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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ประเมิ น รายละเอี ย ดหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยใช้วิธีดาเนิ น การวิจยั เชิ ง
ปริ มาณเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง 231 คน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 11 คน นักศึกษา 132 คน บัณฑิต
46คน และผูบ้ งั คับบัญา/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต42คนเครื่ องมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
1) ประธานคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชาเห็ นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ตมี ความ
เหมาะสมภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งทุกด้านทั้งด้านความชัดเจน ความสอดคล้องกับภารกิ จของมหาวิทยาลัย การตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม รวมถึงความสอดคล้องกับ มคอ.1 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับสูง และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
2) นักศึกษามีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับสูงทุกด้านทั้งความ
ชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึ กษา และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และ
โครงสร้ างหลักสู ตรมี ความเหมาะสมในระดับ สู ง การบริ ห ารหลักสู ต รในภาพรวมมี ความเหมาะสมในระดับ สู ง และ
นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
3) บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับสูงทุกด้าน ทั้งด้าน
ความชัดเจน การตอบสนองความต้องการของนักศึ กษา และการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ในทุ กโครงสร้างหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับสู ง การบริ หารหลักสู ตร การวัดและประเมิ นผลการศึ กษา การ
บริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับสูง และบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
4) ผูใ้ ช้บัณ ฑิ ตมี ความคิ ดเห็ นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรในภาพรวมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคมในระดับสู ง และบัณฑิตหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ มสธ. มีคุณภาพตามเกณฑ์ คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
คาสาคัญ: การประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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Abstract
The purpose of this quantitative research was to evaluate Bachelor of Public Health Program, School of
Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University.The sample consisted of 231 stakeholders including
11 course chairpersons, 132 students, 46 graduates, and 42graduates’ employers. The research instrument was a
questionnaire. Statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, mean,and standard
deviation.
The research results were as follows:
1) The course chairpersons ratedthe appropriateness of curriculum objectives at the high level in every
aspect includingtheir clarity, consistence with the university mission, responding to labor market needs and
society, compliance with the TQF, suitability of curriculum structure, and they were overall satisfied with the
teaching and learning process at the high level.
2) The students rated the appropriateness of curriculum objectives at the high level in every aspect
including their clarity, responding to students’needs, responding to labor market needs and society, suitability of
curriculum structure, and program administration. Students also agreed at the high level that the program can
equip students with desirable characteristics.
3) The graduates ratedthe appropriateness of curriculum objectives at the high level in every aspect
including their clarity, responding to students’ needs, responding to labor market needs and society, and
suitability of curriculum structure. They were satisfied at the high level withprogram administration, educational
evaluation, and services of supporting units, moreover, they viewed that the desirable characteristicsof graduates
on the whole were at the high level.
4) The graduates’ employers viewed the overall objectives ofcurriculum corresponded to the labor
market needs and society at the high level, the program could produce qualified graduates, and the desirable
characteristics of graduates on the whole were at the high level.
Keywords: Curriculum Evaluation, Public Health Graduates, School of Health Science
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บทนา
การประเมินหลักสู ตรมีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของหลักสู ตรเพราะได้สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์
ต่ อ การน าไปปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมกับ สภาวะสั ง คม สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมายและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต รวมทั้งเป็ นแนวทางในการนาไปวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน สาระเนื้ อหาใน
การสอน การปรับปรุ งสื่ อการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินผลหลักสูตรสามารถดาเนิ นการได้ 3 ระยะ
คือ การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้(Pre-evaluation) การประเมินระหว่างการดาเนิ นการใช้หลักสู ตร
(Implementation evaluation) และการประเมิ น หลังการใช้ห ลักสู ตร(Summative evaluation) (ศัก ดิ์ ศรี ปาณะกุ ล
,2554) ในการใช้หลักสู ตรจึงมีความจาเป็ นต้องทาการประเมินหลักสู ตรโดยการติดตามความก้าวหน้าของการใช้
หลักสู ตรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จของการใช้หลักสู ตรสาหรับเป็ นข้อมูลย้อนกลับใน
การปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2558)
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้รับการพัฒนาครั้งแรกเพื่อจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ ร ะบบการศึ ก ษาทางไกล และผ่ า นความเห็ น ชอบรั บ ทราบหลัก สู ต รจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาเมื่อพ.ศ. 2524หลังจากนั้นมี การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งที่ 1 โดยทบวงมหาวิทยาลัย
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2543ในปี พ.ศ.2553 มีการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่ อให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่ อการประกันคุ ณภาพของ
บัณฑิ ต โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษารับทราบการให้ ความเห็นชอบหลักสู ตรเมื่อวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2554
การปรับปรุ งหลักสูตรดังกล่าวเกิดจากฐานคิดและความเชื่ อที่ว่า การพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนิ นชี วิตของประชาชน ที่ อยู่ภายใต้ความ
กดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ส่ งผลต่อแบบแผนการเจ็บป่ วยของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดี ต รวมถึ งค่ าใช้จ่ายด้านการดูแ ลสุ ข ภาพทั้งภาครั ฐและเอกชนที่ สู งขึ้ น ทาให้การจัด การเรี ยนการสอนใน
หลักสู ต รสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิ ตต้องปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ รู ปแบบ การดู แล ส่ งเสริ ม ป้ องกันและรั กษา
สุ ข ภาพประชาชน ให้ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ้รั บ บริ ก ารและ
กลุ่มเป้ าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
โครงสร้างประชากร ระบบบริ การสุ ขภาพ รวมถึงกระแสโลกาภิ วตั น์ของประเทศต่างๆ ในโลก ได้ส่งผลกระทบต่อ
วิถีการดาเนิ นชี วิตของประชาชนที่ มีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้ น ทาให้แบบแผนการเกิ ดโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ซับซ้อน โรคอุบตั ิใหม่ร้ายแรงหลายโรคแพร่ ระบาดไปพร้อมกันในหลายประเทศ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ติดต่อ
มีการอุบตั ิซ้ า รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมที่กาลังทวีความรุ นแรงขึ้น ทาให้ปัญหาและความต้องการทางสุ ขภาพของ
ประชาชน รวมทั้งเทคโนโลยีการบริ หารและการจัดบริ การสุ ขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระบบการประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้า มีการกระจายอานาจจากส่ วนกลางไปสู่ ทอ้ งถิ่น และการส่ งเสริ มให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัด การสุ ขภาพเพิ่ มมากขึ้ น ดังนั้นหลักสู ต รจึ งเน้นการเรี ยนรู ้ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ข ภาพและการจัด บริ การ
สุ ขภาพทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพได้อย่างมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ
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สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิรูประบบสาธารณสุ ข ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุก
กลุ่มวัย ครอบครัว และชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาสุ ขภาพและสุ ขภาวะของประชาชนและชุมชนโดย
ทัว่ หน้า
หลักสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิ ต ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2554 จะด าเนิ น การครบรอบตามเกณฑ์ก าร
ประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึ กษา 2559 และจะต้องดาเนิ นการเปิ ดใช้หลักสู ตรฉบับปรับปรุ งใหม่ใน
ภาคต้น ปี การศึ กษา 2560 ดังนั้นเพื่ อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ และเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ จึ งเห็นสมควรให้มีการดาเนิ นการศึ กษาวิจยั ประเมิ น
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตในลักษณะการประเมินหลังการใช้หลักสู ตร(Summative evaluation) เพื่อจะได้
น าผลการศึ ก ษาไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รและด าเนิ น การหลัก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อประเมินรายละเอียดหลักสูตร และการจัดการเรี ยนการสอน โดยประธานคณะกรรมการบริ หารชุดวิชา
2. เพื่อประเมินรายละเอียดหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์โดย
นักศึกษา
3. เพื่อประเมินรายระเอียดหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยบัณฑิต
4. เพื่ อประเมินรายละเอียดหลักสู ตร คุณลักษณะบัณฑิ ตหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ ที่พึงประสงค์โดย
ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

กรอบแนวคิดการวิจัย
การประเมิ น หลัก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิ ต เน้น การประเมิ น หลังการใช้ห ลัก สู ต ร(Summative
evaluation) ร่ วมกับการประเมิ นระหว่างการใช้หลักสู ตร(Formative evaluation)โดยใช้รูปแบบการประเมินที่ ยึด
ความต้องการตัดสิ นใจและรู ปแบบการประเมินที่ ยึดเกณฑ์หรื อมาตรฐานเป็ นหลัก จึงผสมผสานตามแนวคิ ดของ
Stake, Provus, Stufflebeam และ ศิริชยั กาญจนวาสี ผลปรากฏดังภาพที่ 1
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รายละเอียดหลักสูตร
การจัดการเรี ยนการสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ความสอดคล้องของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับ มคอ 1
(สาธารณสุขชุมชน)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุ ง)
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- โครงสร้างหลักสูตร
- การจัดการเรี ยนการสอน
ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาผูว้ ิจยั กาหนดอย่างเฉพาะเจาะจงโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด วิช าในหลักสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร์ จานวน 11คน ได้แ ก่
ประธานชุ ด วิช าที่ รั บผิ ด ชอบชุ ดวิช าแกนและชุ ด วิช าเฉพาะในหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2) นักศึ กษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตรุ่ นที่ เข้าศึกษา รหัส 55 ขึ้ นไปจานวน 120 คน เลือก
อย่างเจาะจงจากนักศึ กษาที่ ได้ศึกษาในโครงสร้างหลักสู ตรฉบับปรับปรุ งปี 2554 มาระดับหนึ่ งเพื่ อจะได้มีความ
เข้าใจต่ อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนพอสมควร ซึ่ งผูว้ ิจยั พิ จารณาเลือกนักศึ กษากลุ่มที่ เข้ารับการฝึ ก
ปฏิ บัติในชุ ดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้ องต้น ชุ ดวิชา 52310 การฝึ กปฏิ บัติส าธารณสุ ข
ชุมชน และชุดวิชา 52402 ประสบการณ์วิชาชี พสาธารณสุ ขศาสตร์ ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2557 ที่ รายชื่ อไม่ซ้ า
กัน
3) บัณ ฑิ ตหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิ ต จานวน 106 คน จากบัณ ฑิ ตที่ ศึกษาในโครงสร้าง
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ ฉบับปรั บปรุ ง 2554 และสาเร็ จการศึ กษาจนถึ งภาคปลาย ปี การศึ กษา 2557 ทุ กคน
โดยใช้ขอ้ มูลจากสานักทะเบียนและวัดผล
4) ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จานวน 106 คน คือ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของบัณฑิตตามข้อ 3)
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2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามซึ่ งประยุกต์ใช้จากเครื่ องมือประเมินหลักสูตร
สาหรับอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตและผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งพัฒนาโดยสานักวิชาการและมีการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) โดยที่ปรึ กษาวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามสาหรั บประธานคณะกรรมการบริ หารชุ ด วิช าในหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตร์
ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ทั่ว ไป ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดหลัก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิ ต ในด้า น
วัตถุประสงค์หลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร ความเหมาะสมของชุดวิชาในหลักสูตร และความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน
2) แบบสอบถามสาหรั บนักศึ กษาหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูล ทั่วไปความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตในด้านวัตถุประสงค์หลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร
เนื้ อหาสาระชุ ดวิชาในหลักสู ตร เอกสารและสื่ อการสอน ความพึ งพอใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตในด้านวัตถุประสงค์หลักสู ตร โครงสร้างหลักสูตร เอกสาร
และสื่ อการ ความพึ งพอใจเกี่ ยวกับการบริ หารหลักสู ตร/การวัดและประเมิ นผลการศึ กษา/การจัดฝึ กปฏิ บตั ิ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
4) แบบสอบถามสาหรับผูบ้ งั คับบัญชา/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูล
ทัว่ ไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต และความพึงพอใจต่อบัณฑิตตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตร์ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ลักษณะของแบบสอบสอบถามประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ด ปลายเปิ ดและแบบประเมินซึ่ งวัด
ระดับความคิดเห็นหรื อความพึงพอใจเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่มีความเหมาะสม หรื อมีการปฏิบตั ิ
ในระดับมากที่ สุ ด มากปานกลางน้อย และน้อยที่ สุ ด ส าหรั บ เกณฑ์การแปลผลแบ่ งเป็ น 3 ระดับได้แก่ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 –2.33 หมายถึงระดับต่าคะแนนเฉลี่ย 2.34 –3.66 หมายถึงระดับปานกลางและคะแนน
เฉลี่ย 3.67 –5.00 หมายถึง ระดับสูง
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) คณะผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้ค ณะกรรมการบริ หารชุ ด วิช าในหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตร
บัณฑิต โดยตรงโดยขอความร่ วมมือ
2) คณะผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้กลุ่มนักศึกษาโดยผูว้ ิจยั และ/หรื อขอความร่ วมมือจากอาจารย์สอน
เสริ มฝึ กเสริ มทักษะชุดวิชา 5231152310 หรื อชุดวิชา 52304 เพื่อแจกให้นกั ศึกษาที่รายชื่ อไม่ซ้ ากันทาแบบสอบถาม
และเก็บคืน
3) คณะผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้บณ
ั ฑิตสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตและตอบกลับทางไปรษณี ยโ์ ดยมี
ระบบติดตามเพื่อให้ตอบกลับอย่างครบถ้วน
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4) คณะผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้ผบู ้ งั คับบัญชา/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตและตอบกลับ
ทางไปรษณี ยโ์ ดยตรงตามชื่อที่อยูท่ ี่บณ
ั ฑิตแจ้ง
4.การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูลเชิ งปริ มาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ประเมินหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1.ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประธานคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิช า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 63.6 อายุเฉลี่ ย 47.18 ปี
(S.D = 11.94) วุฒิการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาเอกร้อยละ 54.5 และตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 54.5 โดยหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ต คื อ เป็ นคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชาคิ ดเป็ นร้อยละ 72.7
เป็ นคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร ร้อยละ 63.6 เป็ นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุ ดวิชา/ปรับปรุ งชุ ดวิชา
ร้อยละ 54.6 และเป็ นอาจารย์สอนเสริ ม ร้อยละ 54.6
2) นักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 75.0 อายุเฉลี่ย 28.99 ปี (S.D. = 7.63)
ระยะเวลาที่ ศึ กษาเฉลี่ ย 3.22 ปี (S.D.= 1.38) และวุฒิ การศึ กษาสู งสุ ด ในปั จจุ บัน คื อ ปริ ญ ญาตรี รองลงมา คื อ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู งสาธารณสุ ข ศาสตร์ (สาธารณสุ ข ชุ ม ชน) และ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง
สาธารณสุ ขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุ ข) ร้อยละ 23.522.7 และ 12.9 ตามลาดับ อาชี พส่ วนใหญ่รับราชการ ร้อยละ
24.8และเข้าศึ กษาด้วยคุ ณ วุฒิ ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ ชั้น สู งสาธารณสุ ข ศาสตร์ (สาธารณสุ ขชุ มชน)มากที่ สุ ด
ร้อยละ 22.7
3) กลุ่มบัณฑิตส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 80.4 อายุเฉลี่ย 30.82 ปี ระยะเวลาที่ศึกษาที่อยูร่ ะหว่าง
2ถึ ง 8 ปี เฉลี่ ย 2.91 ปี วุฒิ การศึ กษาที่ ใ ช้ส มัค รเรี ย นส่ วนใหญ่ เป็ น ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 57.7 ส าเร็ จการศึ กษาปี
การศึ กษา 2556 มากที่ สุดร้อยละ 41.9ตาแหน่ งขณะศึ กษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ มากที่ สุด คื อ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข ร้อยละ 29.5หลังสาเร็ จการศึ กษา ร้อยละ 100.0 มีการนาวุฒิการศึ กษาไปใช้ประโยชน์กบั การทางาน
หลังสาเร็ จการศึ กษา ซึ่ งส่ วนใหญ่นาไปเพื่ อสอบปรับตาแหน่ งที่ สูงขึ้ น หรื อปรับเปลี่ยนสายงานเช่ น นักวิชาการ
สาธารณสุ ข สอบเข้ารับราชการร้อยละ 30.4
4) กลุ่ มผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 57.1 อายุเฉลี่ ย 41.68 ปี (S.D. = 10.39) ด ารง
ตาแหน่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุ มชนและพยาบาลวิช าชี พ มากที่ สุ ดคิ ดเป็ นสัดส่ วนเท่ า ๆ กัน (ร้ อยละ 15.4)
รองลงมาคื อ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ร้ อยละ 10.3 ส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่ รับราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างราชการ ร้อยละ 90.5 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบัณฑิตอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 20 ปี เฉลี่ย 4.26 ปี (S.D.
= 3.31)
2. ผลการประเมิน หลัก สู ตรโดยคณะกรรมการบริ ห ารชุ ดวิชา มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรภาพรวมอยู่ในระดับสู งทุ กด้านทั้งด้านความชัดเจน ( X = 4.43) ความสอดคล้องกับ
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ภารกิจของมหาวิทยาลัย ( X = 4.33) การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ( X = 4.31) รวมถึง
ความสอดคล้องกับ มคอ.1( X = 4.38) ด้านโครงสร้ างหลักสู ตร พบว่า ในทุ กโครงสร้ างของหลักสู ต รมี ค วาม
เหมาะสมในระดับสู ง ( X = 3.70-4.50) และความเหมาะสมของชุ ดวิชาในหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ต
หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไปมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรในระดับสู ง ( X = 4.00-4.28) ส่ วนหมวด
วิชาแกนมีความเหมาะสมในระดับสู ง ( X = 4.91) และทุกชุ ดวิชาในหมวดหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมสู ง
( X = 4.23-4.82) ด้านความพึงพอใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในภาพรวมคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชามี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูง ( X = 3.79)
3. ผลการประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษา1) นักศึกษาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร
บัณฑิ ตในภาพรวมอยู่ในระดับสู งทุ กด้านโดยมี ความชัดเจน ( X = 4.25) สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา ( X = 4.19) และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ( X = 4.14) โครงสร้างหลักสู ตร
สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสมทุกหมวดวิชาในระดับสู ง ( X = 4.05-4.70) เนื้อหาสาระของชุดวิชาต่าง ๆ
ในหลักสู ตร ทั้งที่บรรจุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะ เนื้ อหาสาระของชุดวิชา
เกือบทั้งหมดมีความเหมาะสมในระดับสู งที่จะจัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร( X = 4.03-4.58) ส่ วนเอกสารการสอน
ชุดวิชาและสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ( X = 4.04) และการบริ หาร
หลักสู ต ร/การวัด และประเมิ น ผลการศึ กษา/การบริ การการศึ ก ษา โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมในระดับ สู ง
( X = 3.69) 2) ผลการประเมินตนเองของนักศึ กษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสู ง ( X = 4.37)และรายด้านทุกด้านมีคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์อยู่ในระดับสู ง ทั้งด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม( X = 4.47) ด้านความรอบรู ้และประสบการณ์ ( X = 4.24) ด้านความคิ ดและแก้ปัญหา( X = 4.26) ด้าน
ความรับผิดชอบ ( X = 4.47) ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ( X = 4.50) ด้านการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี ( X = 4.24)
ด้านทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง( X = 4.40)
4. ผลการประเมินหลักสู ตรโดยบัณฑิต 1) รายละเอียดของหลักสู ตรโดยเห็นว่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงทั้งสามด้าน โดยมีความชัดเจนของหลักสู ตร ( X = 4.24) การตอบสนองความ
ต้องการของนักศึ กษา ( X = 4.08) และการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ( X = 4.09)ใน
ทุกโครงสร้างของหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับสูง ( X = 4.28-5.00)เอกสารการ
สอนอยู่มีความเหมาะสมในระดับสู ง( X = 4.28-5.00) และการบริ หารหลักสู ตร/การวัดและประเมินผลการศึกษา/
การบริ การการศึกษาในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับสูง ( X = 4.10)2) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์โดยบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ( X = 4.34) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในทุกด้านของการ
ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับสูง ทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ( X = 4.47) ด้านความรอบ
รู ้ แ ละประสบการณ์ ( X = 4.25) ด้า นความคิ ด และแก้ปั ญ หา ( X = 4.18) ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ ( X = 4.46)
ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ( X = 4.43) ด้านการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี ( X = 4.23) ด้านทักษะการศึ กษาทางไกล
และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง ( X = 4.40)ด้านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ( X = 4.26)
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5. ผลการประเมินหลักสู ตรโดยผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้ บัณฑิต 1) รายละเอียดของหลักสู ตร ผูบ้ งั คับบัญชา/
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตในภาพรวมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคมในระดับสู ง ( X = 4.38)2) คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์พบว่า บัณ ฑิ ตหลักสู ตร
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มสธ. มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ คุ ณ ลักษณะของบัณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ภ าพรวมอยู่ในระดับสู ง
( X = 4.46)รวมทั้งรายด้านก็ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์อ ยู่ใ นระดับ สู งทั้ง 8 ด้า น โดยด้านที่ ผูบ้ ังคับ บัญ ชา/
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เห็นด้วยในระดับสู ง 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรับผิดชอบ และด้านมนุษย
สั ม พัน ธ์ ส าหรั บ ด้า นที่ ไ ด้รั บ คะแนนเฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ ด้า นความคิ ด และการแก้ไ ขปั ญ หา ( X =4.26-4.38)
3) ข้อคิ ดเห็ นอื่นๆ พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเห็ นว่าบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชแล้วมี
ความรู ้ และทักษะการทางานเพิ่ มขึ้ นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 81.0 และร้อยละ 100.0จะสนับสนุ นให้บุคลากรใน
หน่วยงานหรื อผูท้ ี่รู้จกั มาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

อภิปรายผล
จากผลการประเมินครั้งนี้มีประเด็นที่สมควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. การประเมินรายละเอียดหลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา
1.1 จากผลการประเมินที่พบว่า ทั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต ผูบ้ งั คับบัญชา/
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นว่ามีความในระดับสู งทุกด้าน โดยเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักสู ตรมีความชัดเจน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในระดับสูง คือวัตถุประสงค์
ข้อ 5 เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชี พและบาเพ็ญ ประโยชน์ต่อวิชาชี พและ
ส่ วนรวมตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับการศึ กษาของ ครรชิ ตทะกอง, บุ หงาวชิ ระศักดิ์ มงคล
,อรุ ณีอ่อนสวัสดิ์, และกนกอรนวมครุ ฑ (2550) พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ ยว (หลักสู ตรนานาชาติ ) มีความเหมาะสมมากที่สุด วาสนานัยพัฒน์ (2553) ที่ประเมินวัตถุประสงค์
ของหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริ หารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพ บกมี ค วามชัด เจน
เหมาะสมและสุ รพลหยกฟ้ าวิจิตรสมคิ ดพรมจุย้ และทัศนี ยช์ าติไทย (2555) พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความชัดเจนมีความเหมาะสม
1.2 จากผลการประเมินที่พบว่า โครงสร้างหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตกรรมการบริ หารชุ ด
วิชา นักศึ กษาและบัณ ฑิ ตมี ค วามคิ ดเห็ นด้านโครงสร้ างหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิ ต พบว่า โครงสร้าง
หลักสูตรจานวน 8 โครงสร้างที่จดั ไว้ตามพื้นฐานคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษามีความเหมาะสมในระดับสูง ในส่ วนของชุด
วิชาและจานวนหน่ วยกิ ต สอดคล้องกับวุฒิการศึ กษาที่ สมัครเข้าศึ กษา เนื่ องจากในหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร
บัณฑิ ตนี้ เป็ นหลักสู ตรที่ เปิ ดโอกาสให้ท้ งั ผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษามัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จนถึ งผูท้ ี่ มีวุฒิการศึ กษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาได้โดยมีการจัดโครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกันโดยวิคราะห์ตามพื้นฐานความรู ้
เดิ มเป็ นหลักทาให้มีโครงสร้างหลักสู ตรสาหรับผูส้ มัครที่ มีคุณสมบัติแตกต่ างกันถึง 8 กลุ่มโครงสร้างหลักสู ตร
นอกจากนี้ ผทู ้ ี่มีพ้ืนฐานความรู ้ในวิชาการต่างๆที่ สอดคล้องตามชุดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรก็สามารถขอเทียบ
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งานรายวิ ช าได้เพิ่ ม เติ ม ตามเกณฑ์ข องมหาวิ ท ยาลัย ส่ งผลให้ นัก ศึ ก ษาและบัณ ฑิ ต มี ค วามพึ งพอใจต่ อการจัด
โครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับพื้นฐานผูเ้ รี ยนดังกล่าว
1.3 จากผลการประเมินที่ พบว่า กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็น
อยู่ในระดับสู ง 3 อันดับว่า สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ แบบประเมิ นผลตนเองก่ อน–หลังเรี ยนช่ วยให้
เข้าใจเนื้ อหาและกิจกรรมท้ายเรื่ องกระตุน้ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และวิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้ อหาวิชาที่ ศึกษา นอกจากนี้ ผลการศึ กษายังพบว่ากรรมการบริ หารชุ ดวิชามีความคิ ดเห็ นว่าการวางแผนผลิ ต/
ปรับปรุ งชุ ดวิชาในการผลิตสื่ อการสอนในหลักสู ตรมี ความชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชา (คบช.) มี
บทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญการจัดสื่ อที่หลากหลายโดยสามารถเลือก
ให้เหมาะสมกับการนาเสนอเนื้ อหาและผูเ้ รี ยน โดยชุดวิชาในหลักสูตรกาหนดสื่ อหลักตามแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนทางไกลคือ เอกสารการสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา และการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพสาธารณสุ ข และในแต่ละชุด
วิ ช าได้มี ก ารจัด สื่ อเสริ ม เพิ่ ม เติ ม เช่ น ซี ดี ป ระจ าชุ ด วิ ช า กิ จ กรรมประจ าชุ ด วิ ช า การสอนเสริ ม E-tutorial
การสอนเสริ มแบบเข้ม ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของวาสนานัยพัฒน์ (2553) ที่ พบว่าหลักสู ตรมีการสอนที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เปิ ดโอกาสมุ่งให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มให้เรี ย นรู ้ ได้ดี มี การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ ครรชิ ต ทะกอง บุ หงา
วชิ ร ะศักดิ์ มงคล อรุ ณี อ่ อนสวัส ดิ์ และกนกอร นวมครุ ฑ (2550) ที่ พ บว่าในการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบได้แจ้งเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนก่อนการสอนมีการเตรี ยมการสอนล่วงหน้าและ
สอนครบทุกเนื้ อหาที่แจ้งไว้ ซึ่ งจากผลการศึ กษาและผลการศึ กษาของผูว้ ิจยั อื่นจะพบเช่นเดี ยวกันว่ากระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การเตรี ยม การดาเนิ นการและการประเมินผลมี ความสาคัญและควรมีการสื่ อสารให้
นักศึกษารับทราบตั้งแต่ก่อนเรี ยน ในขณะเรี ยนหลักสู ตรจะต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งกระตุน้ เสริ มการเรี ยนรู ้
ของผู ้เรี ยน และในขั้น สุ ด ท้า ยต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งตามหลัก การจัด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจะจัดให้มีการประเมินผลตั้งแต่ก่อนเรี ยนเพื่อตรวจสอบความรู ้เดิม ขณะเรี ยนโดย
จัดเป็ นคาถามท้ายเรื่ องแต่ละเรื่ องเพื่อประเมินความรู ้ ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน และประเมินผลหลังเรี ยนคื อเมื่ อ
เรี ยนจบแต่ละหน่วยจะมีการทดสอบในหน่ วยนั้นเป็ นการประเมินนักศึ กษาทราบว่ามีความรู ้ในหน่ วยนั้นเพิ่มขึ้ น
หรื อไม่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนต่างๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริ ญ ญาตรี 2558 เกณฑ์มาตรฐานวิช าชี พ สาธารณสุ ข ชุ มชน รวมทั้ง CUPT-QA ซึ่ งเป็ นระบบประกัน ที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเลือกใช้ ซึ่ งการประกันคุณ ภาพระดับหลักสู ตรใช้องค์ประกอบของ AUN-QA
(Asian Universities Network Quality Assurance) ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนจึ งจาเป็ นต้องให้ความสาคัญ
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง (Expected learning outcome: ELO)ที่ตอ้ งถ่ายทอดจากหลักสูตรสู่ชุดวิชา และ
จัดการเรี ยนสอน รวมทั้งการประเมินผลให้บรรลุ ELO ด้วย
1.4 เนื้ อหาสาระของชุ ดวิชาต่างๆในหลักสู ตรกลุ่มตัวอย่างนักศึ กษามีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับเนื้ อหา
สาระของชุดวิชาในหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสม โดยเนื้อหาสาระของชุดวิชาเกือบทั้งหมดมี
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ความยากในระดับสู ง ยกเว้นชุ ดวิชาในหมวดศึ กษาทัว่ ไปที่ มีระดับความยากของชุ ดวิชาในระดับปานกลาง และ
เนื้อหาสาระของชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรทุกชุดวิชาเป็ นประโยชน์ในระดับสูงต่อการทางานและพัฒนาความรู ้ของ
นักศึ กษา โดยชุ ด วิช าที่ เป็ นประโยชน์ มากที่ สุ ด 5 อันดับแรก คื อ ชุ ด วิช าการปฐมพยาบาลและการบาบัด โรค
เบื้องต้นชุดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขในชุมชน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุ ข ชุดวิชาการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรค และ ชุดวิชาการทางานชุมชนด้านสาธารณสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ (2558) ที่ กาหนดให้มีการศึ กษาในกลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุ ข กลุ่มวิชาชี พ
สาธารณสุ ขและกลุ่มวิชาชี พเฉพาะสาขา ได้แก่ วิชาการประยุกต์ การตรวจประเมินสุ ขภาวะ และการบาบัดโรค
เบื้องต้น การประเมินและวินิจฉัยสุ ขภาพชุมชน กลุ่มวิชาการจัดระบบสารสนเทศและการสื่ อสารด้านสุ ขภาพชุมชน
กลุ่มวิชาวิจยั หรื อโครงการพัฒนาสาธารณสุ ขชุ มชน กลุ่มวิชาชี วสถิติและวิจยั ทางสาธารณสุ ข กลุ่มวิชาวิทยาการ
ระบาด ป้ องกันและควบคุมโรค การควบคุมปั จจัยที่ ทาให้เกิดโรค กลุ่มวิชาการบริ หารงานสาธารณสุ ข การจัดการ
ด้านสาธารณสุ ข กลุ่มวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม กลุ่มวิช าอาชี วอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มวิชาจรรยาบรรณ
วิชาชี พ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พ กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการดูแล
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วย เพื่อการส่ งต่อ และการฟื้ นฟูสภาพ และกลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ ยงั มีรายละเอียดของรายวิชาที่มีการกาหนดจานวนหน่วย
กิ ตและกิ จกรรมการฝึ กปฏิ บตั ิ ดว้ ยซึ่ งหลักสู ตรปรับปรุ งของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชต้องมีการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบให้ชดั เจน
1.5 การวัดและประเมินผลการศึกษา นักศึ กษาและบัณฑิตมีความคิดเห็น สอดคล้องกันเกี่ ยวกับการ
วัด และประเมิ น ผลการศึ กษามี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ สู ง ทั้งในส่ วนของการประเมิ น ผลผูเ้ รี ย นโดยวิธี ที่
หลากหลาย และมีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้ อหา ซึ่ งรวมถึงการแจ้งกาหนดการสอบ
และผลการสอบของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการศึกษาของวรพรรณี เผ่าทองศุข, ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์นุกลู , สุ ภาภรณ์
วรรณภิ ญโญชี พและคนอื่น (2553) ซึ่ งประเมิ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิชาจุลชี ววิทยาอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2549 พบว่าการวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาตรบัณฑิตมีการ
พัฒนาการประเมินผลอย่างต่อเนื่ องโดยการประเมินผลจากการสอบไล่ใช้แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกาหนดคื อการ
สอบข้อเขียนชุดวิชาซึ่ งเป็ นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือกอย่างไรก็ตามในบางชุดวิชามีการประเมินผลระหว่างเรี ยน เช่น
ชุ ดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุ มโรคมี กิจกรรมประจาชุ ดวิชา ชุ ดวิชาสุ ขศึ กษาและการประชาสัมพันธ์
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานมีการประเมินจากการสอนเสริ มแบบเข้มเป็ นต้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินจาก
การสอบของนักศึกษาแล้วคณะกรรมการบริ หารชุดวิชาจะพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใดที่ เหมาะสมหรื อไม่ในแต่ละปี การศึ กษา สาหรั บชุ ดวิชาที่ มีการฝึ กปฏิ บตั ิ ได้แก่ ชุ ดวิชาปฐมพยาบาลและการ
บาบัดโรคเบื้องต้น และชุดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิ สาธารณสุ ขชุมชน จะมีการประเมินผลในแต่ละช่วงที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
ได้แก่ การประเมินทั้งทักษะ การจัดทารายงาน การนาเสนอและการแสดงความคิ ดเห็น โดยอาจารย์ผปู ้ ระเมินคื อ
อ าจารย์ ฝึ ก เส ริ ม ทั ก ษ ะ อ าจารย์ ฝึ กต าม ม อ บ ห ม ายซึ่ งเป็ น ก ารป ระเมิ น แ บ บ เผ ชิ ญ ห น้ าเป็ น ต้ น
ซึ่ งกระบวนการวัด และประเมิ น ผลในหลัก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร์ ใช้ร ะบบการประเมิ น ผลการศึ กษาของ
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มหาวิทยาลัยซึ่ งมีระบบและกลไกสอดคล้องกับกระบวนการทวนสอบ ซึ่ งประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test blueprint)ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ชุดวิชา การตรวจทาน
พิจารณาแบบทดสอบโดยประธานคณะกรรมการบริ หารชุ ดวิชา นักวัดผลประจาชุ ดวิชา การตัดสิ นผลสอบโดย
คณะกรรมการตัดสิ นผลสอบ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ส่ วนชุดวิชาเชิ งปฏิบตั ิทางวิชาชี พใช้ระบบ
กลไกเช่ น เดี ย วกับ ที่ ก ล่ า วเบื้ อ งต้น แต่ เพิ่ ม เติ ม ขั้น ตอนการทวนสอบการประเมิ น ผลภาคปฏิ บั ติ โ ดยคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรด้วย
2. การประเมินเกีย่ วกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ โดยนั ก ศึ ก ษา บั ญ ฑิ ต และผู ้บั ง คั บ บั ญ ชา/
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความเห็นสอดคล้องกัน พบว่า ผลประเมินทุกด้านทั้งในภาพรวมและรายข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยในทุก
ด้านของการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์อยู่ในระดับสู ง ทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความ
รอบรู ้และประสบการณ์ ด้านความคิดและแก้ปัญหา ด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะการศึกษาทางไกล ด้านความสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง และด้านทักษะการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชี พ โดยค่าฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกที่ประเมินโดยนักศึกษา ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมและด้านความรับผิดชอบ สาหรับบัณฑิตและผูบ้ งั คับบัญชา/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตประเมินสอดคล้องกันคื อด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรับผิดชอบ และด้านมนุ ษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกตามลาดับ ซึ่ งอาจ
เป็ นผลจากคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรเป็ นผูม้ ีวุฒิภาวะพิจารณาจากอายุเฉลี่ย 28-30 ปี และส่ วนใหญ่สาเร็ จ
การศึ กษาทางด้านสาธารณสุ ขมาระดับหนึ่ งและปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุ ขจึ งถูกปลูกฝั งและหล่อหลอมในด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งการปฏิ บตั ิงานที่ ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ ในด้านความรับผิดชอบนั้นอาจเป็ น
ผลจากการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลปลูกฝัง และหล่อหลอมให้ผเู ้ รี ยนต้องรับผิดชอบตนเอง ต้องเอาใจใส่ จึงจะ
ประสบความสาเร็ จสอดคล้องกับครรชิ ต ทะกอง, บุหงา วชิ ระศักดิ์มงคล อรุ ณี อ่อนสวัสดิ์ และกนกอร นวมครุ ฑ
(2550) ที่พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับมากได้แก่ มีจริ ยธรรมในการทางานมีความรับผิดชอบมีมุมมอง
กว้างไกลเป็ นนานาชาติมีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตมีทกั ษะและทัศนคติในการทางานมีความศรัทธาและรู ้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าและวัฒนา สุ นทรธัยและประภาศรี พรหมประกาย(2558) ที่ประเมินผลหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พบว่า
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ข องบัณ ฑิ ต ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รองลงมาคื อ ด้า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความรู ้
3. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งการจัดส่ งเอกสาร การ
ให้บริ การตอบคาถามนักศึกษา การให้บริ การของศูนย์บริ การร่ วมแบบครบวงจร การติดต่อสื่ อสารกับสาขาวิชา การ
ติ ดต่อสื่ อสารกับศูนย์สารสนเทศ Call Center และการให้บริ การของศูนย์วิทยพัฒนา ยกเว้นการลงทะเบี ยนเรี ยน
ผ่านสื่ อ/เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณี ย ์ Internet เป็ นต้นที่มีความเหมาะสมในระดับสูง เนื่ อ ง จ า ก
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ตใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลดังนั้นการให้บริ การการศึ กษาจึ งเป็ นสิ่ ง
สนับสนุนสาคัญในการเรี ยนการสอนของนักศึกษาซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ ง อาทิ ความรวดเร็ วใน
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การจัดส่ งเอกสาร ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทาง Call center, One stop service การประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ
การเข้าถึงข้อมูลผลการสอบ การลงทะเบียน เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 นาผลการวิจยั ไปใช้ในการปรั บปรุ งหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิ ตปี พ.ศ.2559 เพื่ อให้
สามารถเปิ ดใช้หลักสูตรในปี การศึกษา 2560 ได้แก่
1.1.1 การปรับปรุ งคุณลักษณะบัณ ฑิ ต และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 2558 และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุ ขชุมชน (มคอ.1)
1.1.2 การกาหนดผลการเรี ยนรู ้ระดับชุ ดวิชาให้สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบระดับ
หลักสูตร (Curriculum mapping)
1.1.3 กาหนดคุณสมบัติผเู ้ รี ยนให้ชดั เจนและกาหนดโครงสร้างหลักสู ตรเฉพาะที่ สอดคล้องกับ
คุณสมบัติ และพื้นฐานผูเ้ รี ยน เช่น กลุ่มผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในด้านต่างๆ
1.1.4 การปรับปรุ งกลยุทธ์การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องและเกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวัง เช่ น การสอนเสริ มแบบเข้ม กิ จกรรมประจาชุ ดวิชา e-learning ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกฝนทักษะทาง
ปัญญา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็ นต้น
1.1.5 กาหนดการประเมินผลที่ หลากหลายที่ สอดคล้องกับชุ ดวิชา สาหรับชุดวิชาเชิ งปฏิ บตั ิทาง
วิชาชี พควรแสวงหารู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิ และประเมินผลที่เหมาะสมกับบริ บทของนักศึกษาซึ่ งมีพ้ืนฐานแตกต่าง
กัน
1.2 กลุ่มตัวอย่างเสนอให้ปรับปรุ งชุดวิชาการจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนสื่ อประกอบต่างๆให้มีความ
ทันสมัย มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและควรปรับเนื้อหาให้กระชับ แบบประเมินตนเองก่อนเรี ยน-หลังเรี ยนควรตรวจสอบ
การเฉลยไม่ให้ผิดพลาด
1.3 การฝึ กปฏิ บตั ิ ควรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึ กษาฝึ ก ณ สถานบริ การสุ ขภาพที่ เป็ นที่ ทางานของตนเอง
การกาหนดทักษะ ระยะเวลาในการฝึ กควรพิจารณาพื้นฐานของนักศึกษาด้วย
1.4 น าเสนอข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ คุ ณ ภาพการบริ การการศึ ก ษาให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
มหาวิทยาลัย รับทราบและปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การต่อไป ได้แก่
1.4.1 ควรปรับปรุ งคุณภาพกระดาษของสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆขนาดควรบาง
1.4.2 ควรปรับปรุ งคุณภาพของสื่ อประจาชุดวิชา เช่น ซี ดี ดีวีดี
1.4.3 ควรปรับปรุ งการจัดส่ งเอกสารการสอนให้เร็ วขึ้น
1.4.4 ควรปรั บ ปรุ งช่ องทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่างนัก ศึ ก ษากับ มหาวิ ท ยาลัย ให้ ส ะดวก
รวดเร็ วและตอบสนองการบริ การเพิ่มขึ้น
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรทาวิจยั ประเมินระหว่างการดาเนินหลักสูตรเป็ นระยะๆ (Formative evaluation) เพื่อมีผลการ
ประเมิ นอย่างต่ อเนื่ องทั้งในระดับชุ ดวิช า การจัด การเรี ยนการสอน คุ ณ ภาพของอาจารย์ผูส้ อน การรั บรู ้ ค วาม
ต้องการของนักศึกษา เป็ นต้น
2.2 ควรท าวิจัย ประเมิ น เมื่ อ ครบรอบหลัก สู ตรตามเกณฑ์ม าตรฐานของหลักสู ต ร (Summative
evaluation) โดยใช้บทเรี ยนจากการศึกษาครั้งนี้ในการจัดเตรี ยมกลุ่มศึกษาอย่างเพียงพอเนื่องจากอัตราการตอบกลับ
ในการศึกษาครั้งนี้มีนอ้ ยในการศึกษาเชิงปริ มาณ
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