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2559

ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
โทรศัพท : 083-0239119

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
โทรศัพท: 081-5743893

24

ตัวบงชี้ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
4.2.1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม= 5รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม= 5รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม =5 รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

x

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x 5

สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารยวุฒิปริญญาตรี
อาจารยวุฒิปริญญาโท
อาจารยวุฒิปริญญาเอก
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

คน
คน
คน
คน
รอยละ
รอยละ
รอยละ

0 คน
0คน
5 คน
5คน
0
0
100
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สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารยวุฒิปริญญาตรี
อาจารยวุฒิปริญญาโท
อาจารยวุฒิปริญญาเอก
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
แบบรายงานอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

คน
คน
คน
คน
รอยละ
รอยละ
รอยละ

5
5
100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ปริญญา ปริญญา ปริญญา นอยกวา 6-9
ตรี
โท
เอก 6 เดือน เดือน

มากกวา
9 เดือน

จํานวน
(คน)

1. ผูชวยศาตราจารย ดร.กฤษณ ขุนลึก

√

√

1

2. อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ

√

√

1

3. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม

√

√

1

4. อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

√

√

1

5. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

√

√

1

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม
รวมทั้งสิ้น
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได

5

* กรณีอาจารยที่รับเขามาปฏิบัติงานใหม ใหพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน

...................5.................คน
...................5.................คน
................5.............คะแนน
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป

5

รอยละ 100

5



5

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 4.2.1-1
สศ.สม. 4.2.1-2

หลักสูตร(มคอ.2)
เอกสารรายชื่ออาจารยประจํามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2559

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
โทรศัพท : 083-0239119

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
โทรศัพท: 081-5743893

รายการหลักฐาน

4.2.2. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
โดยการ
แปลงคารอยละของอาจารยประจํา หลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจํหา ลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจํา หลักสูตร ที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป

 รองศาสตราจารย

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

x 100
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม x 5
5

สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย
คน
0 คน
รองศาสตราจารย
คน
0 คน
ผูชวยศาสตราจารย
คน
1คน
อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ
คน
4คน
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
รอยละ
5 คน
รอยละ
1คน
รวมอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.)
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.)
รอยละ
20
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
บรรลุเปาหมาย เปาหมาย
เปาหมาย
ปที่แลว
คะแนนประเมินตนเอง
(,)
ปถัดไป
0

รอยละ 20

รายการหลักฐาน
หมายเลข
4.2.2-1
4.2.2-2
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผศ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
โทรศัพท : 083-0239119

2.5



รายการหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
หนังสือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
โทรศัพท: 081-5743893

3
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4.2.3. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5

x 5

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ ภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
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0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน ฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ หรือมีการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Online
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับปริญญา.. (ตรี/โท/เอก)
1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ ในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ
ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วและแจ
ไป ง
ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตนที
วั ่ออกประกาศ

จํานวน
น้ําหนัก
ผลงาน

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก

0.20
0.20

10

2.00

3

1.80

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.60
0.60
0.80
0.80

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.80

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แลว

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
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5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
5.7 ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
5.8 ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online
7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง หมด
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ผลงานที่ตีพิมพ/เผยแพร

1.

อ.ดร. ชาญชัยณรงค
ทรงคาศรี

ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอ
พฤติกรรมการรับรูการปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับของ
ประชาชนอําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ

2.

อ.ดร. กฤษณา วุฒิ
สินธ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุในอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ
ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอ
พฤติกรรมการรับรูการปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับของ
ประชาชนอําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ

1.00
1.00
1.00
1.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

วารสาร/แหลงตีพิมพ
เผยแพร
สัมมนาวิชาการปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยและภัย
สุขภาพ เครือขายสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 8
9 และ 10
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร
สัมมนาวิชาการปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยและภัย
สุขภาพ เครือขายสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 8
9 และ 10

5
13
3.80
-

ปที่พิมพ

น้ําหนัก

2559

0.20

2559

0.20

2559

0.20
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3.

อ.ดร.ธวัชวงศชัย
ไตรทิพย

4.

อ.ดร.ธนูยสิญจน
สุขเสริม

5.

ผศ.ดร.กฤษณ ขุน
ลึก

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุในอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ที่เขารวมโปรแกรม
การดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชน
ตําบลโคกกอง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ที่เขารวมโปรแกรม
การดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชน
ตําบลโคกกอง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะโดยกระบวนการ
มีสวนรวม บานทาแสง ตําบล
ลําพาน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาท
หนาที่และการสนับสนุนจาก
องคกรที่มีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานระบบสุขภาพ
อําเภอ ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอจังหวัดสกลนคร
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะโดยกระบวนการ
มีสวนรวม บานทาแสง ตําบล
ลําพาน อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาท
หนาที่และการสนับสนุนจาก
องคกรที่มีความสัมพันธกับ
การดําเนินงานระบบสุขภาพ
อําเภอ ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอจังหวัดสกลนคร

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร
การประชุมวิชาการสราง
เสริมสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
2 คณะแพทยศาสตร มหาวิ
ยาลัยพะเยา

2559

0.20

2559

0.20

การประชุมวิชาการสราง
เสริมสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
2 คณะแพทยศาสตร มหาวิ
ยาลัยพะเยา

2559

0.20

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร

2559

0.20

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

2559

0.20

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร

2559

0.20

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

2559

0.20
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การมีสวนรวมในการ
พัฒนาการดําเนินงานระบบ
สุขภาพอําเภอของบุคลากร
สาธารณสุข เครือยขาย
จัดการเรียนรูอําเภออาจ
สามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
การพัฒนาคุณภาพคนพิการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
บานศิลาเลข ตําบลโพนสา
อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย
รูปแบบการพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ต.บานโพธิ์
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

วารสารทันตาภิบาล

2559

0.60

วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุขและการศึกษา ป
ที่ 17 ฉบับที่ 2

2559

0.60

วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุขและการศึกษา ป
ที่ 18 ฉบับที่ 1

2559

0.60

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป

5

รอยละ 100

5



5

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 4.2.3-1
สศ.สม. 4.2.3-2
สศ.สม. 4.2.3-3
สศ.สม. 4.2.3-4
สศ.สม. 4.2.3-5
สศ.สม. 4.2.3-6

รายการหลักฐาน
ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการรับรู
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนอําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในอําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการรับรู
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนอําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในอําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน ที่เขา
รวมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตําบลโคกกอง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน ที่เขา
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รวมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตําบลโคกกอง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

สศ.สม. 4.2.3-7

การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีสวนรวม บานทา
แสง ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาทหนาที่และการสนับสนุนจากองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอ ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอจังหวัดสกลนคร
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีสวนรวม บานทา
แสง ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาทหนาที่และการสนับสนุนจากองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอ ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอจังหวัดสกลนคร
การมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอของ
บุคลากรสาธารณสุข เครือยขายจัดการเรียนรูอําเภออาจสามารถ
จังหวัดรอยเอ็ด
การพัฒนาคุณภาพคนพิการโดยการมีสวนรวมของชุมชนบานศิลาเลข
ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ ต.บานโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

สศ.สม. 4.2.3-8
สศ.สม. 4.2.3-9
สศ.สม. 4.2.3-10
สศ.สม. 4.2.3-11
สศ.สม. 4.2.3-12
สศ.สม. 4.2.3-13

สรุปผลการประเมินตนเอง
องคประกอบที่ 4.2คุณภาพอาจารย
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.1 รอยละคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
คาเฉลี่ยทั้ง 3 ตัวบงชี้
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว
3.33
ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
5
2.5
5
4.17

เปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

4.16

4.17

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท 080-4215777

บรรลุเปาหมาย
(,)


เปาหมายปถัดไป

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท081-7497766

4.17
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
0
ไมมีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

1
 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง

2
มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้

3
มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง

4
 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง

ผลการดําเนินงาน :
1.การคงอยูของอาจารย
ผลการดําเนินงาน :
อัตราการคงอยูของอาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รายชื่ออาจารย
ในปการศึกษา 2556
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
2. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
3. อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
4. อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย
5. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี

5
 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายใน
ตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง
 มีผลการดําเนินงาน
ที่ โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผล
การดําเนินงานที่โดดเดน
อยางแทจริง

สถานะของอาจารย
ในปการศึกษา 2558
คงอยู เกษียณ ลาออก
√
√
√
√
√
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2. ความพึงพอใจของอาจารย
สรุปผลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
รายการประเมิน
1.การบริหารอาจารยและหลักสูตร
1.1 การกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธในการบริหารหลักสูตร
1.2 การวางแผนการบริหารหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1.3 การกําหนดโครงสรางการบริหารงานหลักสูตร
1.4 การกําหนดขั้นตอนและการดําเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร
1.5 การติดตามการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐาน TQF
1.6 การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
1.7 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร
เฉลี่ย
2. คุณภาพการบริหารหลักสูตร
2.1 จํานวนนักศึกษามีความเหมาะสมเมื่อเทียบเทากับคุณวุฒิและจํานวนอาจารยในหลักสูตร
2.2 ระบบการคัดเลือกไดมาตรฐาน
2.3 ระบบการจัดการรายวิชาใหกับนักศึกษามีความเหมาะสม
2.4 การจัดระบบผูสอนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม
2.5 การจัดตารางสอนเปนไปดวยความเรียบรอย
2.6 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยมีความเหมาะสม
2.7 การใหขอมูลสารสนเทศ ประกาศ ระเบียบ การสอนของคณะและมหาวิทยาลัยใหกับ
นักศึกษามีความถูกตอง รวดเร็ว และนักศึกษาเขาถึงแหลงขอมูล
2.8 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจใหแกนักศึกษาในการพัฒนาผูเรียน
ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามเปาประสงคของหลักสูตร
คาเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
ความหมาย
X̅
0.45
0.45
0.45
0.45
0.55

4.20
4.20
4.20
4.20
4.40

0.45
0.55
0.46

4.20
4.60
4.29

0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

4.20
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40

0.55

4.40

0.55

4.40

0.49

4.38

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
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ตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร
รายการประเมิน
ดานประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
ดานคุณภาพการบริหารหลักสูตร

เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
SD
ความหมาย
X̅
0.46 4.29
มาก
0.49
4.38
มาก
0.47 4.33
มาก

จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรพบวา อาจารยประจํา
หลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

2

3

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม.4.3-2-1

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
4

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

สศ.สม.4.3-2-2

รายการหลักฐาน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร
ตอการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
รายงานอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท 081-7497766

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 4
จุดเดน
อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการทุกคน
โอกาสในการพัฒนา
อาจารยทุกทานมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยการเขาอบรมการเขียนผลงานทาง
วิชาการ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้

จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

0
 ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนําระบบ
กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

2
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน
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ขอมูลทั่วไป
ปการศึกษาที่รับเขา
2556(14)
2557(8)
2558(6)
2559(5)

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
ปการศึกษา ปการศึกษา....
2556
2557
2558
2559
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
10
4
10
4
10
4
7
2
3
5
2
4
1
5
2
1
3

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา
1. สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีจํานวน 2 สาขา
คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณวุฒิตนเองไดจึงทําใหนักศึกษามีจํานวนไมมาก
2.มหาวิทยาลัยพื้นที่ใกลเคียงเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพระดับ
บัณฑิตศึกษาเชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถเลือก
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิตนเองได จึงทําใหนักศึกษามีจํานวนไมมาก
1. การรับนักศึกษา
1.1 หลักสูตรไดกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะวาตองสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีดานสาธารณสุขศาสตรหรือเทียบเทาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพหรืออยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาใน
การกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้
1.1.1 พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
1.1.2 สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูสอน
1.1.3 คณะกรรมการพิจารณาคะแนนสัมภาษณแลวนําเสนอใหบัณฑิตศึกษาประกาศผลการ
ตัดสินการรับเขาศึกษาในหลักสูตร
1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1.2.1 จัดการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษาเพื่อชี้แจงการเขาศึกษาในหลักสูตรในเรื่องตางๆ
เชน การลงทะเบียน ระเบียบตางๆ การเทียบโอนรายวิชา โดยมีรุนพี่มารวมใหคําแนะนําในการเตรียมตัวในการ
เรียน
1.2.2 คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา การจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน ไดจัดทําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ
สาธารณสุข
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

3

4

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
3

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 3.1-1
สศ.สม. 3.1-2
สศ.สม. 3.1-3
สศ.สม. 3.1-4
สศ.สม. 3.1-5
สศ.สม. 3.1-6
สศ.สม. 3.1-7
สศ.สม. 3.1-8

ประกาศรับสมัครเขาศึกษา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ศึกษา
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
แผนการรับนักศึกษา (มคอ.2)
เอกสารประชาสัมพันธ (แผนพับ)/ปฏิทินการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2559
รายงานสรุปและประเมินผลการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
รายงานการประชุมหลักสูตรป.โท (กระบวนการรับนักศึกษา)

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท 080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท 087-7497766

รายการหลักฐาน
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

0
ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

2
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการปรับปรุง
/พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน :
1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนมีระบบการควบคุมดูแล
การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาโดยมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ตามคําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร
ประจําปการศึกษา 2559โดยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดังนี้
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
2. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
3. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
ซึ่งไดกําหนดหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาไวดังนี้
1. ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตองตามหลักสูตรที่กําหนดไว
2. ใหคําแนะนําในเรื่องขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแกนักศึกษา
3. รับผิดชอบในการลงทะเบียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตตอภา ค
การศึกษาของนักศึกษา
4. แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาแกนักศึกษา
5. พิจารณาคํารองตางๆของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
6. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
7. รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนาภาควิชาและคณบดีทราบเพื่อ
พิจารณานําเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่มอบหมายพิจารณาโทษทางวินัยตอไป
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8. นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอเบอรโทรศัพทและอีเมลสําหรับติดตออาจารย รวมทั้งมีการเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารผานทางโซเซียล มีเดียตางๆเชน facebookเปนตน
9. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
10.มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหคําปรึกษาตามขอเสนอแนะของนักศึกษา
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559-2560 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา เชน โครงการบริการวิชาการในวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว
3
รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 3.2-1
สศ.สม. 3.2-2
สศ.สม. 3.2-3

เปาหมาย
4

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
( คะแนน 0-5)
3

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

สศ.สม. 3.2-4

รายการหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2559
โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(การแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา)
โครงการบริการวิชาการในวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท 080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท 087-7497766
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

0
1
2
ไมมีการ
มีการรายงาน
มีการรายงาน
รายงานผลการ ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวบงชี้

3
 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง

4
 มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง

5
มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
 มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานที่โดด
เดนอยางแทจริง

ผลการดําเนินงาน :
1. อัตราการคงอยู
ปการศึกษาที่รับเขา
รุนที่ 1/2556
รุนที่ 2/2557
รุนที่ 3/2558
รุนที่ 4/2559

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา....
2556
2557
2558
2559
14
14
14
8
6
2
2
4
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา
1. สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีจํานวน 2 สาขา
คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณวุฒิตนเองไดจึงทําใหนักศึกษามีจํานวนไมมาก
2.มหาวิทยาลัยพื้นที่ใกลเคียงเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพระดับ
บัณฑิตศึกษาเชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถเลือก
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิตนเองได จึงทําใหนักศึกษามีจํานวนไมมาก
2. การสําเร็จการศึกษา
มีกระบวนการกระตุนนักศึกษาใหดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ 2 รุน และสงบทความวิชาการ
ตีพิมพในระดับชาติใหสําเร็จตามเกณฑและภายในกําหนดเวลา
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2559

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การวางแผนและการจัดการ
30701207 เชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบ
1/2559
สุขภาพในระดับทองถิ่น
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
30701205
1/2559
และอาชีวอนามัยในทองถิ่น
วิทยาการระบาดสําหรับงาน
30701202
1/2559
สาธารณสุข
1/2559 30701201 ระบบสุขภาพและการจัดการ
การประเมินผลกระทบสุขภาพ
30701308
1/2559
และสิ่งแวดลอม
สัมมนาการจัดการระบบ
30701301
1/2559
สุขภาพทองถิ่นและชุมชน
1/2559 30701401 วิทยานิพนธ
30701203 ชีวสถิติในงานวิจัยดาน
2/2559
สาธารณสุข
30701204 ระเบียบวิธีวิจัยในงาน
2/2559
สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม

หนวย
กิต

5. ดานพฤติกรรมทั่วไป

รายวิชา

4. ดานความรู

รหัสวิชา

3. ดานการบูรณาการ

ภาค/ป
การศึก
ษา

2. ดานการถายทอด

ลําดั
บ

1. ดานการเตรียมเนื้อหา

ผลการประเมินการเรียนการสอน

3

3.69 3.88 4.00 4.25 3.81 3.90

3

3.63 3.88 4.00 4.13 3.81 3.86

3

3.75 3.92 4.00 4.23 3.81 3.93

3

4.13 1.41 3.75 4.02 3.69 3.98

3

4.38 4.33 4.25 4.38 4.25 4.33

3
3

4.75 4.67 4.00 4.50 4.25 4.50
4.00 3.75 3.50 4.00 3.50 3.78

3

4.13 3.95 3.88 4.13 4.38 4.09

3

4.13 4.05 3.88 4.13 4.38 4.11
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10

2/2559

11
12

2/2559
2/2559

13

3/2559

14
15
16

3/2559
3/2559
3/2559

30701208 พฤติกรรมสุขภาพและการ
สงเสริมสุขภาพ
30701209 องคกรและการพัฒนาองคกร
ในระบบสุขภาพ
30701401 วิทยานิพนธ
30701601 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา*
30701602 คอมพิวเตอรสําหรับ
บัณฑิตศึกษา*
30701501 การสาธารณสุขบูรณาการ 1*
30701502 การสาธารณสุขบูรณาการ 2*

3

4.19 4.10 3.88 4.19 4.38 4.15

3
3

4.13 4.05 3.63 4.13 4.31 4.08
4.50 4.25 3.50 4.25 4.00 4.18

3

3.81 3.85 3.63 4.00 4.13 3.90

3
3
3

3.88 4.05 3.75 4.06 4.25 4.01
3.94 4.00 3.63 4.00 4.31 4.00
3.88 3.95 3.63 4.00 4.13 3.94

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

3

4

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 3.3-1
สศ.สม. 3.3-2
สศ.สม. 3.3-3
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท 080-4215777

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
3

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

รายการหลักฐาน
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบบสรุปผลความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ ป.โท 2559
แบบรายงานการคงอยูของนักศึกษา
การสงตีพิมพบทความ/การไปนําเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติของ
นักศึกษาที่สอบผานวิทยานิพนธแลว
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
เบอรโทรศัพท 081-5743893

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 3
จุดเดน
1.นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอน
2.นักศึกษามีที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนในแตละชั้นป
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
โอกาสในการพัฒนา
1.นักศึกษามีการวางแผนการเรียนของตนเองไดอยางเปนระบบ
2.นักศึกษามีเครือขายวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยซึ่งจะสามารถชวยใหนักศึกษาเรียนรูตอยอดไดเร็วขึ้น
3.นักศึกษามีความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน : ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

ขอมูลประกอบ

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 40.92
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 10
คะแนนที่ได 4.09
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการ
ระบบสุขภาพทองถิ่นและชุมชน จํานวน 10 คน พบวา เปนผูบริหารระดับกลาง และเปนหนวยงานของสวนรัฐบาล
รอยละ 100 มีการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน (รอยละ 90) และระดับปริญญาตรี 1 คน (รอยละ 10) ใน
ดานความพึงพอใจของทานที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะพึงประสงค พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=4.09
SD=0.18) และในแตละดานมีรายละเอียดคือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด (µ=4.63,
SD=0.13) 2) ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=4.12, SD=0.18) 3) ดาน
ทักษะทางปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.82, SD=0.29) 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=4.08, SD=0.54) 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.80, SD=0.25) ในสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาไดแก
ความสามารถในการสืบคนและสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี ในภาพรวมอยูในระดับนอย 2.20
วิธีการคํานวณ
4.09 =

40.92
10
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว
-

เปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

4

4.09

บรรลุเปาหมาย
(,)


รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม.2.1-1-1

รายการหลักฐาน
แบบสรุปความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
โทร.080-7415777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
โทร.081-5743896

เปาหมาย
ปถัดไป
4

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญ
x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา
x 5
คะแนนที่ได =
40
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คา
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก
0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ใน
วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ ( Full Paper)และ
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Online
0.40
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
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หมายเหตุ
1.ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมิน
นั้นๆ
3.ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้
ผลการดําเนินงาน
ประเภทการตีพิมพ
1. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน วารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
4. บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556

คาน้ําหนัก จํานวน
0.10
0.20

5

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก
1

0.40

0.40

0.40
0.60
0.80

0.80
1.00

5

3

หลักฐาน
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ประเภทการตีพิมพ

คาน้ําหนัก จํานวน

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
1.00
7. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
0.20
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.40
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.60
0.80
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถวงน้ําหนัก
13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)
14. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก

4
10
40
5

หลักฐาน
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ผลการประเมินตนเอง
การเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลําดับ
ชื่อผลงาน
ที
1. ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอ
พฤติกรรมการรับรูการปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับของประชาชน
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ที่เขารวมโปรแกรม
การดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชน
ตําบลโคกกอง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะโดยกระบวนการมีสวนรวม
บานทาแสง ตําบลลําพาน
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุใน
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
5. การศึกษาการรับรูบทบาทหนาที่
และการสนับสนุนจากองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงาน
ระบบสุขภาพอําเภอ ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอําเภอจังหวัด
สกลนคร
6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงในอําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
7 การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ในเขตอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ
8 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ชื่อ – สกุล
นางสาวมยุเรศ
หวยทราย

ปที่
ตีพิมพ
2559

นางวันเพ็ญ
ดาบสมเด็จ

2559

นางสาวสุวลักษณ
ไชยพร

2559

นางสาวจิราวรรณ
ผาระกัน

2559

นายพงษศักดิ์
หัสกรรจ

2559

นางสาวนพรัตน
มณีกรรณ

แหลงเผยแพร
สัมมนาวิชาการปองกันและ
ควบคุมโรคและภัยและภัย
สุขภาพ เครือขายสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรคที่ 7 8 9
และ 10
การประชุมวิชาการสรางเสริม
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 คณะ
แพทยศาสตร มหาวิยาลัยพะเยา

คา คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก
0.60
0.60

0.20

0.20

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

0.20

0.20

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

0.20

0.20

0.60

0.60

2559

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

0.20

0.20

นายรัตนศักดิ์
ยี่สารพัฒน

2559

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

0.60

0.60

นางสาววนิดา
ภูพันหงส

2559

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

0.60

0.60
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9

10.

กาฬสินธุ
การมีสวนรวมในการปองกัน
และควบคุมโณคไขเลือดออก
ของประชาชน อําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ
ความรูทัศนคติและพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ

นายไพรัตน
หวยทราย

2559

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

0.60

0.60

นางสาวอาทิยาพร
โพธิสม

2559

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

0.20

0.20

การเผยแพรผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับ
ปที่
ชื่อผลงาน
ชื่อเจาของผลงาน
แหลงเผยแพร
ที่
ตีพิมพ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ปที่แลว
4

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
(,)


คา คาถวง
น้ําหนัก น้ําหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

เปาหมาย
ปถัดไป
5
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
สม.สศ.2.2-1-1
สม.สศ.2.2-1-2
สม.สศ.2.2-1-3
สม.สศ.2.2-1-4
สม.สศ.2.2-1-5
สม.สศ.2.2-1-6
สม.สศ.2.2-1-7
สม.สศ.2.2-1-8
สม.สศ.2.2-1-9
สม.สศ.2.2-1-10
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
โทร.080-7415777

รายการหลักฐาน

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการรับรูการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน ที่เขารวม
โปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตําบลโคกกอง อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีสวนรวม บานทาแสง
ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ
การศึกษาการรับรูบทบาทหนาที่และการสนับสนุนจากองคกรที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอ ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอจังหวัดสกลนคร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงในอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่ในเขตอําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
การมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโณคไขเลือดออกของประชาชน
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
ความรูทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
081-5743896
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

0
ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

2
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา

รหัส

ชื่อวิชา

30701201
30701202
30701205

ระบบสุขภาพและการจัดการ
วิทยาการระบาดสําหรับงานสาธารณสุข
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีว
อนามัยในทองถิ่น
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ
เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในระดับทองถิ่น
สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพทองถิ่น
และชุมชน
วิทยานิพนธ
การประเมินผลกระทบระบบสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
ชีวสถิติในงานวิจัยดานสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
พฤติกรรมสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ
องคกรและการพัฒนาองคกรในระบบ
สุขภาพ
วิทยานิพนธ

30701207
30701301
30701401
30701308
30701203
30701204
30701208
30701209
30701401

ภาค/ป
รอยละการกระจายของเกรด
การศึกษา A B+ B C+ C D+ D E P PD S U
1/2559
4
1/2559
4
1/2559 2 2

I

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบผาน
ทะเบียน
4
4
4
4
4
4

1/2559 1 3

4

4

1/2559

2

2

2

2
2

2
2

2/2559
3 1
2/2559
3 1
2/2559 4
2/2559 1 1 2

4
4
4
4

4
4
4
4

2

2

1/2559
1/2559

2
2

2/2559

2

1. การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
1.1 การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน มี
จุดเริ่มตนจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีความประสงคในการที่จะเปดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาดานสาธารณสุขศาสตร จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสรางหลักสูตร และกอตั้งคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุขึ้น
1.2 คณะกรรมการไดมีการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร โดยใชรางหลักสูตรในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร การจัดการสุขภาพในทองถิ่นและชุมชน และกรอบมาตรฐานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางหลักสูตร ผูเชียวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากหนวยงานสาธารณสุข และจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดอัตลักษณทตี่ องการ
1.4 นําอัตลักษณที่ได มากําหนดรายวิชาในหลักสูตร คือสาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
2.1 ตามระบบและกลไกลการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุที่ไดกําหนดนาวทางในการปฏิบัติไว
2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
สําหรับผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งกําหนดโดย กระทรวงสาธารณสุขและมีโครงสรางหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไดถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองการผลิตบุคลากรนักวิชาการที่มีความรู
และมีสมรรถนะดานการจัดการสุขภาพ
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2.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีโครงสรางหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะตรง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน และมีรายละเอียด เนื้อหา
รายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของ สกอ.
2.5 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชาปรับปรุงใหทันสมัย โดยเฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ
ไดกําหนดตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน แบงเปน 3ดาน ดังนี้
2.5.1 ความรูดานพุทธพิสัย
2.5.2 ความรูดานจิตพิสัย
2.5.3 ความรูดานทักษะพิสัย
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การ
พัฒนาระบบสุขภาพและการแกไขปญหาสุขภาพ
2.6 หลักสูตรของสาขาวิชา การจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน มีคําอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา มี
จํานวนหนวยกิตและเนื้อหาครอบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน ทางดาน สาธารณสุขศาสตร และ
รายวิชามีความตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางรายวิชาตามรายวิชาบังคับกอนและรายวิชาตอเนื่อง โดยเนื้อหา
ที่กําหนดในแตละรายวิชาจะไมมีความซับซอนกัน และเหมาะสมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.7 สาขาวิชากําหนดใหอาจารยประจําวิชาจัดทํา มคอ. 3 ในแตละรายวิชา โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนตามผล
การเรียนรูที่ยกมาจาก มคอ. 2 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนจึงตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชา และ
หลักสูตร
2.8 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระที่กําหนด
ในคําอธิบายรายวิชาอยางครบถวน ซึ่งเกิดจากการแบงหนวยเรียนใน มคอ. 3 ตามคําอธิบายที่ปรากฏใน มคอ. 2
2.9 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนจัดทําหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนวยงานราชการที่เปนผูใชบัณฑิต และจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
รวมกันวิพากษหลักสูตร
2.10 แผนกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. ที่ไดกําหนด
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

5

4

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 5.1-1
สศ.สม.5.1-2
สศ.สม.5.1-3
สศ.สม.5.1-4
สศ.สม.5.1-5

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
3

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

รายการหลักฐาน
มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
แฟม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจําปการศึกษา 2559
แฟม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจําปการศึกษา 2559
มคอ. 7รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรฯ ปการศึกษา 2559
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท081-7497766
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

0
 ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

2
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ไดชัดเจน

ผลการดําเนินงาน :ผลการดําเนินงาน :
1.การกําหนดผูสอน
(Plan)
- หลักสูตรฯวางแผนจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน เนื่องจากอาจารยผูสอนทุกทานจบการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตรหรือสาขาที่มีความเกี่ยวของกับสาขาวิชา
การสาธารณสุข และรายวิชาที่จัดใหอาจารยแตละทานสอน จะมีเกณฑในการกําหนดอาจารยประจําวิชาจาก
คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน แลวกําหนดภาระการสอนในแตละภาคการศึกษา
(Do)
- หลักสูตรฯจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
ตามแผน หลักสูตร ฯโดยเนน ใหนักศึกษาไดเรียนจากอาจารยที่มีประสบการณเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและ
ประสบการณจากอาจารยที่หลากหลาย
(
Check)
- หลักสูตรฯติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอนตามแผน
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(

Act)
- หลักสูตรฯ ประสานอาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
จากผลการติดตามการจัดการเรียนการสอน
2. การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 การจัดการเรียนการสอน
(Plan)
- หลักสูตรฯ กําหนดใหทุกรายวิชาตองมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) โดย อาจารยประจําวิชาทุกทาน
รวมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ใหทันสมัยเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ
กําหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับแตละรายวิชาและสงใหอาจารยประจํา
หลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน กอนเปดภาคการศึกษา
(Do)
- หลักสูตรฯ กําหนดใหอาจารยประจําวิชาตองแจกรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ใหแกนักศึกษาพรอมทั้ง
อธิบายรายละเอียดดังกลาวในครั้งแรกที่พบนักศึกษาในรายวิชานั้น และใหทุกทานดําเนินการสอนตามกําหนดการ
สอนที่ระบุไวในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) นั้น
(Check)
-หลักสูตร ฯ มีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณสมบัติดานความรูตรงหรือเกี่ยวของกับ
สาขาวิชา มีประสบการณและมีเวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถมาพบอาจารยประจําวิชา
ไดที่หองพักอาจารย หรือติดตอสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิค (โทรศัพท, E-mail, Facebook, Line)
(Act)
-คณะกรรมการหลักสูตรไดรวมกันประชุมติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนและปญหาอุปสรรค
ตามที่ระบุในรายละเอียดวิชา(มคอ.3) พรอมรวมกันหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อทําใหการเรียนการสอนของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
3. การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของ
ศาสตร
1. นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา
2. นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธที่ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอโครงการ
บัณฑิตศึกษา
3. โครงการบัณฑิตศึกษาแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบ
4. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ
1. นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียน(ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน และตองเรียน
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (TH 1)
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบ
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาและพิจารณาเห็นชอบ ชื่อเรื่องและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ(ภายใน 1 สัปดาห)
5.เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาชื่อเรื่องและแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(ภายใน 1 เดือน)
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6. เสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
7. สงคําสั่งแตงตั้งฯ และแจงผลการอนุมัติการกํากับกระบวนการเรียนการสอน มีการประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับทราบและติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
6. การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2. อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธตองรายงานความกาวหนา ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารสาขาวิชารายงานผลคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อยางนอย 1 ครัง้ ตอภาค
การศึกษา
4. แจงประสานแหลงขอมูลสําหรับตีพิมพผลงานวิจัยทราบ เชน การติดบอรดประชาสัมพันธ การเผยแพร
ทางเว็บไซด และโซเชียลมีเดีย
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

3

4

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
3

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 5.2-1
สศ.สม. 5.2-2
สศ.สม. 5.2-3
สศ.สม. 5.2-4
สศ.สม. 5.2-5
สศ.สม. 5.2-6

รายการหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนปการศึกษา 2559
แฟม มคอ.3
แบบเสนอหัวขอวิทยานิพนธ TH1
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รายงานการประชุมหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559
เว็ปไซตคณะสาธารณสุขศาสตรหัวของานวิจัยหรือสื่อสรางสรรค

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท081-7497766
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

0
 ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

2
 มีระบบมีกลไก
มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบมีกลไก
มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบมีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา/
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรมการ
ดําเนินงาน
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน

ผลการดําเนินงาน :
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Plan)
- หลักสูตรฯ ไดมีการกําหนดแผนในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาเปน 5 ดาน ไดแกดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมคอ. 2 และ
นํามาบูรณาการการเรียนการสอน ตาม มคอ. 3 โดยมีการกําหนดน้ําหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้ง
รายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา
(Do)
- หลักสูตรฯไดทําการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ. 3 ใหกับ
นักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่จะตองศึกษาตลอดจนเกณฑในการ
ประเมินผลรายวิชา
- หลักสูตรฯไดทําการจัดการเรียนการสอนตามแผน
- หลักสูตรฯประเมินผลของผูเรียนดังกลาวนั้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
สุขภาพทองถิ่นและชุมชน ไดใชเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินแลวแตสภาพของรายวิชา มีการ
วัดผลจากขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเขาเรียน
การมีสวนรวมในหองเรียน การเขารวมกิจกรรม ที่คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(Check)
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- หลักสูตรฯ มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู โดยขอสอบกลางภาคและปลายภาคนั้นจะตองไดรับการวิเคราะห และวิพากษ โดย
อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบวิชา และไดรับการอนุมัติหรือผานความเห็นชอบจากอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวน 2 คน จึงจะสามารถนําไปใชในการประเมินนักศึกษาได
(Act)
- หลักสูตรฯกําหนดให อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ออกขอสอบรวมกันถามีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาเดียวกัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกัน ขอสอบนั้นจะมีการ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอและสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา
- หลักสูตรฯมีการประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น โดยให อาจารยผูสอนจะตัดเกรด
ตามเกณฑที่กําหนดไวใน มคอ.3
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
(Plan)
-คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดกําหนดแผนใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเสนอวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
(Do)
-คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดจัดใหมี การทวนสอบผลการประเมินการเรียนจะดําเนินการภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําเสนอผลการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
(Check)
- คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯรวมกันพิจารณาความเหมาะสม สอดคลองกับเกณฑที่กําหนดในมคอ. 3
(Act)
- กรณี ที่ผลการประเมินการเรียนรู ไมสอดคลอง ตามเกณฑที่กําหนดไวใน มคอ. 3คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯมอบหมายให อาจารยผูรับผิดชอบ รายวิชาจะตองนําไปปรับ ผลการประเมินการเรียนรูใหสอดคลองกับ
เกณฑ และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่ออนุมัติผลการเรียนรูตอไป
- คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินการเรียนรู ไมสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดไว
ใน มคอ.3มาจัดทํา มคอ. 7
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5และ มคอ.7)
(Plan)
-คณะกรรมการประจําหลักสูตรทําการวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการติดตามกํากับการประเมินการ
จัดการสอนและประเมินหลักสูตรโดยใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 5 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นภาค
การศึกษา
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการวางแผนการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยกําหนดใหมีการประเมินฯผานระบบอิเลคทรอนิคส เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(Do)
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน มีการประเมิน ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยการใหนักศึกษาประเมินในระบบประเมินผลของคณะฯซึ่งจะประเมินทักษะ
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ของผูสอน 5 ดานไดแก 1. ดานการเตรียมเนื้อหา 2. ดานการถายทอด 3. ดานการบูรณาการ 4. ดานความรู 5.
ดานพฤติกรรมทั่วไป และ ดานที่ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียน ซึ่งอาจารยผูสอนก็จะนําขอมูลดังกลาวมา
สรุปไวใน มคอ. 5 เพื่อที่จะนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป ซึ่งตองจัดทําและอาจารย
ประจําหลักสูตรจะนําขอมูลที่สรุปตามแบบมคอ. 5 นั้นมาจัดทําเปน มคอ. 7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(Check)
-คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ประชุมตรวจสอบความครอบคลุมและครบถวน มคอ. 5
(Act)
-คณะกรรมการประจําหลักสูตร นําผลจากการประชุมตรวจสอบความครอบคลุมและครบถวน มคอ. 5
และ มคอ. 7 มอบใหอาจารยประจํารายวิชาไปปรับปรุงแกไข มคอ.3 ในปการศึกษาถัดไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

3

4

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม.5.3-1
สศ.สม.5.3-2
สศ.สม.5.3-3
สศ.สม.5.3-4
สศ.สม.5.3-5
สศ.สม.5.3-6
สศ.สม.5.3-7
ผูรับผิดชอบ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท080-4215777

คะแนนการประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
3

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

รายการหลักฐาน

มคอ.7
มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
แฟม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจําปการศึกษา 2559
แฟม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจําปการศึกษา 2559
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
โครงการการจัดการเรียนการสอน(สอบวิทยานิพนธ)
แบบประเมินคุณภาพการสอบวิทยานิพนธ
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท081-7497766
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนน
เทากับ 0
มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนน เทากับ
3.50
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.00
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.50
มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.75
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน เทากับ
5.00
สูตรการคํานวณ

1. คํานวณหาคารอยละผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสูตร
จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
x 100
ที่ดําเนินการไดจริง
จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ที่ตองดําเนินงานในปการศึกษานั้นๆ
2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้
2.1คารอยละ100
คิดเปน 5 คะแนน
2.2คารอยละ80
คิดเปน 1 คะแนน
2.3คารอยละไมเกินรอยละ 80
คิดเปน 0 คะแนน
2.4คารอยละที่มากกวา80 และไมเกินรอยละ 100ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได

= 1 + 0.2 (คารอยละที่คํานวณไดจาก 1 – 80)
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หมายเหตุ 0.2 หมายถึง สัดสวนของคะแนน 4 โดยคิดจากรอยละระหวาง 80 ถึง 10ผลการดําเนินงาน
เปนไปตาม ไมเปนไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน/เอกสารอางอิง
(Key Performance Indicators)
เกณฑ ตามเกณฑ

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
บริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
บัณฑิต ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมประชุม 100 %
- มคอ.
2 ของหลักสูตร

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ใหม พ.ศ. 2556)
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
- หนังสือรับรองคุณวุฒิโดย สกอ.และ
สาขาวิชา(ถามี)
ก.พ. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
- มคอ. 3
ทุกรายวิชาประจําป
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
การศึกษา 2559
มคอ.3 อยางนอย กอนการ เปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
มี มคอ. 5ในรายวิชาภาคตนและภาค
และรายงาน ผลการดําเนินการของ
ปลายครบจํานวน 12 รายวิชา สวน
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
รายวิชาในภาคฤดูรอนตามปฏิทิน
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาจะสิ้นสุดการเรียนการสอน
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
ในวันที่ 20 ส.ค. 60จึงยังไมมีมคอ.5
ของรายวิชาในภาคฤดูรอนเนื่องจากยัง
ไมสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอน

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
- มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหา
การศึกษา
บัณฑิต

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
-มีการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
ประจําปการศึกษา 2559 ในวันที่ 22
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มิถุนายน2560 ผลการทวนสอบทั้ง 4
รายวิชามีความสอดคลองตามมคอ.3
และมคอ.5
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปที่แลว



-

-หลักสูตรมี การพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน การจัดการ
เรียนการสอน
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง

เปนไปตาม ไมเปนไป
หลักฐาน/เอกสารอางอิง
เกณฑ ตามเกณฑ

ยังไมมีการรับอาจารยใหมเพิ่มเติม


อาจารยทุกคนในหลักสูตรไดเขารวม
อบรมโครงการดานพัฒนาอาจารยเพื่อ
เขาสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุในเมือง
1.อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ เขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ
อาคารปฏิบัติการเครื่องกล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พื้นที่ในเมือง
2.อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก เขารวมอบรม
โครงการการจัดการความรู Mini_UKM
ครั้งที่ 15 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทวนสอบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ
2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม เขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง
ลดโรคเรื้อรังในกลุมเสียงสูง ในวันที่
19-23 ธันวาคม 2559 ณ อําเภอภู
กระดึง จังหวัดเลย
4.อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย เขารวม
ประชุมพัฒนาเครือขายพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมทางปญญา
ในวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ จังหวัด
นนทบุรี
5.อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี เขา
รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรม
วิชาการดานสาธารณสุข จังหวัด
มหาสารคาม ประจําป 2560 ในวันที่
25-26 พฤษภาคม 2560 จังหวัด
มหาสารคาม
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

เปนไปตาม ไมเปนไป
เกณฑ ตามเกณฑ


หลักฐาน/เอกสารอางอิง
1.นายณรงค อุไรโคตร เขารวมอบรม
โครงการ เรื่อง “หลักการและแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางในการจัดหาพัสดุและวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e-bidding) ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม
2559 ณ หองสัมมนาลําปาว อาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. นางสาวธรรณญธร ดลปดชา เขา
รวมอบรมโครงการ เรื่อง “หลักการ
และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางในการจัดหาพัสดุและวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e-bidding) ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม
2559 ณ หองสัมมนาลําปาว อาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.นางภาวินีเสาวโชติ เขารวม โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง ระหวางวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559
ณ หองประชุมพิกุลทอง อาคาร
ปฏิบัติการเครื่องกล มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
4. นางสาวจีรวรรณ คําวาริห เขารวม
โครงการปรับปรุงพัฒนาและพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองไทย 4.0 ในวันที่
10-13 พฤษจิกายน 2559 ณ อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ย ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานในปนี้
รวมตัวบงชี้ในปนี้

เปนไปตาม ไมเปนไป
เกณฑ ตามเกณฑ


-

-

หลักฐาน/เอกสารอางอิง
และเขารวมอบรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการการศึกษา ในวันที่ 8-10
กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ย 4.06
-

11
5
100
11
100
11

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
(ไมม)ี
การไมเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษาเปดตรงตามแผนการเรียนทุกภาคการศึกษา
(ไมม)ี
หัวขอที่สอบไมครอบคลุมตามแผนการสอน (สอนครบตามเนื้อหาวิชาทุกวิชา)
(ไมม)ี
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหาร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
แนวทางการปองกันและ
หลักสูตร
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
แกไขปญหาในอนาคต
จํานวนนักศึกษานอย การสรางประสบการณการเรียนรูขาด ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ทําใหงบประมาณใน ความเขมขนเชน การศึกษาดูงานทั้งใน จากมหาวิทยาลัยมากขึ้น
การจัดการเรียนการ และตางประเทศ
และเรงรัดประชาสัมพันธให
สอนไมเพียงพอ
มีจํานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรมากขึ้น
การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)
(ไมมีผลการเรียนที่ผิดปกติ)
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา (นํามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ)
ไมมีรายวิชาที่ไมไดเปดสอน
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)
ไมมี

หลักฐาน
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

รหัส ชื่อวิชา
ระบบสุขภาพและ
การจัดการ
วิทยาการระบาด
สําหรับงาน
สาธารณสุข
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมและอา
ชีว อนามัยใน
ทองถิ่น
การวางแผนและ
การจัดการเชิงกล
ยุทธเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น
สัมมนาการจัดการ
ระบบสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
การประเมินผล
กระทบระบบ
สุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
วิทยานิพนธ
ชีวสถิติในงานวิจัย
ดานสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัยใน
งานสาธารณสุข
พฤติกรรมสุขภาพ
และการสงเสริม
สุขภาพ
องคกรและการ
พัฒนาองคกรใน
ระบบสุขภาพ

1/2559

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไมมี
√

1/2559

√

ไมมี

มคอ.5

1/2559

√

ไมมี

มคอ.5

1/2559

√

ไมมี

มคอ.5

1/2559

√

ไมมี

มคอ.5

1/2559

√

ไมมี

มคอ.5

1/2559
2/2559

√
√

ไมมี
ไมมี

มคอ.5
มคอ.5

2/2559

√

ไมมี

มคอ.5

2/2559

√

ไมมี

มคอ.5

2/2559

√

ไมมี

มคอ.5

ภาค
การศึกษา

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน

ไมมี

มคอ.5

ผลการประเมินในปการศึกษา 2559 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
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สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน มีจํานวน 16 รายวิชา โดยมีผลการประเมินแตละรายวิชา ดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายวิชา

ระบบสุขภาพและการจัดการ
วิทยาการระบาดสําหรับงานสาธารณสุข
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีว อนามัยในทองถิ่น
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในระดับทองถิ่น
สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
การประเมินผลกระทบระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอม
วิทยานิพนธ
ชีวสถิติในงานวิจัยดานสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
พฤติกรรมสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ
องคกรและการพัฒนาองคกรในระบบสุขภาพ
วิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
การสาธารณสุขบูรณาการ 1
การสาธารณสุจบูรณาการ 2

ผลการ
ประเมิน
3.98
3.93
3.86
3.90
4.50
4.33
4.18
4.09
4.11
4.15
4.08
3.78
3.90
4.01
4.00
3.94

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง
นักศึกษาไดรับการเพิ่มเติม
ความเปนผูนําวิชาชีพทาง
สาธารณสุข มีความรับผิดชอบ
มีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอ
ตนเองวิชาชีพและสังคม

แนวทางแกไขปรับปรุง

หลักฐาน

สงเสริมและสอดแทรกให
มคอ.5
นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเคารพในสิทธิทาง
ปญญา เคารพสิทธิของ
ความเปนมนุษย และขอมูล
สวนบุคคลการใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง
มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร
นักศึกษาควรมีความรูในศาสตร รายวิชาบังคับของหลักสูตร มคอ.5
ที่เกี่ยวของกับการบริหารทั้ง
เนนการจัดกาเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูใน ดานการบริหาร และจัด
เกณฑดีสามารถประยุกตได
กิจกรรมการเรียนรูโดย
อยางเหมาะสมในการประกอบ ประยุกตใชเทคนิคการ
วิชาชีพและศึกษาตอในระดับสูง บริหารรูปแบบตางๆเพื่อให
ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ
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มาตรฐานผลการเรียนรู

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง

ทักษะทางปญญา

นักศึกษาควรมีการคิดเชิงระบบ
มีเหตุผล วิเคราะหและ
สังเคราะห สถานการณดาน
สุขภาพ ของชุมชนไดอยางเปน
องครวม

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาควร มีความสามารถ
ทํางานเปนทีม และสรางทีมงาน
เพื่อใหเกิดการทํางาน รวมกับ
ผูอื่นมีทักษะการบริหารจัดการ
ในการทํางานเปนหมูคณะ และ
สามารถบริหารความขัดแยงได

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข นักศึกษาควรมีความรูทันตอการ
การสื่อสารและการใช
เปลีย่ นแปลงของระบบสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใฝรูและมีความสามารถพัฒนา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนา
งานและพัฒนาสังคม สามารถ
ใหบริการวิชาการดาน
สาธารณสุข และการสรางเสริม
สุขภาพแกประชาชน

แนวทางแกไขปรับปรุง

หลักฐาน

มีการเชื่อมโยงระหวาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมี
กรณีศึกษาใหผูเรียน
ประยุกตองคความรูกับการ
บริหารงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรูดวย มคอ.5
กระบวนการคิดวิเคราะห
บูรณาการกับการทํา
โครงการ การสัมมนา และ
การฝกปฏิบัติ เลือกวิธีการ
แกปญหาไดอยางเปนระบบ
และเหมาะสม
โจทยปญหาและโครงงาน มคอ.5
ของรายวิชาตางๆมีการจัด
แบบคณะทํางาน เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝน
การทํางานเปนหมูคณะ
และฝกทักษะการแกไข
ปญหา รวมถึงการแกไข
ความขัดแยง
รายวิชาเลือกที่เปดสอนตอง มคอ.5
ตอยอดความรูพื้นฐานใน
ภาคบังคับและปรับตาม
วิวัฒนาการของศาสตรมี
โจทยปญหาที่ใหนักศึกษา
คนควาหาความรูในการ
พัฒนาศักยภาพ ของตนเอง
และมีการพัฒนา
ความสามารถในการ
ถายทอดความรูดานวิชาการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

การปฐมนิเทศอาจารยใหม(ไมมีอาจารยใหม)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ไมมี
จํานวนอาจารยใหม ……………-…………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ……………………-………………
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สายวิชาการ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หัวขอเรื่อง
ระยะเวลา
ที่
1 อาจารยในหลักสูตรทุก โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อ 5-6 มิ.ย.60
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ทาน
2 อ.ดร.กฤษณา วุฒสินธ โครงการอบรมเชิง
6-7
ธันวาคม
ปฏิบัติการ “การจัดวาง
2559
ระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
3

อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก

4

อ.ดร.ธนูยสิญจน
สุขเสริม

5

อ.ดร.ธวัชวงศชัย
ไตรทิพย

6

อ.ดร.ชาญชัยณรงค
ทรงคาศรี

การจัดการความรู
Mini_UKM ครั้งที่ 15
เรื่องการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค
เรื้อรังในกลุมเสี่ยงสูง
ประชุมพัฒนาเครือขาย
พัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมทางปญญา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มหกรรมวิชาการดาน
สาธารณสุข จังหวัด
มหาสารคาม ประจําป
2560

สถานที่
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุในเมือง
อาคาร
ปฏิบัติการ
เครื่องกล
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ

14-16 ก.พ.
2560

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

19-23 ธ.ค.
60

จ.เลย

3-5 เม.ย 60

จ.นนทบุรี

25-26 พ.ค.
2560

จ.มหาสารคาม

หมายเหตุ
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สายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1
นายณรงค อุไรโคตร

2

นางสาวธรรณญธร
ดลปดชา

3

นางภาวินีเสาวโชติ

หัวขอเรื่อง
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เขาสูตําแหนงทางวิชาชีพ

ระยะเวลา

สถานที่

15-21 พ.ค. ศูนยศึกษาลํา
60
ปาว จ.กาฬสินธุ
2-3 ธ.ค. อาคารเรียนรวม
โครงการ เรื่อง “หลักการ
2559
และแนวทางการปฏิบัติตาม
และปฏิบัติการ
ระเบียบสํานัก
เทคโนโลยี
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
กาฬสินธุ
แกไขเพิ่มเติม และตาม
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางในการจัดหาพัสดุ
และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : ebidding)
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อ 15-21 พ.ค. ศูนยศึกษาลํา
เขาสูตําแหนงทางวิชาชีพ
60
ปาว จ.กาฬสินธุ
2-3 ธ.ค. อาคารเรียนรวม
โครงการ เรื่อง “หลักการ
2559
และแนวทางการปฏิบัติตาม
และปฏิบัติการ
ระเบียบสํานัก
เทคโนโลยี
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สารสนเทศ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
มหาวิทยาลัย
แกไขเพิ่มเติม และตาม
กาฬสินธุ
ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางในการจัดหาพัสดุ
และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : ebidding)
6-7 ธันวาคม อาคาร
โครงการอบรมเชิง
2559
ปฏิบัติการ “การจัดวาง
ปฏิบัติการ
ระบบควบคุมภายในและ
เครื่องกล
การบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
โครงการจัดการความรูเรื่อง 12 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
การจัดทําเอกสารทางดาน
การเงิน

หมายเหตุ
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4

นางสาวจีรวรรณ คํา
วาริห

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองไทย
แลนด 4.0

10-13 พ.ย
59

อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

อบรมระบบสารสนเทศเพื่อ 8-10 ก.พ.60
การบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป

4 (รอยละ 88.9)

รอยละ 80

5 (รอยละ 100)



5 (รอยละ
100)

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม. 5.4-1
สศ.สม. 5.4-2
สศ.สม. 5.4-3

รายการหลักฐาน

สศ.สม. 5.4-4
สศ.สม. 5.4-5

มคอ.3 , มคอ.5,มคอ.7
รายงานการประชุม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา
2559
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศคณาจารยและบุคลากร
หนังสือขออนุมัติไปราชการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
เบอรโทรศัพท080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
เบอรโทรศัพท081-7497766
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

0
 ไมมีระบบ
 ไมมีกลไก
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน

กระบวนการ

1
 มีระบบมีกลไก
 ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

2
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบมีกลไก
 มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไป
สูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

ผลการดําเนินงาน
1.ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
(Plan)
- หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและจัดนําผลการสํารวจ
ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559
(Do)
- หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามแผนและกระจายสิ่งสนับสนุนฯตามความตองการ
ของแตละรายวิชา
(Check)
- หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบสภาพความพรอมและความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนฯ ในแตละรายวิชา
(Act)
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- หลักสูตรฯ ดําเนินการซอมบํารุงสิ่งสนับสนุนที่ชํารุด และจําหนายสิ่งสนับสนุนที่สิ้นสภาพการใชงานตาม
ระเบียบพัสดุ
- หลักสูตรฯ ประเมินผลการใช การซอมบํารุงสิ่งสนับสนุนฯและนําขอเสนอเสนอแนะนําไปปรับปรุงในป
การศึกษาถัดไป
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ มีการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557และ 2558
โดยมีหองเรียนและครุภัณฑดังนี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หองเรียนบรรยาย
หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร
หองปฐมพยาบาล
หองปฏิบัติการตรวจและประเมินโรค
เบื้องตน
หองปฏิบัติการปรสิตวิทยาและจุลวิทยา

จํานวน
5หอง
1 หอง
1หอง
1 หอง

ใชรวมกับคณะวิทยาศาสตร
-

2หอง

-

หองปฏิบัติสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ
กลองจุลทรรศน
เครื่องชวยสอน
projector
คอมพิวเตอรประจําหองเรียน
หนังสือ-ตําราประกอบการเรียนการสอน
ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย
หองสมุดคณะ และมหาวิทยาลัย ระบบ
สืบคน

1 หอง
20เครื่อง
14เครื่อง
9เครื่อง
4 เครื่อง
51เลม
1 ระบบ
2 หอง

-

สาธารณสุข

ขอเสนอแนะ

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรฯไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนุบสนุนการเรียนรู ตอการจัดการ
เรียนการสอน 5 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมระดับความพึงพอใจ 3.98 (ระดับมาก) ดานอุปกรณการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจ 4.08 (ระดับมาก) ดานเทคโนโลยีระดับความพึงพอใจ 4.08 (ระดับมาก) ดานการใหบริการตางๆภายใน
คณะ 4.09 (ระดับมาก) ดานการใหบริการตางๆนอกคณะ 4.07 (ระดับมาก) โดยรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ซึ่งหลักสูตรจะนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนในปงบประมาณถัดไป
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ปที่แลว

เปาหมาย

3

4

รายการหลักฐาน
หมายเลข
สศ.สม 6.1-1
สศ.สม. 6.1-2
สศ.สม. 6.1-3
สศ.สม. 6.1-4

คะแนนประเมินตนเอง
6 ระดับ
(คะแนน 0-5)
4

บรรลุเปาหมาย
(,)

เปาหมาย
ปถัดไป



4

รายการหลักฐาน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะสาธารณสุขศาสตร
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑคณะสาธารณสุขศาสตร
หองสมุดสําหรับคนควา
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ป2559

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้:
1. อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
080-4215777

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน:
1. อ.ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
081-7497766

หมวดที่ 6ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็น
หรือสาระจากผูประเมิน
-

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
-

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .............................
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ยังไมมีนักศึกที่สําเร็จการศึกษา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
-

-
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การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
-

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
-

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
-

หมวดที่ 7แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งหมด 8 โครงการ ทุกโครงการอยูระหวางการดําเนินโครงการ ซึ่งมี
กําหนดแลวเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2559
เหตุผล
กําหนดเวลา
ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน
แผนการดําเนินการ
ที่ไมสามารถ
แลวเสร็จ
ดําเนินการไดสําเร็จ
-โครงการบริหาร
31 ส.ค. 2560
-หลักสูตร ป.โท 90,720
จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต
2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
ไมมี
3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2559
แผนปฏิบัติการ
วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน
รางแผนปฏิบัติปฏิบัติราชการคณะ ปการศึกษา 2559
สาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ
2560

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต
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ตารางที่ สรุปผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (หมวดที่ 1)
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3)

ผาน

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

3.51คะแนน

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

รอยละ 32

(% หรือ

ตัวหาร สัดสวน)

3คะแนน

คะแนน
ประเมิน

ผาน
40.92
10
4×100
40

3 คะแนน
3คะแนน
3คะแนน

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
3คะแนน
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
รอยละ 36
ปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
รอยละ 36
ทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รอยละ 24
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
4คะแนน
องคประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวดที่ 4)
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3คะแนน
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3คะแนน
ตัวบงชี้ 5.3การประเมินผูเรียน
3คะแนน
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
รอยละ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
80
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5)
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้( 13 ตัวบงชี้)

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง ผลลัพธ

4.09
5
3
3
3

5
5
1
5

4
4.17
5
2.5
5
4
3
3
3

100
(5)
4

3.71

80

ตาราง 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

O

ผาน
2.1,2.2
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4
2
3.45
3.75
3.09

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัทธของกระบวนการยอย

4.55
3
4.06
3.50
4.00

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

3.71

ระดับคุณภาพดี

คะแนน
เฉลี่ย

