แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ประจําปการศึกษา 2559

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

คํานํา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SelfAssessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 255 8 และรับการประเมินคุณภาพระดับ หลักสูตร เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง นั้น
หลักสูตร ไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558) ฉบับ
นี้ขึ้น
แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ประกอบดวยกิจกรรมโครงการเพื่อการดําเนินงานพัฒนาแกไขและปรับปรุง การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ใหเพิ่มขึ้นรวมถึงกําหนดชวงเวลา และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป

สารบัญ
คํานํา

หนา

ขอมูลทั่วไป
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (จากระบบCHE QA Online)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2558
บทสรุปจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
จุดเดนและแนวทางเสริมจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ รายองคประกอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา 2558
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา2558
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)วงรอบปการศึกษา 2558
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเปนมาโดยยอ
การดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งดานการบริหาร และการใหบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชน ในสังคมทุกระดับจะพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จําเปนตองอาศัยบุคลากรดานสาธารณสุข เชน ทันตแพทย พยาบาล แพทย เภสัชกร นักวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน เปนผูนํา เปนนักวิเคราะหวิจัย นักบริหารและดําเนินโครงการดานสาธารณสุขของประเทศไดทุกระดับ ทั้งยังตองเปนผูมีความรูความสามารถในการนิเทศหรือ
ฝกอบรมบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ได โดยมีสํานึกที่ตระหนักถึงภาระหนาที่รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาคที่มีปรัชญามุงพัฒนาทองถิ่นมีความพรอมในดานตางๆทั้งบุคลากรที่มีความรูความสามารถ สถานที่
และสิ่งที่เกื้อหนุนทางวิชาการพิจารณาเห็นความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนขึ้น เพื่อรองรับความตองการบุคลากรดานสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข ภาวะผูนํา นักวิจัย ผูนิเทศหรือ
ผูสอน และผูชํานาญดานการสรางเสริมสุขภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและปรับปรุงงานดานสาธารณสุขระดับตางๆ ของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตองานสาธารณสุขทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและเพื่อรองรับการเปดเสรีการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
ASEAN
Economic Community : AEC)
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาฬสินธุ ใหความเห็นชอบจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2556 เริ่มเปดรับนักศึกษาเมื่อปการศึกษา 2556 และทุกหลักสูตรไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งไดรับการรับรองคุณวุฒิ
จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ปรัชญา
ภูมิปญญาดานสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน (To be a wisdom for Local Health system)
วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน
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พันธกิจ
1.
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ มีศักยภาพและเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอม
ดานคุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดย
มุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน
เปาประสงค
บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการความรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
อัตลักษณ และเอกลักษณ
“อดทน สูงาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (จากระบบCHE QA Online)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ผลการประเมิน
รวม

ผานการประเมิน

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

-

-

2.1,2.2

-

ไมขอรับการประเมิน

3.1,3.2,3.3

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

4.1,4.2,4.3

4.1

-

2.78

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

5.1,5.2

-

3.38

ระดับคุณภาพดี

-

6.1

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
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4

2

3.08

ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน

2.90

3.38

0.00

3.08

ระดับคุณภาพดี
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร
วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร
วงรอบการประเมิน
ปการศึกษา
2558 (ผลการดําเนินงาน 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. อาจารย ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.ธันวา ใจเที่ยง กรรมการ
3. อาจารย ดร.ฉายรุง ไชยกําบัง
กรรมการและเลขานุการ

5

บทสรุปจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน ปการศึกษา 2558 จํานวน 5
องคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1 ผลการประเมิน "ผาน" หลักสูตรไดมาตรฐาน และพบวาผลการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 องคประกอบคือ
องคประกอบที่ 3 (นักศึกษา) องคประกอบที่ 4 (อาจารย) และองคประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) และองคประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมิน
ผูเรียน) อยูในระดับดี และไมรับการประเมิน จํานวน 1 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 2 (บัณฑิต) โดยมีผลการประเมินในภาพรวมมีคะแนนเทากับ 3.08 อยูในระดับดี
ตาราง ป1 สรุป ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
ตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (หมวดที่ 1)
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1
ป
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2)
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

เปาหมาย

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

คณะกรรมการ

ผาน

ผาน

-

-

-

-

-

-

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

3
3
3

3
3
3

3 คะแนน

3

3
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

3 คะแนน
รอยละ 80

ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 40

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวดที่ 4)
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5)
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม 5 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้

รอยละ 40
2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
รอยละ80

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

3.33
0
0
5

คณะกรรมการ
3.33
0
0
5

2

2

3
3
3

3
3
3
4

4

3
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 1.1(1 ตัวบงชี้)
ผลการประเมิน ผาน
ตัวบงชี้ที่ 3-6.1(11 ตัวบงชี)้
ผลการประเมินคาคะแนนเฉลี่ย 3.08 คะแนน
คุณภาพระดับปานกลาง

3
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จุดเดนและแนวทางเสริมจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ รายองคประกอบ (ครบทุกองคประกอบ)
องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
1. มีระบบการกํากับหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่เดนชัด

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

แนวทางเสริมจุดเดน
1. ควรสรางระบบการตรวจสอบคุณสมบัติผูสอน ผูสอบและผูควบคุมวิทยานิพนธ
2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จุดเดน

แนวทางเสริมจุดเดน
1. ควรสนับสนุนนักศึกษาที่อยูระหวางการเรียนใหเรียนรูกระบวนการวิจัยเพื่อเตรียมการใน
การตีพิมพผลงานวิจัย
2. ควรสนับสนุนใหนิสิตตีพิมพผลงานวิจัยไดในระดับชาติและนานาชาติ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.ควรประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการเตรียมความพรอมในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดย
การจัดปจฉิมนิเทศหรือสัมมนากอนสําเร็จการศึกษา
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

จุดเดน
1. ไมมีการลาออกกลางคันในปการศึกษา 2558

จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 4 อาจารย

จุดเดน
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดเดน
1. สงเสริมและพัฒนากลไกการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับความตองการเขาศึกษาตอของ
นักศึกษา
2. เตรียมความพรอมของนักศึกษาใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของนักศึกษา
แรกเขารับการศึกษาของหลักสูตร
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มชองทางในการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามแผน
2. ควรปรับปรุงลําดับการเขียนกระบวนการทํางานการประเมินกระบวนการ ผลลัพธการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอน
แนวทางเสริมจุดเดน
1. จัดทําแผนในการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
2. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนทําวิจัยและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ และจัดทําสาระวิชาที่ทันสมัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินผูเรียนใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
1. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน
สม่ําเสมอและนําผลมาปรับปรุงในทุกวงรอบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา

แนวทางเสริมจุดเดน
1. เรงรัดใหกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร และสามารถเสนอหลักสูตรไดรับการพิจารณาทัน
วงรอบ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1. ควรมีการนําผลการประเมินผูเรียนมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
ผูเรียนใหชัดเจน แลวนํามาพัฒนากระบวนการ และประเมินผลการดําเนินงานอีกครั้ง
แนวทางเสริมจุดเดน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.จัดทํากระบวนการและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลองกับความ
ตองการของอาจารยและนักศึกษา
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สวนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559
จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา 2558
ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
องคประกอบ
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
องคประกอบที่ 1
1. ควรสรางระบบการตรวจสอบ
การกํากับมาตรฐาน คุณสมบัติผูสอน ผูสอบและผู
ควบคุมวิทยานิพนธ

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

มอบงานหลักสูตร สรางระบบการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสอน ผูสอบ
และผูควบคุมวิทยานิพนธ

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจํา สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
มากขึ้น

-

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 2
บัณฑิต

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
1. ควรสนับสนุนนักศึกษาที่อยู
ระหวางการเรียนใหเรียนรู
กระบวนการวิจัยเพื่อเตรียมการใน
การตีพิมพผลงานวิจัย
2. ควรสนับสนุนใหนิสิตตีพิมพ
ผลงานวิจัยไดในระดับชาติและ
นานาชาติ
3. ควรมีการเตรียมความพรอมใน
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
โดยการจัดปจฉิมนิเทศหรือสัมมนา
กอนสําเร็จการศึกษา
4. ควรประสานงานกับบัณฑิต
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

สนับสนุนนักศึกษาใหเรียนรู
กระบวนการวิจัยเพื่อเตรียมการใน
การตีพิมพผลงานวิจัย

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

สนับสนุนนักศึกษาใหตีพิมพ
ผลงานวิจัยไดในระดับชาติและ
นานาชาติ

-

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

จัดทําโครงการปจฉิมนิเทศและ
โครงการสัมมนากอนสําเร็จ
การศึกษา

พ.ย 60

-

ดําเนินการประสานงานกับบัณฑิต
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

พ.ย 59

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 3
นักศึกษา

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
1. ควรเพิ่มชองทางในการรับ
นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตาม
หลักสูตรใหเปนไปตามแผน
2. ควรปรับปรุงลําดับการเขียน
กระบวนการทํางานการประเมิน
กระบวนการ ผลลัพธการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอน

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

ดําเนินการเพิ่มชองทางในการรับ
ต.ค. – พ.ย.59
นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามแผนใหหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
ปรับปรุงลําดับการเขียนกระบวนการ
ธ.ค. 59
ทํางานการประเมินกระบวนการ
ผลลัพธการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ขั้นตอน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

-

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

13

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
องคประกอบ
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
องคประกอบที่ 4 1.จัดทําแผนในการพัฒนาอาจารยประจํา
อาจารย
หลักสูตร
2. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ธ.ค. 59

-

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

คณะมีนโยบายการใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ

3. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก สนับสนุนใหอาจารยประจํา
คนทําวิจัยและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน หลักสูตรทุกคนทําวิจัยและ
ระดับชาติและนานาชาติ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

-

พ.ย.59-มิ.ย.60

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
กิจกรรมโครงการ
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
เพื่อการดําเนินการ
ระยะเวลา
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
ของคณะกรรมการประเมินฯ
ต.ค.59-มิ.ย.60
1. การประเมินผูเรียนใหเปนไปตามวงจร ดําเนินการประเมินผูเรียนให
คุณภาพ PDCA
เปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA
2. ควรมีการนําผลการประเมินผูเรียนมา
ใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและผูเรียนใหชัดเจน แลวนํามา
พัฒนากระบวนการ และประเมินผลการ
ดําเนินงานอีกครั้ง

ดําเนินการประเมินผูเรียนและ
นํามาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและผูเรียนใหชัดเจน
พัฒนากระบวนการ และ
ประเมินผลการดําเนินงานอีกครั้ง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

-

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
1. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให
สอดคลองกับความตองการของอาจารย
และนักศึกษา

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให ต.ค.59- ก.พ.60
สอดคลองกับความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

2.จัดทํากระบวนการและกลไกในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให ต.ค.59- ก.พ.60
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลอง สอดคลองกับความตองการของ
กับความตองการของอาจารยและ
อาจารยและนักศึกษา
นักศึกษา

-

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559

