แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ประจําปการศึกษา 2559

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

คํานํา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SelfAssessment Report : SAR) ประจําป
การศึกษา 255 8 และรับการประเมินคุณภาพระดับ หลักสูตร เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง นั้น หลักสูตรไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558) ฉบับนี้ขึ้น
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

-

-

3.33

ระดับคุณภาพดี

4.1,4.2,4.3

4.1

-

2.33

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

5.1,5.2

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

6.1

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
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4

2

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

ผลการประเมิน

2.71

3.50

0.00

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร
วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร
วงรอบการประเมิน
ปการศึกษา
2558 (ผลการดําเนินงาน 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. รองศาสตราจารย ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.อรัญญา นนทราช กรรมการ
3. อาจารยยุทธพงษ เขื่อนแกว
กรรมการและเลขานุการ
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บทสรุปจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 6 องคประกอบและ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อยางครบถวนโดยมีผลการประเมินทั้ง 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ อยูใน ระดับดี
มีคาคะแนน เทากับ 3.00 รายละเอียดผลการประเมินแต ละองคประกอบ ดังนี้
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

เปาหมาย

ประเมินตนเอง

ผาน

ผาน

-

-

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1
ป
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
3 คะแนน
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3 คะแนน
4 คะแนน
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2)
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
3 คะแนน
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4 คะแนน

-

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ
ผาน
-

3
3
4

3
3
4

3
1.67

4
0
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 20

ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 36

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

5 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
รอยละ100

ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน

0
0
5

คณะกรรมการ
0
0
0

4

3

4
4
4

2
3
2
5

5

4
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 1.1(1 ตัวบงชี้)
ผลการประเมิน ผาน
ตัวบงชี้ที่ 3-6.1(11 ตัวบงชี)้
ผลการประเมินคาคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน
คุณภาพระดับปานกลาง

4

7

จุดเดนและแนวทางเสริมจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ รายองคประกอบ (ครบทุกองคประกอบ)
องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกํากับมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.
อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธรวมทั้งอาจารยผูสอน
ภายนอกที่มีประสบการณเชี่ยวชาญสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรในการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคได
จุดที่ควรพัฒนา
หลักสูตรที่ผานเกณฑแลวแตยังตองเพิ่มพูนคุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ในเรื่องของวุฒิปริญญาเอกและผลงานตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดย
จัดทําแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหชัดเจน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

จุดเดน
ไมรับการประเมินเนื่องจากยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แนวทางเสริมจุดเดน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

จุดเดน
หลักสูตรมีคณะกรรมการในการรับนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาอยาง
ชัดเจน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาที่ดีขึ้นอยางชัดเจน แตก็มีการ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาอยางเปนรูปธรรม
ผลงานดานกิจกรรมของนักศึกษามีความโดดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีรูปเลมในการสรุปโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจน
ควรมีชองทางในการรับขอรองเรียนของนักศึกษา

แนวทางเสริมจุดเดน

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ขอสนับสนุนงบประมาณภายนอกในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
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องคประกอบที่ 4 อาจารย

จุดเดน
1.อาจารยมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธในศาสตรทางดานการแพทยหรือ
สาธารณสุข
2.การรับอาจารยใหม เพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น จึงรับ
อาจารยทางดานพยาบาล
3.มีการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคนละ 10,000 บาทตอป ละมีการ
สนับสนุนทุนในการพัฒนาอาจารยเชนอบรม บริการวิชาการ

แนวทางเสริมจุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
อาจารยควรตีพิมพบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการ
อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หัวหนาสาขาควรมีการตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน หรือผลงานวิชาการ ที่จะขอ
ตําแหนงที่จะเขาสูการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มีการสนับสนุนทุนใหและมีรายงาน
ความกาวหนา
ควรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อาจารยควรมีผลงานทางวิชาการตีพิมพอยางตอเนื่องทุกคนในฐาน TCI 2 ขึ้นไป หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ประธานหลักสูตรควรกระตุนอาจารยมีการเตรีมเอกสารประกอบการสอนหรือผลงาน
วิชาการใหพรอมกอนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
-จัดทํากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาใหทันสมัยอยางเปน
รูปธรรมและนําผลการประเมินที่มีอยูแลวมาวิเคราะหสังเคราะหนําไปสู
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งกระบวนการเรียนการสอนและผลที่ไดจากการ
ประเมินผูเรียน

แนวทางเสริมจุดเดน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนควรดําเนินการใหครบรอบ PDCA โดยเฉพาะเรื่อง
ของการประเมินผลและการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ไดแกโครงการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ
2.การกํากับติดตามผลการประเมินในรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปควรจะเสนอ
ผลการเรียนใหตรงกรอบเวลาของการประเมิน เชนเดียวกับรายวิชาอื่นๆ คณะหรือ
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่ชัดเจน
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
มีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เชน
หองปฏิบัติการ หองสมุด หองสโมสรนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ควรแยกแบบสอบถามเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากการประเมินการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ควรมีแบบสอบถามสําหรับความตองการของอาจารยโดยเฉพาะ
ควรสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย

แนวทางเสริมจุดเดน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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สวนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559
จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา 2558
ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
องคประกอบ
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
องคประกอบที่ 1
1. หลักสูตรที่ผานเกณฑแลวแตยัง
การกํากับมาตรฐาน ตองเพิ่มพูนคุณสมบัติของอาจารย
ผูสอนในเรื่องของวุฒิปริญญาเอก
และผลงานตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น โดยจัดทําแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาวใหชัดเจน

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอใน ก.ย.59- ก.พ.60
ระดับปริญญาเอกและจัดทํา
ผลงานตําแหนงทางวิชาการ โดย
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

งานพัฒนา
บุคลากร

ผูตรวจสอบ
-คณบดี
-รองคณบดีฝายวิชการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 2
บัณฑิต

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
ไมขอรับการประเมิน เนื่องจากยัง
ไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

-

-

-

-

-
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 3
นักศึกษา

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
1. ควรมีรูปเลมในการสรุปโครงการ
และกิจกรรมอยางชัดเจน
ควรมีชองทางในการรับขอรองเรียน
ของนักศึกษา

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
จัดทํารูปเลมในการสรุปโครงการและ
กิจกรรมอยางชัดเจน
จัดทํามีชองทางในการรับขอ
รองเรียนของนักศึกษา

2.ขอสนับสนุนงบประมาณภายนอก จัดทําแผนเพื่อขอสนับสนุน
ในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
งบประมาณจากภายนอกในการทํา
กิจกรรมของนักศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

พ.ย.59

-

ฝายพัฒนา
นักศึกษา

-คณบดี
-รองคณบดีฝายวิ
ชการ

ต.ค.59

-

ฝายพัฒนา
นักศึกษา

-คณบดี
-รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
องคประกอบ
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
องคประกอบที่ 1.อาจารยควรตีพิมพบทความวิจัย บทความ
4อาจารย
วิชาการ หรือผลงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
2. หัวหนาสาขาควรมีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการสอน หรือผลงานวิชาการ ที่จะขอ
ตําแหนงที่จะเขาสูการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ มีการสนับสนุนทุนใหและมีรายงาน
ความกาวหนา
3. ควรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4. อาจารยควรมีผลงานทางวิชาการตีพิมพอยาง
ตอเนื่องทุกคนในฐาน TCI 2 ขึ้นไป หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.ประธานหลักสูตรควรกระตุนอาจารยมีการเต
รีมเอกสารประกอบการสอนหรือผลงานวิชาการ
ใหพรอมกอนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
สงเสริมใหอาจารยตีพิมพบทความวิจัย
บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการ
อยางตอเนื่อง

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ต.ค .59-ก.ย.
60

-

งานพัฒนา
บุคลากร

-คณบดี
-รองคณบดีฝาย
วิชาการ

หัวหนาสาขาตรวจสอบเอกสาร
ต.ค .59-ก.ย.
ประกอบการสอน หรือผลงานวิชาการ ที่
60
จะขอตําแหนงที่จะเขาสูการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

-

ประธาน
หลักสูตร

-รองคณบดีฝาย
วิชาการ

สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับ
ต.ค .59-ก.ย.
ปริญญาเอกและจัดทําผลงานตําแหนง
60
ทางวิชาการ
สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการ ต.ค .59-ก.ย.
ตีพิมพอยางตอเนื่องทุกคนในฐาน TCI 2
60
ขึ้นไป หรือนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ประธานหลักสูตรกระตุนอาจารยมีการเต ต.ค .59-ก.ย.
รีมเอกสารประกอบการสอนหรือผลงาน
60
วิชาการใหพรอมกอนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ

-

งานพัฒนา
บุคลากร

-

ฝายวิจัย

-

ประธาน
หลักสูตร

-คณบดี
-รองคณบดีฝาย
วิชาการ
-คณบดี
-ผูชวยคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
1. จัดทํากระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ในรายวิชาใหทันสมัยอยางเปนรูปธรรม
และนําผลการประเมินที่มีอยูแลวมา
วิเคราะหสังเคราะหนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนา ทั้งกระบวนการเรียนการสอนและ
ผลที่ไดจากการประเมินผูเรียน

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

ดําเนินการจัดทํากระบวนการ
ต.ค-พ.ย.59
ปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาให
ทันสมัยอยางเปนรูปธรรมและนํา
ผลการประเมินที่มีอยูแลวมา
วิเคราะหสังเคราะหนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งกระบวนการ
เรียนการสอนและผลที่ไดจากการ
ประเมินผูเรียน
2.กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน ดําเนินการพัฒนาการเรียนการ
ต.ค.59-มี.ค
ควรดําเนินการใหครบรอบ
PDCA สอนโดยดําเนินการใหครบรอบ
60
โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินผลและ PDCA โดยเฉพาะเรื่องของการ
การนําผลการประเมินไปปรับปรุง ไดแก ประเมินผลและการนําผลการ
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ ประเมินไปปรับปรุง
การบริการวิชาการ
3.การกํากับติดตามผลการประเมินใน
ดําเนินการกํากับติดตามผลการ ต.ค.-ธ.ค.59
รายวิชาตางๆ โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป ประเมินในรายวิชาตางๆ
ควรจะเสนอผลการเรียนใหตรงกรอบ
โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปควรจะ
เวลาของการประเมิน เชนเดียวกับ
เสนอผลการเรียนใหตรงกรอบ
รายวิชาอื่นๆ คณะหรือมหาวิทยาลัยควร เวลาของการประเมิน
มีมาตรการที่ชัดเจน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

-

หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

-

หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

-

หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

ขอเสนอแนะในภาพรวม/
จุดออนและการพัฒนาปรับปรุง/
ขอสังเกตรายตัวบงชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
1. ควรแยกแบบสอบถามเรื่องสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูจากการประเมินการ
เรียนการสอนในรายวิชา
2.ควรมีแบบสอบถามสําหรับความ
ตองการของอาจารยโดยเฉพาะ
3. ควรสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัยของอาจารย

กิจกรรมโครงการ
เพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา

จัดทําสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก ต.ค.-ธ.ค.59
การประเมินการเรียนการสอนใน
รายวิชา
จัดทําแบบสอบถามความตองการ พ.ย.-ธ.ค59
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
อาจารยโดยเฉพาะ
สงเสริมและสนับสนุนการเรียน
พ.ย.-ธ.ค59
การสอนและการวิจัยของอาจารย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

-

หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

-

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
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ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559

