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บทสรุปผู้บรหิาร 

การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดําเนินการประเมินตามรูปแบบ
แบบ CIPP Model ประกอบด้วยด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ด้วยแบบสอบถามจากบัณฑิต นักศึกษา
ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้สอน จํานวนรวม 35 คน และสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
จํานวน 6 คน ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 
 1) ด้านบริบท พบว่าระดับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้งในแขนงวิชาบริหาร
สาธารณสุขและแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.70 (0.27) และ 4.60 (0.35) จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ตามลําดับ ด้านโครงสร้างหลักสูตรทั้งสองแขนงวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.35 (0.34) และ 4.47 (0.14) และด้านเน้ือหาของหลักสูตร
ทั้งสองแขนงวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.47 
(0.24) และ 4.08 (0.28) 
 2) ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่าระดับความเหมาะสมด้านการจัดด้านอาจารย์ผู้สอน บทบาทอาจารย์
ที่ปรึกษาและการพัฒนาอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู้และ
สถานที่เรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.42 (0.41), 
4.38 (0.44), 4.04 (0.28) และ 3.44 (0.43) ตามลําดับ 
 3) ด้านกระบวนการ พบว่าด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.25 
(0.19), 4.11 (0.17) และ 4.23 (0.54) ตามลําดับ 
 4) ด้านผลผลิต พบว่าผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตและ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.19 (0.33), 4.15 (0.40), 4.18 (0.36), 4.25 (0.34), 4.29 (0.34) 
และ 4.19 (0.25) 
 ข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบของการประเมินทั้ง 4 ด้านเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ดังน้ี 
 ด้านบริบท หลักสูตรควรมีการจัดทําหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาวการณ์ทางสุขภาพของประเทศในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในแขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขและการ
สร้างเสริมสุขภาพ  
 ด้านปัจจัยนําเข้า หลักสูตรควรวางแผนการรับและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญตรงตามหลักสูตร ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาควรสนับสนุนปัจจัยเก้ือหนุน
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การเรียนรู้ ให้เพียงพอต่อนักศึกษา อย่างมีคุณภาพทั้งในการจัดการศึกษาภาคปกติและภาควันเสาร์-
อาทิตย์  
 ด้านกระบวนการ ควรส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และชุมชนในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดการสุขภาพกับชุมชนในประเทศเพ่ือนบ้าน
ภูมิภาคอาเซียน  
 ด้านผลผลิต หลักสูตรควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน
สาธารณสุขหรือสังคมที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการเพ่ิมพูนทักษะด้านวิชาการ ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง  
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  บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญ 

 การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมากที่สุดในการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งการพัฒนานี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มี
มุมมองที่กว้างไกล คิดไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม มีวิจารณญาณ
ที่ดี เป็นคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การศึกษาจึงต้อง
มีรูปแบบที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและ
การพัฒนากลไกของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรหน่ึงที่
มุ่งเน้นพัฒนาคนให้สามารถเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่สมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพและแกนนําการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศได้ และเป็นผู้ที่ความรู้ วิสัยทัศน์ 
อุดมการณ์ มุ่งมั่น ต้ังใจ ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็น
หลักสูตรปรับปรุง ได้จัดทําเมื่อ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้เล็งผลการพัฒนาให้บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์สาธารณสุขทั้งการบริหารสาธารณสุขและการ
สร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชา
บริหารสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 2 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีรับเข้าปีการศึกษา 2555 และกําลัง
ศึกษาอยู่ จํานวน 35 คน (รหัสนักศึกษา 55-58) 
 ปัจจุบันหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้จัดการเรียน
การสอนมาเป็นระยะเวลา 4 ปี (ครบระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2559) จําเป็นต้องดําเนินการ
ตรวจสอบคุณค่าหรือผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรที่ผ่านมาด้วยวิธีการประเมินหลักสูตร เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สะท้อนการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ความสอดคล้องของดําเนินการ
ของหลักสูตรกับการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการดําเนินงาน 
และผลผลิต ของหลักสูตร ได้แก่ มหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้ดําเนินการ
ประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยประยุกต์ใช้กรอบ
การประเมินผลของของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam model) หรือ CIPP Model (Borges N. & 
Hartung P., 2007) ประกอบด้วย การประเมินบริบท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการประเมินหลักสูตรเพ่ือนําผลการ
ประเมินไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์การประเมินหลักสูตร 

 เพ่ือประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ด้าน
บริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 
1.3 ขอบเขตการประเมินหลกัสูตร 

 ขอบเขตเนื้อหาการประเมิน ดําเนินการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย 
การประเมินบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2558 
 

1.4 ประโยชนท์ี่ได้รับจากการประเมินหลักสูตร 

 1.4.1 มีสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบความพร้อมของหลักสูตรและทรัพยากรในการดําเนินการใช้
หลักสูตร  

1.4.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตรซึ่งจะ
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างไรให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

1.4.3 มีสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องในการดําเนินการใช้หลักสูตรต่อไป 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกหลักสูตร  

1.4.4 มีแนวทางในการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรเม่ือทราบสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น หรือจุดด้อยของหลักสูตรโดย
จะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน หรือสถานศึกษา 

 
1.5 กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดยใช้รูปแบบการประเมินด้วย CIPP Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รายละเอียดดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1:  กรอบการประเมินหลักสูตร ตาม CIPP Model (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การประเมินผลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ผู้
ประเมินได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ดังน้ี 
 2.1 การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 2.2 แนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
 
2.1 การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้เปิดการเรียนการ
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังน้ี 
 2.1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสตูรฯ 
 หลักสูตรฯกําหนดปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตรไว้ว่า “สร้างผู้นําการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพและแกนนําการสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีความรู้ วิสัยทัศน์ อุดมการณ์ มุ่งมั่น ต้ังใจ ใฝ่รู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม” 
 2.1.2 วัตถุประสงค์ กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์เฉพาะตามแขนง
วิชา ดังน้ี 
  2.1.2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   1) เพ่ือผลิตผู้นําการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  
   2) เพ่ือผลิตแกนนําในการสร้างเสริมสุขภาพ  
  2.1.2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
   1) เพ่ือผลิตผู้นําการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในการ
วางแผนด้านสุขภาพ มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารความเปล่ียนแปลงในระบบสุขภาพและมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้การบริหาร
จัดการด้วยความรู้ ความสามารถที่มี 
   2) เพ่ือผลิตแกนนําในการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มีมีความรู้ ความสามารถในการเป็น
ผู้นําทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสามารถในการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ พ้ืนที่ และกลุ่มประชากร สามารถโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนยอมรับและ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้การสร้างเสริมสุขภาพ 
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยทักษะ ความรู้และความสามารถที่มี และสามารถสร้าง
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก   
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 2.1.3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดระบบการศึกษา และโครงสร้างของหลักสูตรดังน้ี 
  2.1.3.1 ด้านการจัดระบบการจัดการศึกษา 
  หลักสูตรฯ จัดระบบการศึกษาเป็นแบบไตรภาค (Trimester system) โดยหน่ึงปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา และหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 
สัปดาห์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
และไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และมีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคโดยใช้ระบบ
หน่วยวิชาหน่วยวิชาซึ่งหมายถึงหน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดยให้ 1 หน่วยวิชามีค่าเท่ากับ 3     
หน่วยกิตในระบบทวิภาค หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System) ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
  2.1.3.2 ด้านการดําเนินการหลักสูตร 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารสาธารณสุข และแขนงวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพ มีรูปแบบของโครงสร้างหลักสูตรใน 2 รูปแบบ  คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ดังน้ี 
   1) แผน ก แบบ ก2 ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 10 หน่วยวิชาและทําวิทยานิพนธ์           
4 หน่วยวิชา โดยมีจํานวนหน่วยวิชารวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 14 หน่วยวิชา 
   2) แผน ข ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12.5 หน่วยวิชา และ ศึกษาค้นคว้าอิสระ 
1.5 หน่วยวิชา โดยมีจํานวนหน่วยวิชารวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 14 หน่วยวิชา 
  ส่วนการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการคัดเลือก หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติผู้เข้า
ศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 
2552 ดังน้ี 
  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือที่เก่ียวข้องจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์การทํางานด้าน
สาธารณสุขหรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์การทํางานด้านสาธารณสุขหรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 
ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ส่วนการกําหนดวันและ เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนในแผนการศึกษาเดิม คือ 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
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 หลังจากมีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบ 
ASEAN มีการกําหนดภาคการศึกษา ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
  ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 
  2.1.3.4 โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรฯ มีการจัดการแบบแผนการศึกษาและโครงสร้างสร้างหลักสูตรโดยกําหนด 2 
แขนงวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  แขนงวิชาบริหารสาธารณสุขและแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

  
 หลักสูตรฯ กําหนดโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาจําแนกตามแขนงวิชาบริหาร
สาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ ดังน้ี 

1)  หมวดวิชาบังคับ  เป็นรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานรองรับใน
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามแผนการศึกษา  ดังน้ี 

      
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
แขนงวิชาบริหารสาธารณสุข 
หมวดวิชาบังคับ 9 10 
 วิชาแกน (5) (5) 
 วิชาเอกบังคับ (4) (5) 
หมวดวิชาเลือก 1 2.5 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 4 - 
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ - 1.5 
แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
หมวดวิชาบังคับ 8.5 9.5 
 วิชาแกน (5) (5) 
 วิชาเอกบังคับ (3.5) (4.5) 
หมวดวิชาเลือก 1.5 3 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 4 - 
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ - 1.5 
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ก. วิชาแกน  (แขนงวิชาบริหารสาธารณสุข และ แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ) 
 
ตารางที่ 2 วิชาแกน วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาบริหารสาธารณสุข และแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
จําแนกตามแผนการเรียน หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยวิชา 
 วิชาแกนแขนงวิชาบรหิารสาธารณสุขและการสร้างเสรมิสุขภาพ 5 หน่วยวิชา 
MPH-621 สังคม  วัฒนธรรม  และพฤติกรรมสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Society, Culture and Health Behavior  
MPH-622 หลักชีวสถิติและระบาดวิทยา 1(4-0-8) 
 Principle of Biostatistics and Epidemiology  
MPH-623 การจัดการระบบสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Health System Management  
MPH-624 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1(4-0-8) 
 Environmental and Occupational  Health   
MPH-625 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Research Methodology in Public Health  
    วิชาเอกบังคับแขนงวิชาบริหารสาธารณสขุ (แผน ก แบบ ก2) 4 หน่วยวิชา 
MPH-631 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Health Planning and Evaluation  
MPH-632 กฎหมายสาธารณสุขและที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Public Health and Health Related Law  
MPH-633 ภาวะผู้นําทางสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Leadership in Public Health  
MPH-634 สัมมนาหัวข้อสขุภาพ 0.5(2-0-4) 
 Seminar in Health Related Topics  
MPH-635 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 0.5(2-0-4) 
 Health Economics  
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ตารางที่ 2 วิชาแกน วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาบริหารสาธารณสุขและแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  
จําแนกตามแผนการเรียน หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (ต่อ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยวิชา 
 วิชาเอกบังคับแขนงวิชาบริหารสาธารณสขุ (แผน ข) 5 หน่วยวิชา 
MPH-631 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Health Planning and Evaluation  
MPH-632 กฎหมายสาธารณสุขและที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Public Health and Health Related Law  
MPH-633 ภาวะผู้นําทางสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Leadership in Public Health  
MPH-634 สัมมนาหัวข้อสขุภาพ 0.5(2-0-4) 
 Seminar in Health Related Topics  
MPH-635 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 0.5(2-0-4) 
 Health Economics  
MPH-636 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 1(4-0-8) 
 Holistic Community Health Development  
 วิชาเอกบังคับแขนงวิชาการสร้างเสริมสขุภาพ  (แผน ก แบบ ก 2) 3.5 หน่วยวิชา 
MPH-651 สัมมนากระบวนทัศน์และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ 0.5(2-0-4) 
 Seminar in Health Promotion Paradigm and Development  
MPH-652 การพัฒนาพลังชุมชนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Community Empowerment  for Health Promotion  
MPH-653 การสื่อสารและการตลาดกับการสร้างเสริมสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Communication, Marketing and Health Promotion  
MPH-654 ยุทธศาสตร์ป้องกันภัยสุขภาพ 0.5(2-0-4) 
 Strategy for Health Protection  
MPH-655 โภชนาการแนวใหม ่ 0.5(2-0-4) 
 Modern Nutrition  
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ตารางที่ 2 วิชาแกน วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาบริหารสาธารณสุขและแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  
จําแนกตามแผนการเรียน หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (ต่อ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยวิชา 
 วิชาเอกบังคับแขนงวิชาการสร้างเสริมสขุภาพ  (แผน ข) 4.5 หน่วยวิชา 

MPH-651 สัมมนากระบวนทัศน์และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ 0.5(2-0-4) 
 Seminar in Health Promotion Paradigm and Development  
MPH-652 การพัฒนาพลังชุมชนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Community Empowerment  for Health Promotion  
MPH-653 การสื่อสารและการตลาดกับการสร้างเสริมสุขภาพ 1(4-0-8) 
 Communication, Marketing and Health Promotion  
MPH-654 ยุทธศาสตร์ป้องกันภัยสุขภาพ 0.5(2-0-4) 
 Strategy for Health Protection  
MPH-655 โภชนาการแนวใหม ่ 0.5(2-0-4) 
 Modern Nutrition  
MPH-656 วิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Qualitative Research in Public Health  

 หมวดวิชาเลือก  
MPH-761 การวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข 1(4-0-8) 
 Strategic Planning in Public Health  
MPH-762 ระบบสาธารณสุขเปรียบเทียบ 0.5(2-0-4) 
 Comparative Health System  
MPH-763 การจัดการสุขภาพชุมชน 1(4-0-8) 
 Community Health Management  
MPH-764 เทคนิคส่งเสริมนันทนาการและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 0.5(2-0-4) 
 
 

Techniques for Promoting Recreation and Physical Exercise 
for Health 

 

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 4    หน่วยวิชา 
MPH -921 วิทยานิพนธ์  
 Thesis  
 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 1.5  หน่วยวิชา 
MPH-910 การค้นคว้าอิสระ   
 Independent Study  
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 ทั้งน้ีนักศึกษาแต่ละแขนงวิชาต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 1) นักศึกษาแขนงวิชาบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า     
           1 หน่วยวิชา  
 2) นักศึกษาแขนงวิชาบริหารสาธารณสุข แผน ข ลงทะเบียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 2.5 หน่วย 
            วิชา  
 3) นักศึกษาแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  
           1.5 หน่วยวิชา  
 4) นักศึกษาแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ แผน ข ลงทะเบียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วย 
     วิชา  
 ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับในหลักสูตรหรือเลือกเรียน
รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 2.1.4 การจัดการด้านผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 หลักสูตรดําเนินการจัดการผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 
  2.1.4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  หลักสูตรฯดําเนินการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมอัน
ดีงามในวิชาชีพ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีในสังคมโดย
พัฒนาให้นักศึกษาสามารถ 
    1) วินิจฉัยปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
    2) จัดการปัญหาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้วิชาชีพสาธารณสุขเป็น 
                         องค์ประกอบ 
   3) ตัดสินปัญหาโดยคํานึงถึงผลกระทบของผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม 
    4) แสดงตนเป็นแบบอย่างของการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
  กลยุทธ์การสอนที่หลักสูตรฯใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
หลักสูตรดําเนินการโดยกําหนดให้คณาจารย์ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและฝึกฝนวินัย ความรับผิดชอบการ
จัดการปัญหา ตัดสินปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนและชุมชน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรฯ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียนในรายวิชาน้ันๆ เช่น การอภิปรายซักถาม การแก้ไขปัญหา ความรับผิดชอบในการ
ทํารายงาน/โครงการต่างๆ และวิทยานิพนธ์ 
  2.1.4.2 ความรู้ 
  หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาและ
ทฤษฎีที่สําคัญ สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ในระดับแนวหน้า ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ระดับ
นานาชาติ โดยพัฒนาให้นักศึกษา 
   1) มีความรู้ความเข้าใจสาระสําคัญของศาสตร์ที่ศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ       
                         เท่าทันต่อสถานการณ์ 
   2) มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ 
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                        ประเทศชาติ 
   3) มีความสามารถประยุกต์ความรู้ด้านสุขภาพของท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ และ 
                        นานาชาติ 
  กลยุทธ์การสอนที่หลักสูตรใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการบรรยายเน้ือหาหลักของแต่ละวิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีต่างๆในเชิง
วิเคราะห์และเน้นให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตามสภาพความเป็นจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วย
ตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีการ
พัฒนาค้นหาความรู้เพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มี
การศึกษาดูงาน เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ หลักสูตรฯ ประเมินจากการสอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ การสัมมนา การนําเสนอ การอภิปรายซักถาม การทํารายงาน/โครงการต่างๆ และ
วิทยานิพนธ์ 
  2.1.4.3 ทักษะทางปัญญา 
  หลักสูตรดําเนินการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา โดยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ 
ความคิดรวบยอดทางวิชาการ และการปฏิบัติในบริบทใหม่ของวิชาชีพที่สร้างสรรค์ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาชีพไปบูรณาการในการพัฒนางานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ง
นักศึกษาต้องมีทักษะ ดังน้ี 
   1) คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบและสร้างสรรค์ 
   2) สามารถบูรณาการผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาชีพ ประกอบกับองค์ความรู้เดิมเพ่ือ 
                        พัฒนางานด้านสุขภาพ 
   3) สามารถวางแผน ดําเนินการโครงการสําคัญและวิจัยด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม  
                        เพ่ือขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 
   4) สามารถสร้างความคิดรวบยอด  
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรฯมีการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
การอภิปรายกลุ่ม วิพากย์ วิจารณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์และมีเหตุผล ฝึกความคิด
รวบยอดโดยให้นําเสนอ จัดทํารายงานและวิทยานิพนธ์ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรฯ ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนและสอบปฏิบัติ การสัมมนา การนําเสนอ การอภิปรายซักถาม การทํารายงาน/โครงการต่างๆ 
และวิทยานิพนธ์ 
  2.1.4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  หลักสูตรฯ พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน โดยร่วมจัดการปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน ตัดสินใจ วางแผนปรับปรุงเพ่ือปฏิบัติงานในระดับสูงได้ แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาส ดังน้ี 
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   1) มีความรับผิดชอบตนเอง 
   2) ร่วมจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อนในระดับสูงได้  
   3) มีภาวะผู้นําและภาวะผู้ตามอย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้มีการฝึกทํางานกลุ่ม มอบหมายงานที่มีความซับซ้อน ให้
นักศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการเป็นทั้งผู้นําและผู้ตามในการทํางานกลุ่ม  
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ หลักสูตรฯ ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา กระบวนการกลุ่ม ความสําเร็จของ
งานที่มอบหมาย 
  2.1.4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรฯ จัดการผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ือการศึกษา วางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ สามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนางานวิชาการ 
โครงการสําคัญและวิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี 
   1) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสถิติเพ่ือการวิจัยและแก้ปัญหาด้านต่างๆได้ 

   2) สามารถนําเสนอข้อมูลในวงวิชาการและวิชาชีพได้ 

   3) สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไปได้ 

   4) สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ ์

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการนําข้อมูลเชิงประจักษ์มา
ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และนําเสนอ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน เวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประเมินจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ การสัมมนา การนําเสนอ
ในชุมชน เวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การอภิปรายซักถาม การทํารายงาน/โครงการต่างๆ 
และวิทยานิพนธ์ 

 2.1.5 การจัดการด้านการประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรฯ  
 หลักสูตรฯ มีการดําเนินการด้านการประเมินผลนักศึกษา ดังน้ี 
  2.1.5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 
  2.1.5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา มีการกําหนดระบบและ
กลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนว่านักศึกษา
และมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์เป็นอย่างน้อย 
  2.1.5.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา มีการ
ทวนสอบในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนาและการทําวิทยานิพนธ์จะต้องสอดคล้อง
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กับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ ในการออกข้อสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบและมีการ
ประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน
จากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และมีระบบแสดงความ
คิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกัน
คุณภายในของสาขาสาธารณสุข ระบบประกันคุณภาพภายในระดับสํานักวิชา และระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
  2.1.5.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา มีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอย่างต่อเน่ือง แล้วนําผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 
   1) สภาวะการได้งานทําหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทําหรือ
ศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เก่ียวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจาก 
มหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 
   2) ตําแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
   3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่
ใช้ในการประกอบอาชีพพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง และข้อเสนอแนะสิ่งที่คาดหวัง
หรือต้องการจากหลักสูตรเพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
   5) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ 
และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และบริบททางสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคตมากย่ิงขึ้น 
 2.1.6 การจัดการเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 การประเมินการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 และข้อกําหนดของหลักสูตร 
 2.1.7 การจัดการพัฒนาคณาจารย์ 
  2.1.7.1 ด้านการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
  หลักสูตรฯมีการจัดการพัฒนาคณาจารย์ใหม่โดยการจัดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนว
อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย สํานักวิชา และหลักสูตรที่สอน โดยสาระ
ประกอบด้วย 
   1) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
   2) การเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การให้คําปรึกษา 
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                        วิทยานิพนธ์ 
   3) การทําการวิจัย 
   4) การเขียนบทความวิชาการ 
   5) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
   6) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
  ทั้งน้ีหลักสูตรจัดให้มีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คําแนะนําและการ
ปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ใหม่ 
  2.1.7.2 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ด้านการบริหาร
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองทั้งอาจารย์เก่า
และอาจารย์ใหม่ โดยการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ การหาประสบการณ์จากการ
ทํางานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
   2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
   3) การอบรมอาจารย์ในการทํางานวิจัย การให้คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์ และ
การเขียนบทความวิจัย 
   4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
   5) มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
   6) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
   7) มีการแนะแนวในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ รวมถึงการ
แก้ปัญหา 
 2.1.8 การจัดการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีการจัดการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 
  2.1.8.1 ด้านการบริหารหลักสูตร หลักสูตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
   1) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
   2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
   3) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552 
   4) มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ 
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   5) มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
   6) มีระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับรายวิชาในหลักสูตร 
  2.1.8.2 ด้านการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯดําเนินการประกันคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 พ.ศ. 
2552 ดังน้ี 

1) การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2) การรายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ 
3) การสอบวิทยานิพนธ์ 

 2.1.9 การจัดการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดการจัดการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ดังน้ี 
  2.1.9.1 ด้านการบริหารงบประมาณ 
  หลักสูตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา  
  2.1.9.2 ด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรฯใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมี เช่น หนังสือ ตําราเฉพาะทาง ซึ่ง 
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีอย่างพอเพียง โดยที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ดังน้ี 

  1) หนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมีจํานวน 1,984 รายการ และ  
                         2,721รายการตามลําดับ 
  2) วารสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมีจํานวน 34 รายการและ 6  
                         รายการ ตามลําดับ  
 นอกจากน้ียังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น VCD, DVD, CD-ROM และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ บริการห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Journal-Link และ VLS) และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ABI/INFORM Complete, Academic Search Elite, Cambridge Journals 
Online, H.W. Wilson, Matichon e-Library, Sciences Direct, Springer Link, Web of 
Sciences และ Emerald Management สําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่
สนับสนุนการเรียนการสอนน้ัน มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงขนาดความเร็ว 380 MB/sec (รวม 3 Link) มีระบบ Teleconference เช่ือมโยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นครศรีธรรมราช  หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงระบบห้องสมุดที่เช่ือมโยงทั้ง 3 
หน่วยงาน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักศึกษาและสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน  
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  2.1.9.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  หลักสูตรฯมีการประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ 
ตําราและฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัย และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ ตําราและฐานข้อมูลน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนสําหรับให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสือด้วย 
  2.1.9.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ จะประสานงานในการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
รวมถึงฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และทําหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา ฐานข้อมูล ตลอดจนประเมินความเหมาะสมและความ
เพียงพอของโสตทัศน์อุปกรณ์ ซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
 2.1.10 การจัดการบริหารคณาจารย์ 
 หลักสูตรฯดําเนินการจัดการบริหารคณาจารย์ ดังน้ี 
  2.1.10.1 ด้านการรับอาจารย์ใหม่ โดยการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะเน้นมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการ
บริหารระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสาขาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
  2.1.10.2 ด้านการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร หลักสูตรดําเนินการให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
  2.1.10.3 ด้านการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรกําหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยท่ี
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างตํ่าปริญญาเอก 
 2.1.11 การจัดการบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 หลักสูตรดําเนินการจัดการบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ดังน้ี 
  2.1.11.1 ด้านการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ควรมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ
สื่อสารและสารสนเทศ 
  2.1.11.2 ด้านการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําหลักสูตรสนับสนุนให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรได้รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง อาทิ การพัฒนาทักษะความรู้ในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท ทักษะความรู้ในการติดตามกระบวนการด้านเอกสารงานวิจัยของนักศึกษา 
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 2.1.12 การจัดการสนับสนุนและให้คําแนะนํานักศึกษา 
 หลักสูตรมีการจัดการสนับสนุนและให้คําแนะนํานักศึกษา ดังน้ี 
  2.1.12.1 ด้านการให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา โดยสํานักวิชามีการ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office 
hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากน้ียังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะคอย
ช้ีแนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจาก
ผลการศึกษาและการประเมินด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง 
  2.1.12.2 ด้านการอุทธรณ์ของนักศึกษา หากนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการ
ประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนคําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ และในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์สามารถที่จะย่ืนคําร้องขอดูวิธีการประเมินงาน
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ได้ 
  
2.2 แนวคิดและรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

 2.2.1 แนวคิดคิดในการประเมินหลักสูตร 

 หลักสูตร (Curriculum) เป็นมวลประสบการณ์ที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนได้ได้เรียนรู้ และมีคุณลักษณะตามความมุงหมาย วงจรของหลักสูตรเริ่มต้นจากความต้องการ
หลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อบริบท (Context) หรือสภาวะแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่สําคัญของ
หลักสูตรประกอบด้วยความต้องการ ทางวิชาการ/วิชาชีพ เช่น ความต้องการสืบทอดองค์ความรู้ การ
สร้างองค์์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศาสตร์สาขาน้ัน เป็นต้น และความต้องการทางสังคม เช่น 
ความต้องการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ ในเชิงการผลิต การแก้ปัญหาหรือการสร้างความสุขความ
สะดวกแก่มนุษย์ให้้สังคม เป็นต้น หลักสูตรทางการศึกษาส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ และขณะเดียวกันเป็นการเอ้ือประโยชนให้
เกิดขึ้นกับสังคม หลักสูตรที่ดีจึงควรมีจุดมุ่งหมายที่ต้ังอยู่่บนหลักวิชาการทางการศึกษาของศาสตร์์
สาขาน้ัน ที่เหมาะสมทั้งด้านแนวคิดทางปรัชญา จิตวิทยาและสังคมวิทยาที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 ความจําเป็นที่แต่ละหลักสูตรต้องทําการประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) 
เน่ืองจากการประเมินหลักสูตรเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตรและเพ่ือตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ้ ตลอดทั้งความสําเร็จของการใช้้หลักสูตรสําหรับเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรหน่ึงที่มี
การพัฒนามาตั้งปี พ.ศ. 2555 มีความจําเป็นต้องประเมินหลักสูตรและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของการ
การเรียนรู้ ดังภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2: วงจรการพัฒนาหลักสูตร (ประยุกต์จาก ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) 
 
 2.2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP Model 

 การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ครั้ง
น้ี ประยุกต์รูปแบบการประเมินโดยใช้การประเมินของ สตัฟเฟิลบีม โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่ง
การประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจ 4 ลักษณะ คือ การจัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน 
(Planning decision) การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน (Implementing decision) และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนการดําเนินงานสิ้นสุด (recycling decision) มโนทัศน์เบ้ืองต้นของ
รูปแบบ CIPP คือ ประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน จําเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจที่
แตกต่างกันด้วย  
 การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่ พึงกระทําเมื่อมีการใช้หลักสูตร
เน่ืองมาจากหลักสูตรมีความจําเป็นต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนและสังคมในปัจจุบัน 
(จรรยา ดาสา ณสรรค์ ผลโภค ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และ สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก, 2553) ซึ่งการ
ประเมินหลักสูตรยังสามารถประเมินได้ว่าการจัดกิจกรรมหลักสูตรและการสอนได้ดําเนินไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ และดูว่าการเรียน การสอนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายเพียงใด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) การประเมินหลักสูตรที่ดีควรมีโครงการประเมินที่
แน่นอน อาจดําเนินการได้ดังน้ี 
  1.การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
  2.การวิเคราะห์หลักสูตรจากผลการวิจัยต่างๆ  
  3.การต้ังคณะกรรมการการศึกษาข้อดี ข้อบกพร่องของหลักสูตร 
  4.การวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ประเมินผล 
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  5.การวิเคราะห์โครงการการประเมินผล    
 
 2.2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ผู้ประเมิน
ใช้รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) 
 การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม เป็นการประเมินการตัดสินใจ
เก่ียวกับความสําเร็จของการจัดการความสําเร็จ (Zhang G, Zeller N, Griffith R, Metcalf D, 
Williams J, Shea C, et al., 2011)  ดังน้ันหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จึงต้องทําการ
ประเมินด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม คือ การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบทของหลักสูตร (Context evaluation: C) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยนําเข้าของ
หลักสูตร (Input evaluation: I) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการของหลักสูตร (Process 
evaluation: P) และการประเมินผลผลิตของหลักสูตร (Product evaluation: P) สตัฟเฟิลบีม ได้
เสนอรูปแบบการประเมินดังน้ี (Borges, N., & Hartung, P., 2007) 
  2.3.1 การประเมินบริบทของหลักสูตร (Context evaluation: C) เป็นการประเมิน
เพ่ือให้ได้สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจในการวางแผน กําหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังการดําเนินการ
และเป้าหมายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งการประเมินบริบทเป็นการประเมิน
เก่ียวกับปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องอย่างไรกับภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมปัจจุบัน ความต้องการของบุคคลหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 
  2.3.2 การประเมินปัจจัยนําเข้าของหลักสูตร (Input evaluation: I) เป็นการประเมิน 
ทรัพยากรท่ีจําเป็นที่จะนํามาใช้ในการดําเนินการในการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอหรือไม่ ทรัพยากรที่จําเป็น การประเมินจะ
ประเมินบุคลากรที่เก่ียวข้องในหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย 
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงานการจัดการหลักสูตร การประเมินปัจจัยนําเข้าน้ีนําไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจของหลักสูตรที่จะหาวิธีดําเนินพัฒนาหลักสูตรให้เป้าลุเป้าหมาย 
 2.3.3 การประเมินกระบวนการของหลักสูตร (Process evaluation: P) เพ่ือช่วยการ
ตัดสินใจในเรื่องการเลือกวิธีดําเนินการของแผนงานการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่ดําเนินการอยู่
แล้ว ก็เป็นข้อมูลพิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของวิธีการดําเนินโครงการรวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ขัดข้องที่ผ่านมา การประเมินผลประเภทน้ีจะกระทําต่อจากการประเมินผลปัจจัยนําเข้า เพ่ือค้นหา
ข้อมูลที่เป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาหาวิธี ดําเนินการโครงการท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการประเมิน
กระบวนการของหลักสูตร จะช่วยค้นหาข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องใน
ระหว่างดําเนินการของหลักสูตร เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การจัดการหลักสูตรน้ันได้
ดําเนินการไปตามกระบวนการที่วางไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ มีความคลาดเคลื่อน
ประการใด การประเมินผลกระบวนการจะนําผลไปสู่การประเมินผลขั้นผลผลิต 
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 2.3.4 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร (Product evaluation: P) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินค่าผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการหลักสูตรที่กําหนดไว้เพ่ือช่วยการตัดสินใจว่าใน
แต่ละขั้นตอน การดําเนินงานท่ีผ่านมาของหลักสูตรควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือยุบ
หลักสูตร อย่างไรก็ตามการประเมินผลประเภทน้ีคือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิที่
เกิดขึ้นคือคุณลักษะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ที่ต้ังไว้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างไร 
โดยอาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้  
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนนิการประเมินผล 

 
 การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ 
CIPP Model ประเมินองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต มีรูปแบบการประเมินผล ดังน้ี 

 
3.1 กลุ่มเปา้หมาย 

การประเมินหลักสูตรคร้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

3.1.1 กลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
3.1.1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555  

                     จํานวน 2 คน  
  3.1.1.2 นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                             จํานวน 18 คน  
  3.1.1.3 ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน  
  3.1.1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร จํานวน 4 คน  
  3.1.1.5 คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 8 คน 

 3.1.2 กลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
  3.1.2.1. ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน 
  3.1.2.2 ตัวแทนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ที่สมัครใจให้ข้อมูล จํานวน 2 คน 
  3.1.2 3 ตัวแทนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาไปแล้วที่สมคัรใจให้ข้อมูล จํานวน 1 คน 
  3.1.2.4 ผูใ้ช้บัณฑิต จํานวน 1 คน 
  3.1.2.5 ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอน จํานวน 1 คน 

 
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน 
 3.2.1 ข้อมูลด้านบริบทของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 
  3.2.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  3.2.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
  3.2.1.3 เน้ือหาของหลักสูตร 
 3.2.2 ข้อมูลด้านปัจจัยนําเข้าของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
  3.2.2.1 อาจารย์ผู้สอน 
  3.2.2.2 สื่อ อุปกรณ์ และสถานที่จัดการเรียนการสอน 
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 3.2.3 ข้อมูลด้านกระบวนการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
  3.2.3.1 กระบวนการเรียนการสอน 
  3.2.3.2 การวัดผลและประเมินผล 
 3.2.4 ด้านผลผลิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้านของหลกัสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

3.2.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2.4.2 ด้านความรู้ 
  3.2.4.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
  3.2.4.4 ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

3.2.4.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
          สารสนเทศ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งน้ี ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มี
รายละเอียด ดังน้ี 
 3.3.1 แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามรูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย 
  3.3.1.1 การประเมินด้านบริบท เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ 
                               หลักสูตรต่อความสอดคล้องตามบริบทของสังคม และความต้องการของ 
                               ชุมชน 
  3.3.1.2 การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการด้าน          
                                อาจารย์ผู้สอน สิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ เช่น สื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ 
                                เรียน 
  3.3.1.3 การประเมินด้านกระบวนการเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการด้าน 
                               กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล 
  3.3.1.4 การประเมินด้านผลผลิตเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 
             พึงประสงค์ 5 ด้านของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เกณฑ์ในการจัดระดับความคิดเห็น 
  ผู้ประเมินประยุกต์เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นจาก จรรยา ดาสา        
ณ สรรค์ ผลโภค ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก (2553) ดังน้ี 
  ระดับความคิดเห็น         คะแนน 

ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง เท่ากับ   1 
เหมาะสม  เท่ากับ   2 
ไม่แน่ใจ   เท่ากับ   3 
เหมาะสม  เท่ากับ   4 
ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง เทา่กับ   5 

การแปลผลคะแนนจากแบบสอบถามที่เป็นข้อคําถามแบบประมาณค่า ผู้ประเมินกําหนดช่วง 
คะแนนระดับความคิดเห็นประยุกต์จาก จรรยา ดาสา ณ สรรค์ ผลโภค ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และ    
สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก (2553) ดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.50 คะแนน หมายถงึ ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51 - 2.50 คะแนน หมายถงึ ระดับความเหมาะสมน้อย 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.50 คะแนน หมายถงึ ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51 - 4.50 คะแนน หมายถงึ ระดับความเหมาะสมมาก  

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51 - 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

 3.3.2 แบบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ด้านต่างๆตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

3.3.2.1 แบบสัมภาษณ์บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา ซึ่งข้อ    
คําถามต่างๆจะสอดคล้องกับคําถามในแบบสอบถามเพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจ 

3.3.2.2 แบบสัมภาษณ์ผู้สอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สอบถามในการดําเนินบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลิต     

 3.3.2.3 แบบสมัภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
  3.3.2.4 แบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 ผู้ประเมินดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบความ
ตรงของเน้ือหา (Content validity) นําแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิตที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหา แล้วนําผลไป
วิเคราะห์และปรับปรุงเน้ือหาได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.69 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 
และได้กลับคืนมา จํานวน 2 ชุด และนักศึกษาที่กําลังศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จํานวน 18 ชุด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรจํานวน 4 ชุด และผู้ใช้
บัณฑิต จํานวน 3 ชุด และคณาจารย์ จํานวน 8 คน 
 สําหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการให้ข้อมูล ส่วนการสัมภาษณ์
คณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่กําลังศึกษาดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยผู้วิจัย 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมนิจัดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 3.6.1.ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ ผู้ประเมินใช้วิธีการนับความถ่ี 
และแสดงผลแบบร้อยละ 
 3.6.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและสัมภาษณ์ เป็นข้อคําถามเชิงอรรถาธิบาย        
ผู้ประเมินทําการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และรายงานผลในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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บทท่ี 4 

ผลการประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตรครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ผลการประเมินหลักสูตรฯนําเสนอเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร 
 4.2 ผลการประเมินผลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร 

ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 35 คน ประกอบด้วย นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาแล้ว จํานวน 2 คน นักศึกษาที่กําลังศึกษา จํานวน 18 คน ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 3 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร จํานวน 4 คน และคณาจารย์ผู้สอน จํานวน 8 คน ซึ่งบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษา 2-3 ปี (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n=35) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
 7 
28 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
- นักศึกษาทีส่าํเร็จการศึกษาแล้ว 
- นักศึกษาทีกํ่าลังศึกษา 
- ผูใ้ช้บัณฑิต 
- ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 
- คณาจารย์ผูส้อน 

 
2 
18 
3 
4 
8 
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4.2 ผลการประเมินผลของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
4.2.1 ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วยการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง

หลักสูตรและเน้ือหาของหลักสูตร มีรายละเอียดการประเมิน ดังน้ี 
   4.2.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  
   ผลการประเมินด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตรมี
ความเห็นว่า การกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ แขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด (x̄ = 4.70, S.D. = 0.27) โดยมากที่สุด ได้แก่ การกําหนดให้มีวิสัยทัศน์และ
สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อ่ืน (x̄ = 4.75, S.D. = 0.43) และแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ มี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุดเช่นกัน (x̄= 4.60, S.D. = 0.35) โดยมากที่สุด ได้แก่ สามารถ
ประยุกต์ใช้การสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยทักษะ ความรู้และ
ความสามารถที่มี (x̄ = 4.79, S.D. = 0.41)  (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของการกําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรของผู้ตอบแบบประเมิน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 35) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

การกําหนดวัตถุประสงค์แขนงวิชาบริหารสาธารณสุข 4.70 0.27 มากที่สุด 

 1. มคีวามรู้ความสามารถในการวางแผนด้านสุขภาพ 4.64 0.48 มากที่สุด 
 2. มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อ่ืน 4.75 0.43 มากที่สุด 
 3. มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารความ 
    เปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ 

 
4.72 

 
0.44 

 
มากที่สุด 

 4. มคีวามรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้การบริหาร
จัดการด้วยความรู้ความสามารถที่ม ี

 
4.68 

 
0.46 

 
มากที่สุด 

การกําหนดวัตถุประสงค์แขนงวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพ 4.60 0.35 มากที่สุด 
1. มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นําทางวิชาการด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพ 
 

4.50 
 

0.50 
 

มาก 
2. มีความรูใ้นการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเสริม

สุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ พ้ืนที่ และกลุ่ม
ประชากร 

 
4.68 

 
0.46 

 
มากที่สุด 

3. สามารถโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนยอมรับและปฏิบัติตาม
วิถีทางแห่งการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง 

 
4.50 

 
0.50 

 
มาก 

    



ห น้ า  | 27 
 

ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของการกําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรของผู้ตอบแบบประเมิน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 35) (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

4. สามารถประยุกต์ใช้การสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยทักษะ ความรู้
และความสามารถที่ม ี

 
 

4.79 

 
 

0.41 

 
 

มากที่สุด 
5. สามารถสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสขุภาพให้ทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลก   
 

4.56 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 
4.2.1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตรฯ  

  ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร มีความเห็นว่าทั้งแขนงวิชาบริหารสาธารณสุขและการ
สร้างเสริมสุขภาพมีความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรในระดับมาก (x̄ = 4.35, S.D. = 0.34 และ 
x̄ = 4.47, S.D. = 0.14 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ระดับความเหมาะสมของการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 35) 
 

การกําหนดโครงสร้างหลักสตูร x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

แขนงวิชาบริหารสาธารณสขุ 4.35 0.34 มาก 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาแกน 4.16 0.75 มาก 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาเอกบังคับ 4.27 0.81 มาก 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาเลือก 4.95 0.20 มากที่สุด 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาวิทยานิพนธ์ 4.10 0.30 มาก 

  จํานวนหน่วยวิชาการค้นคว้าอิสระ 4.39 0.60 มาก 

แขนงวิชาการสร้างเสริมสขุภาพ 4.47 0.14 มาก 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาแกน 4.00 0.41 มาก 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาเอกบังคับ 4.91 0.24 มากที่สุด 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาเลือก 4.29 0.52 มาก 
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ตารางที่ 5 ระดับความเหมาะสมของการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 35)  (ต่อ) 
 

การกําหนดโครงสร้างหลักสตูร x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

  จํานวนหน่วยวิชาวิชาวิทยานิพนธ์ 4.54 0.50 มากที่สุด 

  จํานวนหน่วยวิชาการค้นคว้าอิสระ 4.14 0.61 มาก 
 
 

4.2.1.3 ด้านเน้ือหาของหลักสูตรฯ  
  ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร มีความคิดเห็นต่อเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรโดย
ภาพรวมทั้งแขนงวิชาบริหารสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก 
(x̄ = 4.47, S.D. = 0.24 และ x̄ = 4.08, S.D.= 0.28 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6 ระดับความเหมาะสมของการกําหนดเนื้อหาของรายวิชาของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 35) 
 

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร x̄ S.D. ระดับความเหน็ 

แขนงวิชาบริหารงานสาธารณสขุ 4.47 0.24 มาก 

1. เน้ือหามีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 4.22 0.55 มาก 
2. เน้ือหามีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้ในการ 
   ปฏิบัติงาน 

 
4.33 

 
0.47 

 
มาก 

3. จํานวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.25 0.43 มาก 
4. เน้ือตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมส่งเสริมให้เกิด 
   ความคิดสรา้งสรรค์ 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

5. แผนการเรยีนมีความเหมาะสม 4.18 0.49 มาก 

6. ลําดับรายวิชามีความสอดคล้อง/สัมพันธ์กัน 4.10 0.47 มาก 
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ตารางที่ 6 ระดับความเหมาะสมของการกําหนดเนื้อหาของรายวิชาของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 35)  (ต่อ) 

 

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร x̄ S.D. ระดับความเหน็ 

แขนงวิชาการสร้างเสริมสขุภาพ 4.08 0.28 มาก 

1. เน้ือหามีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 3.89 0.51 มาก 
2. เน้ือหามีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
4.33 

 
0.69 

 
มาก 

3. จํานวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.05 0.65 มาก 
4. เน้ือตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมส่งเสริมให้เกิด 
    ความคิดสรา้งสรรค์ 4.15 0.62 มาก 

5. แผนการเรยีนมีความเหมาะสม 3.85 0.67 มาก 

6. ลําดับรายวิชามีความสอดคล้อง/สัมพันธ์กัน 4.18 0.67 มาก 
 
 
 สําหรับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตต่อความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตรและเน้ือหารายวิชา พบว่า โครงสร้างของหลักสูตรและปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กัน แต่อาจจําเป็นต้องปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
มากขึ้น ดังผลจากการสัมภาษณ ์
 “...โครงสร้างหลักสูตร และเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กัน ทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน หากพิจารณาแขนงวิชาที่แยกจากกันระหว่าง
การบริหารสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ มีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด ในหลักสูตร ส.ม. ลอง
พิจารณาแนวโน้มความเป็นไปได้ของความเช่ียวชาญท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน...อีกหน่ึงประเด็นที่ขอ
เสนอแนะในส่วนของแขนงวิชาที่เป็นแขนงสร้างเสริม จํานวนรายวิชาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทางด้านสร้าง
เสริมสุขภาพมีน้อยไป หากเป็นไปได้ถ้ายังจะให้มีประเด็นการทําวิทยานิพนธ์ที่หลากหลาย ควรมี
รายวิชาที่เป็นสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าน้ี”  
 ทั้งน้ีบัณฑิตให้ความเห็นว่า การทําวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นต่อศาสตร์ตามแขนงวิชาน้ันจะทําให้
นักศึกษามีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมากขึ้น โดยจําเป็นต้องมีอาจารย์ที่เช่ียวชาญตรงกับศาสตร์
ของวิทยานิพนธ์ ดังผลจากการสัมภาษณ์ 
  “จริงๆแล้วศาสตร์ในการทํางานสาธารณสุขน้ัน โดยรวมๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดไม่
สามารถแยกได้ หากผู้สนใจที่เรียนในหลักสูตรน้ีต้องการความเช่ียวชาญ ...ผมว่า..น่าจะอยู่ที่การทํา
วิทยานิพนธ์นะครับ...ถ้าเราสนใจทางด้านบริหารเราก็ต้องเรียนรู้จากการทําวิทยานิพนธ์เพ่ิมขึ้น....แต่
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ต้องมีอาจารย์ในศาสตร์น้ันสายตรงเป็นผู้ดูแล..เช่ือว่าหลักสูตรน้ียังคงเป็นหลักสูตรเข้มแข็งอย่างที่
เป็นมาครับ” 
 “…หลักสูตรมีความน่าสนใจมาก สามารถสร้างนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการได้ 
เพราะเห็นได้จากการนําหลักการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ลงตัว น่าสนใจครับนักศึกษาที่จบ
มาแล้วมาทํางานสามารถคิดวิเคราะห์ได้ค่อนข้างดี ครับ ทํางานวิชาการได้ดีมาก จัดระบบการคิดได้ดี 
ถือว่าเข้มแข็งนะครับ...”  
 

4.2.2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยการประเมินอาจารย์ผู้สอน และปัจจัยเก้ือหนุน
การเรียนรู้และสถานที่เรียน  

          4.2.2.1 ด้านอาจารย์ผู้สอน  
1) การจัดการอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ 

                    ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยบัณฑิตและนักศึกษา
ปัจจุบันมีความเห็นว่า การจัดการด้านอาจารย์ผู้สอนมีความเหมาะสมโดยภาพรวมระดับมาก (x̄= 
4.42, S.D. = 0.41) ดังตารางที่ 7 

2) บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยบัณฑิตและนักศึกษา

ปัจจุบัน มีความเห็นว่า บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (x̄= 4.38, S.D. = 0.44) โดยมากที่สุดต่อประเด็น อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่าย และให้
เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอ ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 7 ระดับความเหมาะสมของด้านผู้สอนของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 20) 

การประเมินปจัจัยนําเข้า x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านอาจารย์ผูส้อน 4.42 0.41 มาก 

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้/ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
    ในรายวิชาที่สอน 

 
4.50 

 
0.54 

 
มาก 

2. อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็น 
    อย่างดี 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

3. อาจารย์สอนตรงตามเน้ือหาและเวลาทีกํ่าหนด 4.43 0.54 มาก 

4. อาจารย์ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียน 4.41 0.49 มาก 

5. อาจารย์มีคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดี 4.31 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 8 ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของผู้ตอบ
แบบประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 20) 
 

การประเมินปจัจัยนําเข้า x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 4.38 0.44 มาก 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําปรกึษาและช่วยเหลือเมื่อ  
    มีปัญหาเก่ียวกับการเรียนเป็นอย่างดี 4.27 0.67 มาก 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและเอาใจใส่อย่าง  
    สม่ําเสมอ 4.37 0.56 มาก 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่าย และให ้
    เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอ 4.52 0.74 มากที่สุด 

3) การพัฒนาอาจารย์ในหลกัสูตรฯ 
ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 8 คน ซึ่งได้แก่อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าการ

พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรฯ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก (x̄= 4.04, S.D. = 0.28)        
ดังตารางที่ 9 

 
ตารางท่ี 9 ระดับความเหมาะสมของการพัฒนาอาจารย์ของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 8) 
 

การประเมินปจัจัยนําเข้า x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการพัฒนาอาจารย์ 4.04 0.28 มาก 

1. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
3.56 

 
0.61 

 
มาก 

2. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
   หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

 
4.20 

 
0.41 

 
มาก 

3. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 4.21 0.41 มาก 
4. การเสริมสรา้งบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้ง 
   ในและระหว่างหลักสูตรฯ 

 
4.20 

 
0.35 

 
มาก 
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ตารางที่ 9 ระดับความเหมาะสมของการพัฒนาอาจารย์ของผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 8) (ต่อ) 
 

การประเมินปจัจัยนําเข้า x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

5. อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมในการทํางานวิจัย/การให้ 
   คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความวิจัย 

 
4.14 

 
0.30 

 
มาก 

6. อาจารย์ทุกคนได้รับการแนะแนวในการเป็นอาจารย์ที่ 
   ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมถึงการแก้ปัญหา 

 
4.10 

 
0.14 

 
มาก 

 

4.2.2.2 ด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ 

ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 28 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน 
บัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่า ปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ มีความเหมาะสม
โดยภาพรวมในระดับปานกลาง (x̄= 3.44, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายประเด็น ได้แก่ ห้องเรียนมี
อุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา และห้องปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษามีอุปกรณ์
ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อ และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่เสถียรและเพียงพอต่อนักศึกษา พบว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลางเช่นกัน 
ยกเว้นในประเด็นศูนย์บรรณสารมีหนังสือ/ สื่อการเรียนการสอนและวารสารที่ทันสมัย และ
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ในการอ่านหนังสือและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
บัณฑิตศกึษาพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ระดับความเหมาะสมของปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ของผู้ตอบแบบ
ประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 28) 

การประเมินปจัจัยนําเข้า x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ปัจจัยเก้ือหนนุการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ 3.44 0.43 ปานกลาง 

1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์ทันสมยั เหมาะสม และเพียงพอต่อ   
    นักศึกษา 

 
2.85 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

2. ห้องปฏิบัติงาน/ห้องพักมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม  
    และเพียงพอต่อนักศึกษา 

 
3.33 

 
0.59 

 
ปานกลาง 

3. ศูนย์บรรณสารมีหนังสือ/ สื่อการเรียนการสอนและ 
   วารสารทีท่นัสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา 

 
4.14 

 
0.87 

 
มาก 

4. มหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อ และ 
   สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและเพียงพอต่อนักศึกษา 

 
3.31 

 
0.80 

 
ปานกลาง 

5. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ในการอ่านหนังสือ และ 
    สถานทีใ่นการทํากิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสมและ 
    เพียงพอต่อนักศึกษา เช่น ห้องสําหรับบัณฑิตศึกษาใน 
    หลักสูตร 

 
 
 

3.56 

 
 
 

0.61 

 
 
 

มาก 
 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ให้คําปรึกษาและเวลาเป็นอย่าง
ดีและเพียงพอ ดังผลจากการสัมภาษณ์ 

“ขออนุญาตบอกนะคะ...หนูก็เห็นว่าดีหมดค่ะ แต่ดุไปนิด บางทีพวกหนูช้าค่ะ อาจจะไม่
เข้าใจมากนักเลยตอบอะไรไม่ตรงหรือไม่ถูก แต่อาจารย์ทุกท่านก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจ ให้
คําปรึกษาช่วยเหลือเป็นอย่างดี ติดตามและที่สําคัญอาจารย์ให้เวลากับนักศึกษาเพียงพอในการขอรับ
คําปรึกษา”  
 สําหรับด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน พบว่า ยังมีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ 
การจัดห้องเรียนและการจัดการในหลักสูตรต่อระบบสนับสนุน ดังผลการสัมภาษณ ์
 “ ...หนูคิดว่าหลักสูตรที่กําลังเรียนอยู่น่ะ โอเคมาก แต่ชีวิตความเป็นอยู่ในระหว่างเรียนไม่
เท่าไหร่ ความพร้อมน้อยมาก ปัญหาไฟดับบ่อย ห้องเรียนไม่สะอาด มาเรียนเช้า ห้องยังไม่เปิด เที่ยว
ว่ิงตามหายามมาเปิด....เราลงทะเบียนมาเรียนแต่ต้องมาจัดการเรื่องแบบนี้อีก ก็รู้สึกไม่ดีนะคะ..ที่มา
เพราะเห็นว่าหลักสูตรน้ี จบแล้วแน่นมาก..แต่มาเจอสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกน้อยมาก 
บรรยากาศไม่เหมือนสถานศึกษา...”  
  “... ผมคิดว่ามหาลัยน่าจะสนับสนุนหลักสูตรให้มากกว่าน้ี..ต้ังแต่ผมเรียน..ผมเห็นหลักสูตร
พยายามพัฒนาทุกในทุกๆ เรื่องด้วยอาจารย์ในหลักสูตรเองนะครับ..แต่ทําไมมหาลัยถึงไม่ให้การ
สนับสนุนเลย ค่าลงทะเบียนก็ไม่น้อย 3 เทอม มากกว่าที่อ่ืน..แต่การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกหา
ได้ยากมาก..ห้องก็อับทึบ..แอร์ก็เสีย..สัญญาณอินเตอร์เน็ต..ขึ้นกับภูมิอากาศ..หากไม่พัฒนา..ผมว่า
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ภาพลักษณ์ที่ดีก็ไม่สามารถทําให้ใครอยากมาเรียนอีก...แม้ว่าผมเรียนจบแล้วนะ..ผมก็ยังเฝ้าดูการ
พัฒนาของมหาลัยอยู่นะ....”  
 
 4.2.3 ด้านกระบวนการ (Process) 
 ประกอบด้วยการประเมินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล ดังน้ี  
  4.2.3.1 ด้านการบริหารหลักสูตร 
  ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 28 คน ซึ่งประกอบด้วยบัณฑิต นักศึกษา
ปัจจุบันและอาจารย์ มีความเห็นว่าการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตโดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับมาก (x̄ = 4.25, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายประเด็นในการบริหารหลักสูตร
พบว่า กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (x̄= 4.89, S.D.= 0.59) ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ระดับความเหมาะสมของการประเมินผลการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 28 ) 

 

การประเมินกระบวนการ x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการบริหารหลักสูตร 4.25 0.19 มาก 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไป 
   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ 

 
4.37 

 
0.86 

 
มาก 

2. การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของ 
    อาจารย์ประจําหลักสูตรฯมีความชัดเจน 

 
4.47 

 
0.54 

 
มาก 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรฯมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ 
    วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ 
     หลักสูตรฯ 

 
 

4.54 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 
4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ 
    ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

 
4.14 

 
0.35 

 
มาก 

5. จํานวนภาระการสอนของอาจารย์ในหลกัสูตรฯมีความ 
    เหมาะสม 

 
4.12 

 
0.33 

 
มาก 

6. การประเมนิการสอนของอาจารย์ และนาํผลมาใช้ในการ 
    ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

 
4.10 

 
0.30 

 
มาก 

7. ความทันสมยัและความหลากหลายของรายวิชาใน 
    หลักสูตรฯ 

 
4.12 

 
0.33 

 
มาก 
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ตารางที่ 11 ระดับความเหมาะสมของการประเมินผลการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (n = 28 ) (ต่อ) 
 

การประเมินกระบวนการ x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

8. การเปิดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง    
เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้ 

 
4.25 

 
0.43 

 
มาก 

9. กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของ 
   หลักสูตรฯตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาเหมาะสม 

 
4.89 

 
0.59 

 
มากที่สุด 

 
 
4.2.3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 28 คน ซึ่งประกอบด้วยบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและ
อาจารย์มีความเห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตโดย
ภาพรวมระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามีระดับความเหมาะสมมากที่สุด        
(x̄ = 4.64, S.D. = 0.52) ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 ระดับความเหมาะสมของการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ( n = 28 ) 
 

การประเมินกระบวนการ x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.11 0.17 มาก 

1. การจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด 
   เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

 
4.41 

 
0.53 

 
มาก 

2. กระบวนการเรียนการสอนทําให้สามารถนําความรู้ไป 
   ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข 

 
4.45 

 
0.54 

 
มาก 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก 
   (Active learning) 

 
4.41 

 
0.53 

 
มาก 

4. กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ 
   และใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 

 
4.64 

 
0.52 

 
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 12 ระดับความเหมาะสมของการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ( n = 28 )  (ต่อ) 
 

การประเมินกระบวนการ x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

5. การจัดตารางการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเหมาะสม 4.08 0.67 มาก 
6. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม/ ทันสมยั 
   มีความหลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน บรรยายโดย 
   วิทยากรภายนอก มีการบูรณาการร่วมกันกับการบริการ 
   วิชาการ 

 
 
 

4.18 

 
 
 

0.67 

 
 
 

มาก 
7. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชามีความ 
   ชัดเจนและเหมาะสม 

 
4.10 

 
.30 

 
มาก 

 
4.2.3.3 การวัดผลและประเมินผล 

 ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 28 คน ซึ่งประกอบด้วยบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและ
อาจารย์ มีความเห็นว่า กระบวนการวัดผลและประเมินผลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก (x̄ = 4.23, S.D. = 0.54) ทั้งน้ีมีความเหมาะสมในระดับมากทุก
ประเด็น ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 ระดับความเหมาะสมการประเมินกระบวนการวัดผลและประเมินผลหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
 

การประเมินกระบวนการ x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการวัดผล/ประเมินผล 4.23 0.54 มาก 
1. การวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีความ

เที่ยงตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 4.17 0.57 มาก 

2. การสอบวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องกับเน้ือหา
ของวิชาที่เรียน 4.32 0.80 มาก 

3. วิธีการวัดผลและประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 4.26 0.63 มาก 
4. การวัดผลโดยวิธีการสอบเป็นสิ่งที่จําเป็น 4.35 0.59 มาก 
5. การวัดผลจากการทํารายงานเป็นสิ่งที่จําเป็น 4.10 0.61 มาก 
6. การวัดผลและประเมินผลกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ

ต้องการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 

4.21 
 

0.75 
 

มาก 
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ความคิดเห็นต่อกระบวนการในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล
และประเมินผล จากบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ พบว่า หลักสูตรได้จัดการบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็งในทางวิชาการ ได้แก่ รายวิชาที่
ทันสมัย หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความเช่ียวชาญของคณาจารย์ ดังผลจากการ
สัมภาษณ ์

“...เห็นรูปแบบการบริหารหลักสูตร การจัดการภายในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ทําให้
มองเห็นเห็นความเข้มแข็งของหลักสูตร เช่นการจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาใน   หลักสูตรฯ และ
กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
เหมาะสม ทําให้เห็นถึงแนวทางที่เข้มแข็งของการจัดการ...” 

 
 “...ดีใจที่ได้ศกึษาหลักสูตรน้ีค่ะ เพราะก่อนสมัครมาเรียนที่น่ี ก็พยายามศึกษาว่าที่ไหนที่

สามารถพัฒนาเราได้ดี เลยดูประวัติหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร วุฒิการศึกษา และฟังจากรุ่น
ก่อนๆ ที่จบไปก็บอกว่าที่น่ีเข้มจบยากสักนิด...แต่หนูคิดว่าที่เข้มๆๆ จบยากคงต้องมีมาตรฐาน..และพอ
มาดูก็ใช่เพราะอาจารย์ทุกคนมีความสามารถในวิชาการมาก เพียงแต่ที่น่ีเรียนเป็น 3 เทอม ทําให้
อาจารย์ต้องเร่งรีบทุกอย่าง..แต่ก็คิดว่ามาเรียนหลักสูตรน้ีคุ้มค่ะ..”  

 สําหรับความเหมาะสมต่อการวัดผลและประเมินผล พบว่า มีความเที่ยงตรง โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการประเมินผลในระดับความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามกรอบเน้ือหา
รายวิชา ซึ่งผู้เรียนรู้สึกถึงการได้รับการพัฒนาตนเอง ดังผลการสัมภาษณ์ 
  “...ข้อสอบยากบ้างค่ะ  ต้องคิดวิเคราะห์ทําให้เราต้องทบทวนย้อนหลังจากเนื้อหาที่เรียนมา 
แม้กระทั่งประสบการณ์จากการทํางานที่ผ่านต้องมาประมวลในการตอบคําถามทั้งหมดเลยค่ะ หนูคิด
ว่าแต่ละรายวิชาแม้ว่าจะมีวิธีการการวัดผลการเรียนการสอนจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็มีความเที่ยงตรง 
โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ เพราะการสอบแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องกับเน้ือหาของวิชาที่
เรียนมาค่ะ ที่สําคัญไม่ได้วัดผลท่ีความจําค่ะ อาจารย์เปิดโอกาสให้ทําข้อสอบโดยไปค้นคว้าแล้ว
ประมวลเป็นเน้ืองานวิชาการมาส่ง...หนูว่ายากมากนะคะ แต่ก็ท้าทายทําให้เราไม่ได้เรียนรู้เฉพาะที่
อาจารย์แนะนําเท่าน้ัน แต่เราต้องเรียนจากความรู้ที่กระจายอยู่ทั่วๆ ไปค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์เคย
บอกว่า ความรู้ลอยอยู่ในอากาศ ขึ้นกับว่าเราจะไขว่คว้าและเก็บมันมาใส่ในกระบวนการเก็บจําของ
เราอย่างไรค่ะ..ชอบนะคะเรียนแล้วไม่เครียด”  

4.2.4 การประเมินผลผลิต (Product) 
  ในการประเมินผลผลิตได้ทําการประเมินตามผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต/ นักศึกษาที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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  ผู้ตอบแบบประเมินหลักสูตร จํานวน 31 คน ซึ่งประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษา
ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่า การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรฯ 5 ด้านในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ( x̄= 4.19, S.D = 0.25) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน (x̄= 4.19, S.D. = 
0.33, x̄= 4.15, S.D. = 0.40, x̄ = 4.18, S.D. = 0.36, x̄ = 4.25, S.D. = 0.34, x̄ = 4.29, S.D. = 
0.34 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 14  
 
ตารางที่ 14 ระดับความเหมาะสมของการประเมินผลผลิตตามผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต/ นักศึกษาที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ 5 ด้าน ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ( n = 31) 
 

การพัฒนาคณุลักษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.19 0.32 มาก 

1.1 วินิจฉัยปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 4.47 0.50 มาก 
1.2 จัดการปัญหาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ 
     วิชาชีพสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบ 

 
4.29 

 
0.45 

 
มาก 

1.3 ตัดสินปัญหาโดยคํานึงถึงผลกระทบของผู้อ่ืนและ 
     สังคมโดยรวม 

 
4.41 

 
0.49 

 
มาก 

1.4 แสดงตนเป็นแบบอย่างของการมีความกล้าหาญ 
     ทางจริยธรรม 

 
4.56 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

ด้านความรู้ 4.15 0.40 มาก 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจสาระสําคญัของศาสตร์ที่

ศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเท่าทันต่อ
สถานการณ ์

 
4.41 

 
0.57 

 
มาก 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ 

 
4.33 

 
0.55 

 
มาก 

2.3 มีความสามารถประยุกต์ความรู้ด้านสุขภาพของ
ท้องถิ่นสูร่ะดับประเทศและนานาชาติ 

 
4.16 

 
0.63 

 
มาก 
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ตารางที่ 14 ระดับความเหมาะสมของการประเมินผลผลิตตามผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต/ นักศึกษาที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ 5 ด้าน ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ( n = 31) 
 

การพัฒนาคณุลักษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต x̄ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.18 0.36 มาก 
3.1 คิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบและ 
       สร้างสรรค์ 4.54 0.50 มากที่สุด 
3.2 สามารถบูรณาการผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาชีพ   
     ประกอบกับองค์ความรู้เดิม เพ่ือพัฒนางานด้าน.     
     สขุภาพ 

 
4.10 

 
0.42 

 
มาก 

3.3 สามารถวางแผน ดําเนินการโครงการสําคัญและ  
     วิจัยด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม เพ่ือขยายองค์ 
     ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 

 
 

4.25 

 
 

0.43 

 
 

มาก 

3.4 สามารถสร้างความคิดรวบยอด 4.18 0.44 มาก 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 
4.25 

 
0.34 

 
มาก 

4.1. มคีวามรับผิดชอบตนเอง 4.33 0.47 มาก 

4.2 ร่วมจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อนในระดับสูงได้ 4.12 0.33 มาก 

4.3 มีภาวะผู้นําและภาวะผู้ตามอย่างเหมาะสม 4.29 0.45 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4.29 

 
0.34 

 
มาก 

5.1  สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสถิติเพ่ือการวิจัยและ     
 แก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้ 

 
4.18 

 
0.57 

 
มาก 

5.2  สามารถนําเสนอข้อมูลในวงวิชาการและวิชาชีพได้ 4.27 0.49 มาก 

5.3 สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไปได้ 4.45 0.54 มาก 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 4.50 0.50 มาก 

รวม 5 ด้าน 4.19 0.25 มาก 
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 ความคิดเห็นต่อความความเหมาะสมของการประเมินผลผลิตตามผลการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต/ นักศึกษาทีพึ่งประสงค์ของหลักสูตรฯ 5 ด้าน จากบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีความมั่นใจทางวิชาการจากการได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
จากคณาจารย์ในหลักสูตรดังผลการสมัภาษณ์ 
 “...จบการศึกษาที่น่ีแล้วทําให้รู้ว่ามีความใจในการทํางานมากข้ึน เพราะเราได้เรียนรู้และถูก
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการเขียนงานทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย ทําให้เราได้
เรียนรู้วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ จนได้รู้ว่ายังมีข้อมูลทางวิชาการมากมายที่เราสามารถเข้าถึงได้...
เพราะหลักสูตรและอาจารย์แต่ละท่านใส่ใจที่จะพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แม้ว่าอาจารย์จะเข้มไป
นิดนึง จนบางครั้งเรารู้สึกว่าอาจารย์พยายามผลักดันเรามากกว่าความสามารถท่ีเรามีอยู่หรือเปล่า  แต่
สุดท้ายก็รู้ว่าที่เรามีคุณลักษณะเด่นในการเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาการ ก็เพราะหลักสูตรน้ีเอง 
ใครจะยังไงไม่รู้แต่วันน้ีหนูรู้ว่า หนูไปยืนบนเวทีวิชาการท่ีไหน หนูภูมิใจเสมอที่ได้ผ่านหลักสูตรมา 
เพราะหนูถูกพัฒนามาทางวิชาการจริงๆ...” 
 ทั้งน้ีผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็นว่าการพัฒนาตามผลการเรียนรู้น้ันสามารถพัฒนาให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิได้จริง อย่างไรก็ตามควรเพ่ิมพูนทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพ่ือให้เกิดจุดเด่น
ของหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนานักสาธารณสุข ดังผลการสัมภาษณ์ 
 “เห็นความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรน้ีนะครับ 
ทันสมัยสามารถพัฒนาได้จริงและช่วยเกลานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพจริงๆ เลยครับแต่ถ้า
หากพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสากล ด้วยภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นคุณลักษณะ
เด่นของหลักสูตรนะครับ ส่วนด้านอ่ืนๆ โอเค เลยครับ พัฒนาได้อย่างแน่นอน อยากให้หลักสูตรเป็น
หลักสูตรที่เปิดโอกาสนักสาธารณสุขทุกคนมีโอกาสได้มาศึกษาต่อไปนะครับ”  
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บทท่ี 5 
อภิปรายผล สรุปผลการประเมินหลักสูตร และข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินผลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ครั้งน้ี 
ผู้ประเมินอภิปรายผล สรุปผลการประเมินหลักสูตร และข้อเสนอแนะเป็นลําดับ ดังน้ี 
 
5.1 อภิปรายผลการประเมินหลักสูตร 
 การอภิปรายผลการประเมินหลักสูตรน้ี ผู้ประเมินอภิปรายตามองค์ประกอบของ CIPP 
Model ดังน้ี 
 5.1.1 การประเมินด้านบริบท 
 ด้านบริบท นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตประเมินว่าการดําเนินงานของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการท้ังศาสตร์ด้านการ
บริหารสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพได้ ซึ่งในภาพรวมพบว่าระดับความเหมาะสมด้าน
วัตถุประสงค์มีความเหมะสมระดับมากที่สุด โครงสร้างและเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรฯอยู่ในระดับ
มาก ส่วนใหญ่เห็นว่าจํานวนหน่วยรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
สังคมและสุขภาพในปัจจุบัน เน้ือหามีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้จริง จํานวน
หน่วยวิชาและเน้ือหาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม เน้ือหาของรายวิชาส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ หลักสูตรมีแผนการเรียนที่สมัย ลําดับรายวิชามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันเช่ือมโยงสู่
การเรียนรู้ ทั้งแขนงวิชาบริหารสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 5.1.2 การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
 ด้านอาจารย์ผู้สอน ภาพรวมความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42, 
S.D. = 0.41) คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน 
สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี สอนตรงตามเน้ือหาและเวลาที่กําหนด ยอมรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียน โดยที่คณาจารย์ผู้สอนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นอย่าง
ของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองได้ 
 ด้านบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภาพรวมความเหมาะสมของบทบาทอาจารย์ที่
ปรึกษาอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.38, S.D. = 0.44) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหาเก่ียวกับการเรียนเป็นอย่างดี ติดตามและเอาใจใส่อย่างสม่ําเสมอ สามารถเข้าพบได้ง่ายและให้
เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอเมื่อนักศึกษาประสงค์ที่ขอรับคําปรึกษา  
 ด้านการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ภาพรวมความเหมาะสมการพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับ
มาก (x̄ = 4.04, S.D. = 0.28) เน่ืองจากกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน
สอน จะส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากระบบการพัฒนา
อาจารย์อย่างมีคุณภาพ (Zhang G, et al., 2011) เมื่อพิจารณาการประเมินรายประเด็นพบว่า ทุก
ประเด็นมีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การ
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พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยนอกจากการพัฒนาจากการฝึกอบรมแล้วคณาจารย์ในหลักสูตร
ยังได้พัฒนาตนเองผ่านกระบวนวิจัยและการบริการวิชาการของหลักสูตรร่วมกับนักศึกษา 
 ด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนต่าง ๆ ภาพรวมมีความเหมาะสมในการจัดการระดับปานกลาง (x̄ = 3.44, S.D. = 0.43) การ
จัดการปัจจัยเก้ือหนุนสําหรับการเรียนสอนไม่เพียงพอ เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์มีความทันสมัย 
เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.85, S.D. = 0.58) มีห้องปฏิบัติงาน/
ห้องพักสําหรับนักศึกษาที่มีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน (x̄ = 3.33, S.D. = 0.59) เช่นเดียวกับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เช่ือมต่อ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและเพียงพอต่อนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.31, 
S.D. = 0.80) อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการจัดเตรียมสถานที่ในการอ่านหนังสือ 
และสถานที่ในการทํากิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา เช่น ห้องสําหรับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรฯอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.56, S.D. = 0.61) ทั้งน้ีระบบการจัดการปัจจัย
เก้ือหนุนเพ่ือการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการดําเนินการตามการวางระบบบริการกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาในเชิงปริมาณแต่อาจจะมีความบกพร่องในเชิงการ
จัดการและคุณภาพบริการ ซึ่งผู้ประเมินได้สะท้อนความคิดเห็นต่อความไม่พร้อมในการจัดการเร่ือง
ห้องเรียนตรงกันเป็นส่วนใหญ่ 
 5.1.3 การประเมินด้านกระบวนการ 
 ด้านการบริหารหลักสูตร ภาพรวมความเหมาะสมการบริหารหลักสูตรฯอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.25, S.D. = 0.19) และอาจารย์ประจําหลักสูตรฯได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ อย่างสม่ําเสมอในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับการมีคุณวุฒิ
กาศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรมีการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามหลักสูตร ซึ่งดําเนินการจัดการผ่านระบบการ
ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบเวลาทําให้เกิดรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม การ
บริหารหลักสูตรที่ดีจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรและเป็นจุดแข็งของหลักสูตรที่จะทํา
ให้หลักสูตรพัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองเป็นที่รู้จักของสังคม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544)  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.11, 
S.D. = 0.17) เช่นเดียวกับ ด้านการวัดผล/ประเมินผล (x̄ = 4.23, S.D. = 0.54) ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนนักศึกษาได้ตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนเพราะ
การวัดผล/ประเมินผลน้ันเป็นผลที่ตามมาของการมีประสิทธิภาพในการจัดและการบริหาร
หลักสูตร ทั้งน้ีหลักสูตรใช้การวัดผลและการประเมินผลเป็นเครื่องมือป้อนข้อมูลกลับสู่การดําเนิน
กิจกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น การคัดเลือกคณาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความชํานาญในการสอนและการ
จัดแยกประเภทนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาในรายบุคคลเนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรมีความหลากหลาย
ในเชิงประสบการณ์วิชาชีพซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร ดังน้ันการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในรายวิชาต่างๆ จึงเน้นการวัดทักษะการเรียนรู้ตามลําดับขั้นโดยมุ่งให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ได้ตามความสามารถของผู้เรียน ซึ่งผลการประเมินส่วนหน่ึงพบว่านักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
จากการได้รับการวัดและประเมินผลเชิงคิดวิเคราะห์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)  
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 5.1.4 การประเมินด้านผลผลิต  
 ด้านการประเมินผลผลิตตามการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 4.19, SD = 0.25) โดยมีคะแนนมากท่ีสุดได้แก่ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่าหลักสูตรจัดการพัฒนานักศึกษาได้ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยนอกจากการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนแล้ว หลักสูตรฯ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทําให้บัณฑิตและ
นักศึกษารู้สึกว่าตนเองมีคุณภาพ มีทักษะด้านต่าง ๆ ที่สามารถเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี เป็นที่
พึงพอใจของหน่วยงานและสามารถพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ 
 
 
5.2 สรปุผลการประเมินผลหลักสูตร 

 การสรุปผลการการประเมินหลักสูตรน้ี ผู้ประเมินสรุปตามวัตถุประสงค์การประเมิน ดังน้ี 
 5.2.1 ด้านบริบท พบว่าระดับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาของหลักสูตรทั้งในแขนงวิชาบริหาร
สาธารณสุขและแขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 5.2.2 ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่าด้านการจัดด้านอาจารย์ผู้สอน บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการ
พัฒนาอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยท่ีปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู้ และสถานที่เรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง   
 5.2.3 ด้านกระบวนการ พบว่าด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลมีความเหมาะสมระดับมาก  
 5.2.4 ด้านผลผลิต พบว่าการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต การมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลหลักสูตรจาํแนกแต่ละองค์ประกอบของการ
ประเมินครั้งน้ี ดังน้ี 
 5.3.1 ด้านบริบท 
 หลักสูตรควรมีการจัดทําหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและสภาวการณ์ทาง
สุขภาพของประเทศในศตวรรษที่ 21 ทั้งในแขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ  
 5.3.2 ด้านปัจจัยนําเข้า 
 หลักสูตรควรวางแผนการรับและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญตรงตาม
หลักสูตร  
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 ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาควรสนับสนุนปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนรู้ ให้
เพียงพอต่อนักศึกษา อย่างมีคุณภาพทั้งในการจัดการศึกษาภาคปกติและภาควันเสาร์-อาทิตย์  
 5.3.3 ด้านกระบวนการ  
 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และชุมชนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพกับชุมชนในประเทศเพ่ือนบ้านภูมิภาคอาเซียน  
 5.3.4  ด้านผลผลิต 
 หลักสูตรควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานสาธารณสุขหรือ
สังคมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเพ่ิมพูนทักษะด้านวิชาการ ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิต
อย่างต่อเน่ือง  
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