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ค าน า 
 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  
เป็นการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม  2560 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2561  
ซึ่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตาม
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ร่วมกันประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสรุปผล
การประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2560 จากการวิเคราะห์รายงาน  
การประเมินตนเอง (SAR) การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ผู้แทนบุคลากรสาย
สนับสนุน  และผู้แทนนักศึกษา รวมทั้งการศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่างๆ และการเยี่ยมชมวิทยาลัย 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จะ
น าผลการประเมินคุณภาพฯ นี้ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง และน าไปสู่การพัฒนาผลงาน
ในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเปูาประสงค์ ต่อไป 
 
 
                                        

        คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ตาม
กระบวนการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามวงรอบปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) รวมทั้งข้อมูลผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ซึ่งวิทยาลัยมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยในตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเมินโดยใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่
ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ เนื่องจากวิทยาลัยไม่มีคะแนนของผลการประเมิน
ระดับคณะ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คุณภาพอยู่ในการด าเนินงาน 

ระดับด ี
องค์ประกอบที่ 1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 โดยทั้ง 

2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ในทั้งสามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และองค์ประกอบที ่2 การวิจัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
          ผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ภาพรวมของผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับด ีมีค่าเฉลี่ย 4.13 โดยปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.63 กระบวนการอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 และมีผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 

พันธกิจที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 2 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการ และด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ในทั้งสองพันธกิจ ทั้งนี้ พันธกิจที่มีผลการด า เนินงานอยู่ใน
ระดับดี มีจ านวน 2 พันธกิจ เช่นกัน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และพันธกิจด้านการวิจัย 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
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2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3. บทน า : สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน (จุดเน้น, สัณฐานโดยย่อ) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่  29 หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมคือ “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัย จังหวัดชลบุรี” จัดตั้งขึ้นในปี 
พ.ศ. 2494 ใช้เป็นสถานที่อบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภท ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้จัดตั้ง
โรงเรียนพนักงานอนามัย เป็นแห่งแรกที่ศูนย์อบรมฯ นี้ และเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานอนามัยขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อ
จาก “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี” เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคกลางจังหวัด
ชลบุรี” 

พ.ศ. 2510  ได้ตั้งโรงเรียนทันตาภิบาล  ผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเพ่ือให้บริการด้านทันตกรรมเด็ก
ที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในปีการศึกษา 2556 ในปีพ.ศ. 
2552 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) จัดการเรียนการสอนโดยการ
เทียบโอนหน่วยกิต และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ. 2554 ในปีเดียวกัน ได้
เปิด หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และเป็น
สถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2515  จัดตั้งโรงเรียนอนามัยอ าเภอขึ้น  ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธารณสุขอ าเภอแต่ได้ยกเลิก
หลักสูตรนี้ในปี พ.ศ.2528  และได้จัดอบรมอีก 2 รุ่น  ในปี พ.ศ. 2537  มีผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 725 คน 

พ.ศ. 2521  ได้ยกฐานะเป็น  “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง  จังหวัดชลบุรี” เปิดสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ้ืนฐาน ม.ศ.3 ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 
พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2537  ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ้ืนฐาน ม.ศ.5  

พ.ศ. 2533 เปิดหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพ่ือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันพัฒนามาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิ ค
เภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2537  ได้รับพระราชทาน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ว่า “ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี ” 
          พ.ศ. 2540  วิทยาลัย ได้เป็นวิทยาลัยสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รับนักศึกษาเรียนที่วิทยาลัย ตลอด 4 ปีและได้ยุติการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 

พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงแพทย์แผนไทย ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ได้พัฒนาเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ส่วนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย พ.ศ.2551 ได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข  แตใ่นปัจจุบันได ้
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          พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับเป็น หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้
ปรับเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

พ.ศ. 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ได้ปรับเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประจ าการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์
และการสาธารณสุขระดับสูง  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับ
ต้น และพัฒนาผู้บริหารเฉพาะต าแหน่งระดับกลาง ส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 
ส าหรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
ได้แก่ พัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ดูแลหญิงหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ) พนักงานสาธารณสุขชุมชน 
(หลักสูตร 4 เดือน) เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัย ได้ท าหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน   หน่วยงานสาธารณสุข 
รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน และยัง
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษา และฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถานที ่

พ้ืนที่              วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  มีพ้ืนที่รวม  30 ไร่  2 งาน 
          ที่ตั้ง               เลขที่ 29  หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุร ี
                              รหัสไปรษณีย์ 20000 
          โทรศัพท์          (038) 275663, 275665, 286949 
          โทรสาร           (038) 274245 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ และ นโยบายการบริหาร 
  
ปรัชญา 
          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิต พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพและคุณธรรม เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
การสร้างและกระจายความรู้สู่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์จริง และใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่
หลากหลาย เป็นฐานในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้ผลผลิตที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  สามารถยกระดับสุขภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและประชาชน 
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วิทยาลัยการสาธารณสุขรินธร จังหวัดชลบุรี มีปรัชญาที่มุ่งมั่นในการพัฒนางาน โดยมีเปูาหมายส าคัญ  คือ 
การผลิตสาธารณสุข ด ารงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรม และสามารถให้บริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 
ปณิธาน 
         วิทยาลัยมีปณิธานว่า “คุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสังคม” และได้มีการก าหนดนิยามไว้ดังนี้ 
         คุณภาพคู่คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญของการให้บริการสาธารณสุขด้วยความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   เป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการให้บริการแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยสถาบันมีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้างการ
ประพฤติปฏิบัติ ในกรอบของการกระท าคุณงามความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ เกิดความตระหนักในเอกลักษณ์
และคุณค่าของวิชาชีพสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 
          น าวิชา หมายถึง คุณลักษณะของผู้สนใจศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งศาสตร์ด้านวิชาชีพการสาธารณสุข 
และศาสตร์สาขาที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข โดยสามารถบริหารจัดการความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ และใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
          พัฒนาสังคม หมายถึง การน าความรู้ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และจริยธรรมของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีใน
ระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มาประยุกต์ให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ
การให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งส่งเสริม การ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สามารถ
พ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
วิสัยทัศน์ 
          สถาบันการศึกษาชั้นน าที่มุ่งสู่สากล ผ่านเครือข่ายวิชาการ ด้วยธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
  
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบท 
2. วิจัย พัฒนา องค์ความรู้/นวัตกรรม มีคุณภาพหลากหลายทันสมัย 
3. ให้บริการวิชาการท่ีสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ผสมผสานกับพันธกิจ 

  
 ภารกิจหลัก 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
2. วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้ 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 



6 
 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธะสัญญาของวิทยาลัยต่อหน่วยเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

1. เพ่ือให้การส่งเสริมการศึกษาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
สามารถพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้สามารถด าเนินการควบคุมคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานทุก 
ด้านของวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่ าสุด  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

3. เพ่ือเสริมสร้างวินัย การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรขอ 
วิทยาลัยในทุกระดับให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ 

4. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  ตอบสนองการบริหารและการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษา  
 

4. วิธีประเมิน 
        4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
         4.1.1 การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน 

         คณะกรรมการการประเมิน มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตใน
การประเมิน เพ่ือน าสู่การสัมภาษณ์ 

          4.1.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 

         คณะกรรมการประเมิน พบผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันแรกของการประเมิน ประธาน
คณะกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรม การ
ประเมิน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี แนะน าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และ
น าเสนอผลการด าเนินงานของวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 ให้คณะกรรมการประเมินรับทราบและซักถามข้อมูล
เพ่ิมเติม  คณะกรรมการประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง ในระบบ  CHE QA 
Online  และขอข้อมูลรวมทั้งหลักฐานเพิ่มเติม  มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการ
ประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหาร  บุคลากรและผู้แทนนักศึกษาของ
วิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ซักถาม ในประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างจากผลการประเมินของคณะกรรมการ   ซึ่ง
กรรมการได้ชี้แจงให้เข้าใจกับผลการประเมิน และเห็นพ้องกับการประเมินทุกตัวบ่งชี้ 
          4.1.3 การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 

          คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข้อมูลและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ในระบบ CHE QA Online มีการปรับ
รายงานผลการประเมินให้ถูกต้องเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งรายงานผลการประเมินฉบับลายลักษณ์อักษร
ให้กับผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
ประธานคณะกรรมการประเมินยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA online 
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 4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ก าหนดให้คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์  ขอข้อมูลเพ่ิมเติม  สอบทานข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูลมาพิจารณา รวมกันในคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลการประเมิน ในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ และทุกตัวบ่งชี้  มีการน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหาร  บุคลากรและผู้แทน
นักศึกษา และเปิดโอกาสให้ซักถาม ในประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างจากผลการประเมินของคณะกรรมการ   ซึ่ง
กรรมการได้ชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับผลการประเมิน และเห็นพ้องกับการประเมินทุกตัวบ่งชี้   คณะกรรมการประเมิน
ตรวจสอบข้อมูลและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ในระบบ CHE QA Online มีการปรับรายงานผลการประเมินให้
ถูกต้องเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งรายงานผลการประเมินฉบับลายลักษณ์อักษรให้กับผู้อ านวยการวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก ประธานคณะกรรมการประเมิน
ยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA online  
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5. ผลการประเมิน 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  2 2 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม  2 2 
--ระดับปริญญาตรี  2 2 
--ระดับ ป.บัณฑิต  - - 
--ระดับปริญญาโท  - - 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - - 
--ระดับปริญญาเอก  - - 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  2 2 
--ระดับปริญญาตรี  2 2 
--ระดับ ป.บัณฑิต  - - 
--ระดับปริญญาโท  - - 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - - 
--ระดับปริญญาเอก  - - 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  0 0 
--ระดับปริญญาตรี  0 0 
--ระดับ ป.บัณฑิต  - - 
--ระดับปริญญาโท  - - 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - - 
--ระดับปริญญาเอก  - - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.57 3.57 
ตัวตั้ง= 3.57 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ์ = 3.57 

ผลการด าเนินงาน  
1. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  3.59   
2. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  3.55 
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ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.57 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 1.680 1.68 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3.88 3.88 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3.57 3.57 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  59.0 59.0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

11.0 11.0 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=18.644 ดังนั้น 
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.33) 
 
ผลการด าเนินงาน  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด..
59…คน เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ....11.....คน คิดเป็นร้อยละ = ...........18.644..................และให้
คิดเป็นคะแนนได้ = ......2.33.......... 
 
รายการหลักฐาน 
1-2-1 รายชื่อ คุณวุฒิ อาจารย์ปริญญาเอกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
1.2-2 ส าเนาคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
1.2-3 รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
1.2-4 รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 

(ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก=12.048 ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.506) 

1.51 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 

(ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก=18.644 ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.331) 

2.33 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 

(ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก=18.644 ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.331) 

2.33 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

·   อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 11 คน 
·   อาจารย์ทั้งหมด  59  คน 
·   ร้อยละอาจารย์ปริญญาเอก (11/59)*100 = 18.644 
    คะแนนที่ได้ (18.64/40)*5 = 2.33 
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  59 59 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  38 38 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  21 21 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  - - 
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=35.593 
ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.966) 
 
ผลการด าเนินงาน  
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด..
59...คน เป็นอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ....21.....คน 
คิดเป็นร้อยละ = ...........35.593..................และให้คิดเป็นคะแนนได้ = ......2.97.......... 
 
รายการหลักฐาน 
1.3-1  รายชื่ออาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.3-2   รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ลาศึกษา 
1.3-3   รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเลื่อนระดับ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 

(ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=29.518 ดังนั้น

คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.460) 

2.46 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 

(ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ=35.59 ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.97) 

2.97 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 

(ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=35.593 ดังนั้น

คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.966) 

2.97 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

 มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  21   คน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 59  คน 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (21/59)*100=35.593 
 คะแนนที่ได้ (35.593/60)*5 = 2.966 
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

    3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  

1. วิทยาลัยมีการจัดบริการให้
ค าปรึกษา  แนะแนวด้านทั้งด้าน
วิชาการและด้านการใช้ชีวิตให้แก่
นักศึกษา  โดยมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่
ปรึกษาท าหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (1.4-1-
1)  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ด้านการด าเนินชีวิต  การวางแผน
การเรียน  ช่วยเหลือ  และ
แก้ปัญหาทั้งรายกลุ่ม  และ
รายบุคคล(1.4-1-2)  มีการจัด
ห้องเฉพาะเพ่ือให้ค าปรึกษา(1.4-
1-3)และจัดให้มีชั่วโมงเพ่ือพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาในวันพุธช่วงบ่าย 
ส าหรับให้นักศึกษาได้ไปพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา(1.4-1-4)  มี
คู่มือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมถึงระบบและก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานให้ค าปรึกษา(1.4-
1-5)  
2. วิทยาลัยจัดกิจกรรมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการ
เรียนและการใช้ชีวิตใน

1.4-1-1ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา ปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-2 รายชื่อนักศึกษาที่มีการ
การจัดแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4-1-3 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา  
1.4-1-4 ตารางเวลาเพื่อพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวันพุธบ่าย 
1.4-1-5 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-6 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพ“ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่”ประจ าปี
การศึกษา 2560  
1.4-1-7 โครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และพิธีมอบใบ
รายงานผลการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิทยาลัย  แนะแนวทางการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาโดยจัดกิจกรรมเทคนิคการ
เรียนให้เก่ง ดี มีสุข และบันได
อาชีพ ในโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพ“ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่”ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1.4-1-6)  และ
มีการแนะแนวการเข้าสู่อาชีพ
ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา  ในกิจกรรมการ
อภิปราย เรื่องบนเส้นทางสู่
วิชาชีพ ในโครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และพิธีมอบใบ
รายงานผลการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560(1.4-1-7) 

  2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา รายชื่อบุคลากร
ที่รับผิดชอบ สถานที่ในการติดต่อ
สอบถามข้อมูล  กิจกรรมและ
รายละเอียดของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  แหล่งงานเต็มเวลาและ
นอกเวลาส าหรับนักศึกษา  การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม  หน่วยงานที่สนับสนุน
งบประมาณ  สอดแทรกใน
กิจกรรมการแนะน าบริการต่างๆ 
ของวิทยาลัยในโครงการเตรียม

1.4-2-1ข้อมูลการให้บริการของ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
1.4-2-2 ตัวอย่างข้อมูลกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา 
1.4-2-3 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพ“ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่”ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.4-2-4 เพจเฟสบุ๊ควิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุร ี และ เพจเฟสบุ๊คสโมสร
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี  
1.4-2-5 ภาพถ่ายห้อง
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและ
พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”
ประจ าปีการศึกษา2560 (1.4-2-
1,1.4-2-2,1.4-2-3)  ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล    ในเพจ
เฟชบุ๊ค “วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี” และ 
“สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุร”ี(1.4-2-4)  และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่าน
เสียงตามสาย  และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียน
และหอพักนักศึกษา (1.4-2-5) 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
, บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคาร
เรียนและหอพักนักศึกษา 
 

  3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา  

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
โดยจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และพิธีมอบใบ
รายงานผลการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในกิจกรรม
อภิปรายเรื่อง “บนเส้นทางสู่
วิชาชีพ”(1.4-3-1) 

1.4-3-1 โครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และพิธีมอบใบ
รายงานผลการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560  
  

  4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในข้อ 1–3 โดยผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ (1.4-4-
1) 

1.4-4-1 รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2560  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1)คุณภาพบริการการให้ค า 
ปรึกษาแนะแนวด้านการใช้
ชีวิต  และการเข้าสู่อาชีพ  เท่ากับ 
4.00  แต่พบว่าจากข้อเสนอแนะ 
การแนะแนวการศึกษาแต่ละ
วิชาชีพอย่างครอบคลุมละเอียด 
การประชาสัมพันธ์ในแต่ละ
โครงการยังไม่ทั่วถึง ท าให้
นักศึกษาไม่ทราบว่ามีกิจกรรม
และรายละเอียดของโครงการ
ต่างๆอย่างไร 
2)คุณภาพบริการของหน่วยงานที่
ให้ บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา  เท่ากับ 3.88 จาก
ข้อเสนอแนะพบว่าในรายหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
กิจกรรมนอกหลักสูตร และแหล่ง
งานเต็มเวลา/นอกเวลา ยังมีส่วน
ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องของความถูกต้อง ชัดเจน 
ของข้อมูล ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ความสะดวกใน
การเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3)คุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จ
การศึกษา  เท่ากับ 3.81 จาก
ข้อเสนอแนะพบว่า นักศึกษา
ต้องการทราบบทบาทการท างาน
ในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนก่อนก้าวเข้า
สู่อาชีพ 

  5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

1.4-5-1รายงานการประชุม  กลุ่ม
งานกิจการนักศึกษาร่วมกับ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล การ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา  

ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษา ดังนี้ 
1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ข้อมูลการแนะแนว
การศึกษาแต่ละวิชาชีพ โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ โดยการเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางเพจสโมสรนักศึกษา 
เว็บไซต์ของวิทยาลัย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอก
หลักสูตร และแหล่งงานเต็มเวลา/
นอกเวลา เพ่ือให้มีจ านวนผู้เข้าถึง
ข้อมูลมากข้ึน, ปรับปรุงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียน
และหอพักนักศึกษาให้ใช้งานได้
ตามปกติ (1.4-5-1) 
2.  ปรับปรุงเกี่ยวกับการให้ข้อมูล
บทบาทการท างานในวิชาชีพเพ่ิม
มากขึ้นก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ โดย
การเชิญศิษย์เก่าท่ีมีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพและการท างานมา
ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา ในด้าน
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
และพิธีมอบใบรายงานผล
การศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560(1.4-5-2) 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
1.4-5-2 ตัวอย่างข้อมูลกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาในเว็บเพจ
เฟสบุคของวิทยาลัยฯ, สโมสร
นักศึกษาฯ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
1.4-5-3 หนังสือเชิญวิทยากร
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จ
การศึกษา และพิธีมอบใบรายงาน
ผลการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560  
1.4-5-4 รายงานการ
ประชุม  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

  6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

วิทยาลัยมีการจัดให้มีบริการ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็น

1.4-6-1  โครงการประชุมวิชาการ
ฯ ประจ าปี 2561 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการ
สาธารณสุข จัดการประชุม
วิชาการ ประจ าปี 2561 เมื่อ
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 โดย
มีศิษย์เก่าเข้าร่วม ร้อย
ละ 39.67 โดยมีหัวข้อ เช่น โรค
ทางระบบและการใช้ยาที่
เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมใน
ปัจจุบัน, การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU) ส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุข, รอบรู้ รอบ
ด้าน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออย่างยั่งยืน, การ
ช่วยชีวิตขั้นสูง เวอร์ชั่น 10 (1.4-
6-1)  และเผยแพร่ข้อมูลการ
ประชุมผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
และเว็บเพจเฟสบุคประชุม
วิชาการ ประจ าปีของสมาคมศิษย์
เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข 
(1.4.-6-2) 

1.4-6-2  เว็บไซต์ของ
วิทยาลัย www.scphc.ac.th และ 
เพจเฟสบุ๊คประชุมวิชาการ
ประจ าปีของสมาคมศิษย์เก่า
วิทยาลัยการสาธารณสุข 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

    3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบันโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วม ในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงานของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 ประจ าปีการศึกษา 2559 (1.5-1-1) 
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560  (1.5-1-2) 

1.5-1-1รายงานการประชุม
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 
1.5-1-2 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

  2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน - 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนด
โดยสถาบัน - กิจกรรมกีฬา 
หรือการส่งเสริมสุขภาพ - 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม - กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา/ชมรม/หลักสูตร  ด าเนินงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ครบถ้วน
ทั้ง 5 ประเภท โดยการน าวงจร PDCA มา
ใช้ในการจัดท าโครงการให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวิทยาลัยได้
จัดสรรงบประมาณปี 2560   
และ 2561 เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการ 
จ านวนทั้งสิ้น 22  โครงการ  
(1.5-2-1) ดังนี้ 
1)กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

1.5-2-1แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
จ านวน 8 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. โครงการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการองค์กรนักศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่าน
ทีมงานสโมสรนักศึกษา 
3. โครงการร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
4. โครงการวิทยาลัยพอเพียง 
5. โครงการสนับสนุนนักศึกษา/ชมรม/
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 
6. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ร่วมกับ
วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑ 
7. โครงการคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน (บาย
เนียร์) 
8. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560 
2)กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ จ านวน 4 โครงการ  ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. โครงการฟุตซอลสโมสรนักศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
สานสัมพันธ์น้องพ่ี “สบ.เกมส์  รวมใจน้อง
พ่ีสีชมพู” 
4. โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายใน
เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) 
ปี 2560 
3)กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม   จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม
ทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 
“วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจ าปี 
2561” 
2. โครงการท าบุญหอพัก
นักศึกษา  ประจ าปี 2560 
3. โครงการวิทยาลัยพอเพียง 
4)กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. โครงการสนับสนุนนักศึกษา/ชมรม/
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 
5)กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 8โครงการ  ได้แก่ 
1. โครงการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมรับน้อง
ใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “วันลอยกระทง”ประจ าปี
การศึกษา 2560 
3. โครงการท าบุญหอพัก
นักศึกษา  ประจ าปี 2560 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  “ร าลึกวันพระราชทาน
นามวิทยาลัย”ประจ าปี2561 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วสส.
ชลบุร”ีประจ าปี 2561 
6. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุง
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ศิลปวัฒนธรรม “สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์”ปี 2561 
7. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนเข้าพรรษา”
ประจ าปี 2561 
8. โครงการการประกวดนวัตกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  ใส่ใจสุขภาพ” 

  3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษา จัดท าโครงการร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็นวิทยากรให้
ความรู้  เพ่ือให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
(1.5-3-1) และพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษาโดยใช้
กระบวนการคุณภาพ(PDCA) ที่ได้จากการ
จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
เขียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
เช่น โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
การด าเนินชีวิต“Safe Drive Save 
Life ขับข่ีมีลิมิต ชีวิตปลอดภัย”
ประจ าปี 2561 (1.5-3-2) 

1.5-3-1 โครงการร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างสรรค์งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.5-3-2 โครงการ และ
รายงานสรุปประเมินผล
โครงการโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านทักษะการด าเนิน
ชีวิต“Safe Drive Save 
Life ขับข่ีมีลิมิต ชีวิต
ปลอดภัย”  ประจ าปี 2561 
 

  4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา/หลักสูตร  ได้มีการน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษา ในปี
การศึกษา 2559 มาเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ในปี
การศึกษา 2560  เช่น 

1.5-4-1โครงการ และรายงาน
สรุปประเมินผลโครงการ 
จ านวน 23 โครงการ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1)โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและ
อาชีพ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”ประจ าปี
การศึกษา 2560 ได้น าข้อเสนอแนะจาก
โครงการในปีการศึกษา 2559 เพ่ือพัฒนา
เรื่องการให้ค าแนะน าและความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาจึงจัดกิจกรรม
เรื่องเทคนิคการเรียนให้เก่ง ดี มีสุข และ
บันไดอาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าและความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุขมากข้ึน 
2)โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
สานสัมพันธ์น้องพ่ี “สบ.เกมส์  รวมใจน้อง
พ่ีสีชมพู”  พบว่าในปีการศึกษา 2559 มี
ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทั้งหมด ดังนั้นจึงจัดโครงการ
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 
3)โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560 น าผลการประเมินใน
เรื่องสถานท่ีจัดการแข่งขันหลายๆประเภท
ให้มีมาตรฐานสากล  จึงเปลี่ยนสนามแข่ง
ขันเป็นสนามกีฬาอบจ.ชลบุรี ซึ่งเป็น
สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน 
รวมถึงการลดการใช้อุปกรณ์ในการ
ประกวดกองเชียร์และผู้น าเชียร์เพื่อลด
ปริมาณขยะ ในปีการศึกษา 2560 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา/ชมรม/หลักสูตร  ได้จัดโครงการ
พัฒนานักศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 23 
โครงการ มีโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 22 โครงการ 
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 1 โครงการ 
(โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน “หนูท าได้เพ่ือวิทยาลัย
พอเพียง” ในกิจกรรมศึกษาดูงาน เกษตร
พอเพียง วิถียั่งยืน ในพ้ืนที่ต้นแบบ
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเรียนรู้แนวคิด
การท าการเกษตรโดยการพ่ึงพาตัวเอง 
และการ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การท าการเกษตร เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  และ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้
พืชผักสมุนไพรในครัวเรือน
ท าอาหาร  และการท าเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวพระราชด าริเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ร้อย
ละ 71.42 จากตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อย
ละ 80) คิดเป็นร้อยละ 95.65 จาก
เปูาหมาย ร้อยละ 100 ซึ่งจะน าผลการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการในปีการศึกษา 2560 ไปใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการ 
ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป(15-4-1)  

  5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประชุม
ร่วมกันเพื่อประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ในโครงการพัฒนาทักษะการบริหาร
องค์กรนักศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาฯ  ประจ าปีการศึกษา 2560) 
และจัดท ารายงานสรุปแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
 2560(15-5-1) โดยผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ

1.5-5-1 รายงานสรุปแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พบว่า ผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 5 ข้อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 
1) มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบ  5  ประเภท  ได้แก่ (1) กิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ี
ก าหนดโดยสถาบัน (2) กิจกรรมกีฬาหรือ
ส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละ
กิจกรรม  มีความสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้ง 5 ประการ  ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ไม่น้อยกว่า 1 ประการ 
3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละ
กิจกรรม  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 4 กลุ่มหลัก 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มวิชาหลัก (2) กลุ่ม
ทักษะชีวิตและอาชีพ (3) กลุม่ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (4) กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ไม่น้อย
กว่า 1 ทักษะ 
4) นักศึกษาใช้วงจรคุณภาพ PDCA ใน
การด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ร้อย
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ละ 100 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1 ข้อ คือ 
5) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรมมี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  ของกลุ่มเปูาหมาย(โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน “หนูท าได้เพ่ือวิทยาลัย
พอเพียง” ในกิจกรรมศึกษาดูงาน เกษตร
พอเพียง วิถียั่งยืน ในพ้ืนที่ต้นแบบ
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเรียนรู้แนวคิด
การท าการเกษตรโดยการพ่ึงพาตัวเอง 
และการ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การท าการเกษตร เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  และ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้
พืชผักสมุนไพรในครัวเรือนท าอาหาร 
และการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนว
พระราชด าริเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ร้อย
ละ 71.42) 

  6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

1. กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษา  จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  โดยใช้ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
โดยใช้ข้อมูลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ ปีการศึกษา 2559 
คือ ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมและ
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม  และเพ่ิมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน

1.5-6-1 รายงานการประชุม
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 
1.5-6-2 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.5-6-3 รายงานสรุปแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2560  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และควรผลักดัน
ให้ชมรม/หลักสูตร จัดกิจกรรม/โครงการ
มากยิ่งขึ้นและควรผลักดันให้ชมรม/
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มาเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนฯ ในปี
การศึกษา 2560 (1.5-6-1) โดยเพิ่ม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (วิทยาลัย
เครือข่ายภาคกลาง1), โครงการการ
ประกวดนวัตกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจ
สุขภาพ” เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
โครงการสนับสนุนนักศึกษา/ชมรม/
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา จ านวน 137,500  บาท เพื่อใช้
ในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา/
ชมรม/หลักสูตรอื่นๆ (1.5-6-2) 
2. กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษา ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผน 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ  ในปี
การศึกษา 2561 (ในโครงการพัฒนา
ทักษะการบริหารองค์กรนักศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาฯ  ประจ าปี
การศึกษา 2560) โดยใช้ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
โดยใช้ข้อมูลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ และรายงานสรุป
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 (1.5-6-3) มาปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปี
การศึกษา 2561 ได้แก่ 1)ควรเพิ่ม

1.5-6-4 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม  และเพ่ิมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านกลุ่มวิชาหลัก 2)ควร
ปรับปรุงการใช้งบประมาณ และการ
เบิกจ่ายวัสดุในโครงการ เป็นวัสดุอุปกรณ์
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเพื่อลด
ปัญหาการใช้/ก าหนดงบประมาณไม่ตรง
ตามแผนปฏิบัติการ /โครงการที่ใช้งบ 
ประมาณจากเงินรายได้ของสโมสร
นักศึกษา ควรก าหนดให้ชัดเจนในแผนการ
ใช้เงิน 
3)ลดจ านวนโครงการที่ตอบวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานต่างๆ
ซ้ าซ้อนกันหลายโครงการลง เพ่ือเพ่ิมเติม
โครงการในด้านอ่ืนๆที่ยังไม่มีหรือมี
กิจกรรมที่ตอบทักษะด้านนั้นน้อย 
โดยในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 ได้เพ่ิมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาด้าน
จิตอาสา และโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษาด้าน การส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งก ากับ ติดตาม การ
ใช้งบประมาณ และการก าหนด
กลุ่มเปูาหมายของโครงการเพ่ือการใช้
งบประมาณอย่างเหมาะสมและเพ่ือให้
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ ใน
ข้อ 5.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรม
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  ของกลุ่มเปูาหมาย (1.5-6-4) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3 ข้อ 3.00 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  2   การวิจัย 
องค์ประกอบที่  2   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

    3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การ บริหารงานวิจัย โดยจัดการ
ข้อมูลในระบบ PIEiS 
ด้วย application Click 
sense (ระบบรายงานผลส าหรับ
ผู้บริหาร) ปรากฎอยู่ในเวบไซต์ของ
วิทยาลัยฯ (2.1-1-1) ที่สามารถ
ช่วยในการสืบค้นและรายงาน
จ านวนผลงานวิจัย งบสนับสนุน
การวิจัย และผลงานวิจัยที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเปรียบเทียบแต่
ละปี เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานวิจัย
ของอาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัย ฯ 

2.1-1-1 เว็บไซต์ของ
วิทยาลัย (ระบบ PIEiS ระบบ
รายงานผลส าหรับผู้บริหาร)  
2.1-1-2  ฐานข้อมูล  Pi Data 
Center 
 

  2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ - 
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ - ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ

1. วิทยาลัยมี หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านวิจัย คือ กลุ่มงาน
พัฒนาวิชาการ หน่วยงานวิจัย
และนวตกรรม ท าหน้าที่สนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(2.1-2-1) 

2. คณะกรรมการวิจัยและ

2.1-2-1คู่มือวิจัยวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
ปรับปรุง
มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า  ๔  (โครง 
สร้างหน่วยงานวิจัยและ นวตก
รรม) 

2.1-2-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - สิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - 
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)  

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (2.1-2-
2) รบัผิดชอบให้บริการสนับสนุน
และให้ค าปรึกษาในด้านการวิจัย
ของอาจารย์และบุคคลากรของ
วิทยาลัยฯ ตามระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(2.1-2-3) 

3. มีห้องสมุดที่มีหนังสือต าราและ
วารสารทางวิชาการเพ่ือการค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย  

 (2.1-2-4) 

4.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ านวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเช่น 

- มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยในประเทศ(2.1-2-5)    

- จัดท าคู่มือการใช้
โปรแกรม Zotero and Open 
Office.org Writer เพ่ือการบริหาร
จัดการบรรณานุกรม
ใน Homepage ของ
งานวิจัยฯ (2.1-2-6)     

5. มีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยคือ 

- มีคลินิกวิจัย (2.1-2-7), โครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
รองรับการสร้างเครือข่ายวิจัยและ
บริการวิชาการโดยสหวิชาชีพ (2.1-
2-8) 

- โครงการจัดการความรู้ทาง

คณะกรรมการวิจัยและ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

2.1-2-3 คู่มือวิจัยวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
ปรับปรุงมิถุนายน 2558 หนา้ 23-
26 (ระบบและกลไกการ บริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์) 

2.1-2-4 ภาพห้องสมุดวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 

2.1-2-5 การเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศ 

2.1-2-6 คู่มือการใช้
โปรแกรม Zotero and Open 
Office.org Writer 
ใน Homepage ของงานวิจัยฯ   

2.1-2-7 หน้า website คลินิกวิจัย 

2.1-2-8 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพรองรับการสร้าง
เครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โดยสหวิชาชีพ 

2.1-2-9 โครงการจัดการความรู้
ทางวิชาการ Journal club 

2.1-2-10 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

2.1-2-11 งานวิจัยในชั้นเรียนของ
อาจารย์ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิชาการ Journal club (2.1-2-9) 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน(2.1-2-
10,2.1-2-11) 

  3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบันในการส่งเสริมการผลิต
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์โดยตั้งงบสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประมาณคนละ 
30,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งก าหนด
ไว้ในแผน ปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2561 จ านวน
2,103,000 บาท  (2.1-3-1) ซ่ึง
อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
สามารถเขียนแบบเสนอของบ
สนับสนุนวิจัย โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยฯ พิจารณากลั่นกรองโครงร่าง
การวิจัย และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยตาม
โครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (2.1-3-
2) ซึ่งในปีการศึกษา 2560วิทยาลัย
มีโครงร่างวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากวิทยาลัยฯทั้งหมด 13 เรื่อง 
และโครงร่างที่ได้รับทุนสนับสนุน
ภายนอก 7 เรื่อง รวมเป็นจ านวน
เงินทัง้หมด  2,504,028 บาท 
(2.1-3-3) 

2.1-3-1แผนปฏิบัติการด้านวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ2561 
(6103010303 โครงการจัดสรร
เงินทุนภายในวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตงาน วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์) 

2.1-3-2 ตัวอย่างโครงร่างวิจัยที่
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการผลิตจาก ผอ.
วิทยาลัยฯ 

2.1-3-3 รายชื่อโครงการวิจัยที่
ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจาก
ภายในและภายนอกวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2560 

  4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร

2.1.4-1  แผนปฏิบัติการด้านวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ (๖๑๐๓๐๑๐๑๐๕ 
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ระดับชาติหรือนานาชาติใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2561(2.1-4-1 ) โดย
วิทยาลัยมีหลักเกณฑ์พิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานวิชาการ (2.1-4-2) 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) 

2.1-4-2  ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง 
หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรร
งบประมาณสนั บ สนุ นก าร ไป
น าเสนอผลงานวิชาการ 

  5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น  

๑.วิทยาลัยจัดโครงการประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย โดยมี ศ. ดร. 
ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ ผศ.พร
พิมล วงศ์สุวรรณ เป็นวิทยากร 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าปฏิบัติการ
เขียนต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ใน
วารสารและการประชุมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ(2.1-5-1)  

2. วิทยาลัยจัดโครงการจัดการ
ความรู้เรื่องการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้อาจารย์ท าวิจัยแบบ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเพ่ือเพ่ิมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย (2.1-5-2)  

3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น โดยวิทยาลัยฯมีการก าหนด
เกณฑ์การให้รางวัลตามน้ าหนัก
คะแนนคุณภาพผลงาน ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 วิทยาลัยฯได้
สนับสนุนเงินรางวัลเป็น
จ านวน 104,000บาท เป็นงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 
12 เรื่อง (2.1-5-3) และมีการยก

2.1.5-1 โครงการประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย   

2.1-5-2  โครงการจัดการความรู้
เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ 

2.1-5-3  รายชื่องานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ที่ได้รับเงินรางวัล 

2.1-5-4 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของ
อาจารย์ 

2.1-5-5 จุลสารวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ย่องอาจารย์โดย ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของ
อาจารย์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และ
จุลสารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดชลบุรี ของ
งานวิจัย (2.1-5-4,2.1-5-5 ) 

  6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

1.วิทยาลัย โดยคณะกรรมการวิจัย
ฯ ได้ร่วมกันก าหนดระบบและ
กลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ซึ่งแสดงไว้ในคู่มือวิจัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงมิถุนายน 
2558  หน้า 27 (2.1-6-1 ) และ
ร่วมกันก าหนดแนวทางการ
คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์(2.1-6-2 ) 

2. มีการด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด ตัวอย่างเช่น 

-ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากวิทยาลัยฯ หน้าปกเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ระบุ “ลิขสิทธิ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุร”ี (2.1-6-3) 

-งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์โดยมี
หนังสือถึง ผอ.วิทยาลัยฯ เพ่ือขอ
อนุญาตน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และให้รายงานวิธีการพร้อมทั้ง
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน า
งานวิจัยไปใช้ ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 มีการขอน าผลงานวิจัยของ
อาจารย์ในวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ 

2.1-6-1คู่มือวิจัยวิทยาลัย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด ชลบุรี 
ปรับปรุงมิถุนายน ๒๕๕๘ หนา้ ๒๗ 
(ระบบและ กลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครอง สิทธิ์ของงาน วิจัยหรือ
งาน สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์) 

2.1-6-2 แนวทางการ คุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยและงาน สร้างสรรค ์

2.1-6-3 ตัวอย่างภาพ
หน้าปก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2.1-6-4 หนังสือการน างานวิจัยใช้
ประโยชน์จ านวน 3 ฉบับ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จ านวน 3 แห่ง และไม่มีกรณีการ
คัดลอกผลงานวิจัย หรือละเมิด
ลิขสิทธิ์งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 4 ข้อ 3.00 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

  

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่  2   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการประเมินการประเมินคุณภาพภายใน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
---กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

---กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

---กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

0 0 466,133 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

0 0 1,001,755 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

0 0 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

0 0 57 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 2 
 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยมี เงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 25,752.42
บาท (1,467,888/57) โดยเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
จ านวน 1,467,888บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 57 คน   
          แปลงค่าคะแนน (25,752.42/ 50,000 x 5) เท่ากับ 2.58 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
2.2.1-1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  
2.2.1-2 บันทึกขออนุมัติทุนสนับสนุนวิจัยหรือโครงการหรือสัญญาทุนวิจัย 
2.2.1-3 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้

ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
= 0.490 คะแนน) 

0.49 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้

ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
= 2.580 คะแนน) 

2.58 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้

ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
= 2.580 คะแนน) 

2.58 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

งบประมาณ 1,467,888 บาท 
(ภายนอก 466,133 ภายใน 1,001,755) 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 57 คน 
คิดเป็นเงินสนับสนุนการท าวิจัย = (1,467,888/57) = 25,752.42 บาทต่อคน 
คะแนน =  (25,752.42 /50,000) x5 =2.58 คะแนน
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องค์ประกอบที่  2   การวิจัย  
ตวับ่งชี้ท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ผลการประเมินการประเมินคุณภาพภายใน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
---กลุ่ม

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

---กลุ่ม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

---กลุ่ม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 0 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 57 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 2 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 0 0 5 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 0 0 1 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 0 0 1 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 0 0 11 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 0 0 0 
ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.2 0 0 0 
ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.4 0 0 0 
ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.6 0 0 0 
ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.8 0 0 0 
ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 1.0    
 
ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยฯ มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (2.3.1-1) จ านวน 18 เรื่อง คิดค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของ อาจารย์ประจ าเท่ากับ 10.8 ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมศึกษาต่อ) จ านวน 59 คน (2.3.1-3) คิดเป็น
ร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ได ้3.05 คะแนน 
รายการหลักฐาน 
2.3-1 รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีพ.ศ.2560 
2.3-2 หลักฐานหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
2.3-3 รายชื่ออาจารย์ประจ าของวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้
ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

= 2.010 คะแนน) 

2.01 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้
ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

= 3.050 คะแนน) 

3.05 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ
ทุกคณะวิชาในสถาบัน = 

3.050 คะแนน) 

3.05 บรรลุ
เปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

-ผลรวมถ่วงน้ าหนัก = (0.2x5)+(0.4x1)+(0.6x1)+(0.8x11)=10.8 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 59 คน 
คิดเป็นผลด าเนินงาน = (10.8 /59)x100 =18.31 
คิดเป็นคะแนน= (18.31 /30)x5 =3.05 คะแนน 
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องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

    3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า  

วิทยาลัยฯมีการแต่งตั้งกรรมการ
บริการวิชาการเป็นตัวแทนจากทุก
ภาควิชาและกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
(3.1-1-1)  คณะกรรมการฯ ได้วาง
ระบบงานการให้บริการวิชาการ 
(3.1-1-2) และก าหนดลักษณะของ
งานที่จะไปให้บริการวิชาการ ได้แก่ 
การออกหน่วยบริการวิชาการ
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลเมืองบ้านสวน 
เทศบาลเมืองชลบุรี และหน่วยงาน
อ่ืนที่ขอความร่วมมือมายัง
หน่วยงาน มีแนวคิดในการน า
ผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวตก
รรมของอาจารย์และนักศึกษาไป
ต่อยอดในการให้บริการวิชาการ มี
การก าหนดชุมชนเปูาหมายของ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
(3.1-1-3, 3.1-1.4) คือชุมชนบ้าน
สวนที่เป็นพื้นที่การดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสวนร่วมกับเทศบาลเมืองบ้าน
สวน ประกอบกับเป็นต าบลที่เป็น

3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การบริการวิชาการ 
3.1-1-2 ระบบงานบริการวิชาการ
ระดับสถาบัน 
3.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้ง
ที่ 1/2560 
3.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 12 /2560 
3.1-1-5 รายงานการท า MOUกับ
เทศบาลบ้านสวน 
3.1-1-6 รายงานการท า MOUกับ 
รพ.สต.บ้านสวน 
3.1-1-7 แผนปฏิบัติการปี 60 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ที่ตั้งของวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนที่
เปูาหมายการให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการ
ท า MOU กับเทศบาลเมืองบ้าน
สวน (3.1-1-5)  และ รพ.สต.บ้าน
สวน (3.1-1-6) และมีการประสาน
ความร่วมมือกันในด้านการส่งเสริม
สุขภาพให้กับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง (3.1-1-7)   

  2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมี
ส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1  

คณะกรรมการบริการวิชาการของ
วิทยาลัย ที่ประกอบด้วยตัวแทน
จากทุกภาควิชาและกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ
ตัวแทนจากเทศบาลบ้านสวน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสวน  อ.เมือง จ.ชลบุรี และ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือจัดท าแผน
บริการวิชาการ ในพ้ืนที่การดูแล
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสวน และเทศบาลเมือง
บ้านสวนให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ (3.1-2-1) และน า
ข้อเสนอแนะจากการให้บริการ
วิชาการในปีที่ผ่านมา(3.1-2-2) 
เป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผน
โดยแผนการให้บริการวิชาการใน
พ้ืนที่การดูแลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน 
และเทศบาลเมืองบ้านสวนดังกล่าว
ปรากฏในแผนการให้บริการ
วิชาการของวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2561 (3.1-2-3) โดยมี
โครงการบริการวิชาการที่เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

3.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
ร่วมกับพื้นท่ีในการดูแลของรพ.สต.
บ้านสวน 

3.1-2-2 ข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการวิชาการจากปีที่ผ่านมา 
จาก SAR 
3.1-2-3 แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จ.ชลบุรี ประจ าปี 2561 
3.1-2-4 โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในชุมชนเปูาหมาย 

3.1-2-5 โดครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี 

3.1-2-6 โครงการศึกษาศักยภาพ
อาจารย์และนักศึกษาด้านการท า
วิจัยในชุมชน (community lab) 
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ด าเนินการ ตามนโยบายของกรม
อนามัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า 
และกินข้าวอร่อย ด าเนินการใน
พ้ืนที่ โดยจัดกิจกรรมการประเมิน
สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ และมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู
สุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมด้านส ารวจ
ภาวะซึมเศร้า และโครงการบริการ
วิชาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด
ชลบุรี จ านวน  3 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การในชุมชนเปูาหมาย 

 (3.1-2-4) 

2.โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี (3.1-2-
5) 

3.โครงการศึกษาศักยภาพอาจารย์
และนักศึกษาด้านการท าวิจัยใน
ชุมชน ( Community Lab) 

(3.1-2-6) 

  3 ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับ
การพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  

จากการที่วิทยาลัยได้ให้บริการ
วิชาการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ 
อสม. ของ รพ.สต. บ้านสวนเพ่ือให้
มีความรู้ด้านการใช้ยาอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และ มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการที่
จะไปช่วยผู้ปุวยเบาหวานใน
สามารถควบคุมระดับความรุนแรง
ของโรคและปูองกันอาการแทรก
ซ้อนได้ และได้ท าหน้าที่ อสม. 
เชี่ยวชาญด้านการใช้ยา (อส

3.1-3-1 วิจัยผลของโปรแกรมการ
ใช้ยาอย่างถูกต้องต่อความรู้และ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน อ าเภอ
บ้านสวน จังหวัดชลบุรี 
3.1-3-2 บทสรุปการติดตามผลการ
ปูองกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
เบาหวานโดยใช้อสม.เชี่ยวชาญด้าน
การใช้ยา 
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ม. Nanny) เพ่ือช่วยควบคุม ก ากับ 
ติดตามผู้ปุวยเบาหวาน ที่ถูกจัดให้
อยู่ในกลุ่มปิงปองแดง อันมีสาเหตุ
มาจากการที่ผู้ปุวยไม่ให้ความ
ร่วมมือในการใช้ยา หรือ มีการใช้
ยาอย่างไม่ถูกต้อง ในโครงการตาม
ติดพิชิตเบาหวาน ของ รพ.สต.บ้าน
สวน ตั้งแต่ปี 2559 โดยผลการ
ประเมินความรู้ด้านการใช้ยา และ 
การรับรู้ความสามารถในตน (self-
efficacy) ของ อสม. เหล่านี้ ก่อน
และหลังการอบรมเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Prasert, V., 
2017) (หลักฐาน 3.1-3-1)( ท าให้ 
รพ.สต.บ้านสวนสามารถ
ด าเนินงานควบคุมระดับความ
รุนแรงของโรคและปูองกันอาการ
แทรกซ้อนในผู้ปุวยเบาหวานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด้าน clinical outcome และ
ความพึงพอใจของผู้ปุวย รวมทั้ง
สามารถสร้างนวัตกรรม กระเป๋ายา
มือถือ เพื่อแก้ปัญหา ผู้ปุวยจ าไม่ได้
ว่ากินยาแล้วหรือยัง จนได้รับ
รางวัล ท าให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือจาก รพ.เมืองชลบุรีและ
สามารถขยายงานให้เกิดความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในปี 2560 
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจน
ปัจจุบันที่บูรณาการไปกับ
งาน PCC ในปี 2561 ได้ (หลักฐาน 
3.1-3-2 บทสรุปการติดตามผลการ
ปูองกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
เบาหวานโดยใช้อสม.เชี่ยวชาญด้าน



46 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
การใช้ยา (อสม. Nanny ) 

  4 ชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

จากการประเมินหลังการให้บริการ
วิชาการในปีการศึกษา 2560 (3.1-
4-1)   พบว่า หลังจากท่ีวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการพัฒนาชุมชนในด้าน
การดูแลสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
และผู้สูงอายุ โดยจัดท าโครงการ
ต่าง ๆ   ท าให้เทศบาลเมืองบ้าน
สวน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสวนบ้าน
สวน  เห็นความส าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ชุมชน
ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
อาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2561  (3.1-4-2) จัดไปศึกษาดูงาน
จังหวัดนครนายก ในวันที่ 7
สิงหาคม 2561 เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
และการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการประชุมเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร ในโรงเรียนผู้สูงอายุในปี
ต่อไป (3.1-4-3) และวิทยาลัยได้
ก าหนดแนวทางในการบริการ
วิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองบ้าน
สวน (3.1-4-4) 

3.1-4-1 สรุปผลการประเมินหลัง
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในปี
การศึกษา 2560 

3.1-4-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2561 

3.1-4-3 โครงการสร้างพลังกาย 
เสริมพลังใจ เพ่ือผู้สูงวัยสุขภาพดี 

3.1-4-4 การขอรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านสวน “โครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
เครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 2560” 

3.1-4-5 รายงานผลการด าเนินการ 
และเสนอ “โครงการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ปีงบประมาณ 60” 

3.1-4-6 การขอรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านสวน “โครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 
ปีงบประมาณ 60” 

3.1-4-7 รายงานการประชุมเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

3.1-4-8 กิจกรรมที่วิทยาลัย
ด าเนินการ 

  5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่าย สืบเนื่องจากการด าเนินงานบริการ 3.1-5-1 รายงานการประชุมถอด
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมาย  

วิชาการร่วมกับ รพ.สต.บ้านสวน 
เทศบาลเมืองบ้านสวน ท าให้เกิด
ความร่วมมือกับ stake 
holder อ่ืน ได้แก่ 
กศน. PCC เมือง และขยายผล
ออกไปยัง พชอ. โดยเข้าทาง สสอ.
เมืองชลบุรีซึ่งเป็นเลขา พชอ. และ
เชื่อมกับ พม.เนื่องจากเป็นเจ้าของ
งบประมาณในการท างานด้าน
ผู้สูงอายุ (หลักฐาน 3.1-5-1 
รายงานการประชุมถอดบทเรียน
การให้บริการวิชาการเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) 

บทเรียนการให้บริการวิชาการเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3.1-5-2 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาล
เมืองบ้านสวน 
3.1-5-3 รายงานการประชุมจัดท า
แผน 
 

  6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม
ข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ  

วิทยาลัยได้ด าเนินการบริการ
วิชาการโดย มีอาจารย์ 2 หลักสูตร 
และอาจารย์ที่ประจ ากลุ่มงานอ
อ่ืน  เข้าร่วมโครงการ   
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
จ านวน  10  คน (3.1-6-1)  
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 
จ านวน 8 คน (3.1-6-1)     

3.1-6-1 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 5 ข้อ 4.00 บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
ข้อ 1 มีตัวแทนจากทั้ง 2 ภาควิชาของวิทยาลัย ร่วมกันก าหนดชุมชนเปูาหมาย ซึ่งได้แก่ ชุมชนบ้านสวน ใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ข้อ 2 แผนบริการวิชาการของวิทยาลัย จัดท าข้ึนโดยการประชุมร่วมกัน/การมีส่วนร่วมของภาควิชาและชุมชน
เปูาหมาย (เทศบาลบ้านสวน รพสต.บ้านสวน และผู้น าชุมชน) 
ข้อ 3 จากการให้บริการวิชาการฯ ตามแผนที่ก าหนดร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนบ้านสวนมีการพัฒนาและเข้มแข็ง
ขึ้น ได้แก่ อสม. สามารถดูแลติดตามผู้ปุวยเบาหวานในชุมชน ตามโครงการตามติดพิชิตเบาหวาน ของ รพ.สต.
บ้านสวน ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการศึกษาจากการประเมินด้านความรู้ และ self-efficacy ของกลุ่ม อสม. พบว่า
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และส่งผลให้มีนวัตกรรมจนได้รับรางวัลด้วย 
ข้อ 4 ชุมชนบ้านสวน โดย รพสต.บ้านสวน และเทศบาลบ้านสวน ร่วมกันจัดท าโครงการ/กิจกรรมการดูแล
สุขภาพของชุมชน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี และมีแผนการด าเนินงานต่อไปใน
อนาคตด้วย 
ข้อ 5 วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาชุมชนเพ่ิมเติมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กศน. PCC เมือง พชอ. ในการเข้าร่วมจัดท าโครงการ กิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ด าเนินงานต่างๆ 
ข้อ 6 มีอาจารย์ในทั้ง 2 หลักสูตร (สาธารณสุขชุมชนและทันตสาธารณสุข) ของวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการตาม
แผนบริการวิชาการ จ านวน 18 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 
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องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 -7 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น  เพ่ือจัดท าระบบ
และกลไกการด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินงาน
ตามระบบร่วมกับกลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา (4.1-1-1) 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน  

1. คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560(4.1-2-1)  และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ได้แก่  1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 80  ของกลุ่มเปูาหมาย  ร้อย
ละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด2) มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  1 โครงการ/
กิจกรรม 3) มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม
การเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 1 โครงการ/กิจกรรม 4) มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  งาน
บริการวิชาการ  งานวิจัยและนวัตกรรม 

4.1-2-1 แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
4.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 และปี 2561 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1 โครงการ/กิจกรรม  
2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 และปี 
2561 (4.1-2-2) 

  3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 9 โครงการ และหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการได้จัดท ารายงาน
ประเมินผลทุกโครงการ (4.1-3-1)  
2. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
ทุกภาคการศึกษา (ในเดือนธันวาคม, 
พฤษภาคม, กรกฎาคม) เพ่ือก ากับติดตาม
ให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 (4.1-3-2) 

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและรายงาน
ประเมินผล จ านวน 9 โครงการ 
4.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 เพ่ือ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
พบว่า  การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บรรลุตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อย
ละ 80  ของกลุ่มเปูาหมาย  ร้อยละ
100 ของโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง

4.1-4-1 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
2) มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 4 โครงการ 
3) มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ  
4) มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  งาน
บริการวิชาการ  งานวิจัยและนวัตกรรม
1  โครงการ  (4.1-4-1) 

  5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประชุมเพ่ือน าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ในปี
การศึกษา 2559 มาปรับปรุงแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560  โดยมีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงแผนฯ  โดยให้ตัดโครงการ “สวด
มนต์เพ่ือพ่อ”ออกจาก แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม(4.1-5-1)  และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตามระบบการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  และคณะกรรมการ
บริหารฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2560 
วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ที่ประชุมมีมติให้
ปรับปรุงแผนฯ ตามมติของคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และน าไปใช้ใน
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 (4.1-
5-2) 
2. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประชุมเพ่ือน าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ในปี
การศึกษา 2560 มาปรับปรุงแผนด้านท านุ

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 28 กรกฎา
คม 2560 
4.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา วาระพิเศษ ครั้ง
ที ่7/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 25
60 
4.1-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 25 กรกฎา
คม 2561   
4.1-5-4 แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ในปี
การศึกษา 2561 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 พบว่า การด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
ทุกข้อ  แต่มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผน  คือ โครงการการประกวด
นวัตกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจ
สุขภาพ” จึงมีมติให้ใส่ในแผนฯ ปี
การศึกษา 2561 และตัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
“แห่เทียนเข้าพรรษา”ออกเนื่องจากอยู่ใน
ช่วงเวลาปิดภาคเรียนและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ จึงไม่สะดวกจะจัดท า
โครงการ  และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารฯเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามระบบการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อไป 

  6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

วิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียน
เข้าพรรษา”ประจ าปี 2561  เพ่ือสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นร่วมกับ
จังหวัดชลบุรี โดยการแห่ขบวนเทียน
เข้าพรรษาในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 และในปีนี้ได้รับ
รางวัลชมเชย การประกวดขบวนแห่เทียน
พรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2561 และได้รับ
รางวัลชมเชยจากการประกวดขบวนแห่
เทียนพรรษา  ประจ าปี 2561 จาก
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี(4.1-6-
1) 

4.1-6-1 โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียน
เข้าพรรษา”ประจ าปี 2561 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 5 ข้อ 4.00 บรรลุเปูาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

ข้อ 1 วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจากภาควิชา/กลุ่มงานต่างๆ 
เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านท านุฯ 

ข้อ 2 คณะกรรมการท านุฯ จัดท าแผนท านุฯ เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงมีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานด้วย 

ข้อ 3 คณะกรรมการท านุฯ ของวิทยาลัย มีการประชุม จ านวน 3 ครั้งในปีการศึกษา เพ่ือสรุปผลและก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือเสนอ คกก.บริหารวิทยาลัย รวมทั้งมีการแจ้งแผน/กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานด้วย 

ข้อ 4 วิทยาลัยสามารถด าเนินงานด้านท านุฯ โดยบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน ปีการศึกษา 2560 ที่ก าหนด
ไว้ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อ 5 คณะกรรมการท านุฯ ของวิทยาลัย ได้ประเมินแผนและกิจกรรม ของปีการศึกษา 2559 โดยจากผลการ
ประเมินน ามาสู่การพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มีการเสนอเข้าท่ีประชุม 
คกก.บริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงแผนฯ ตามที่เสนอ โดยมีการด าเนินการตามแผนที่
ปรับปรุง ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

ข้อ 6 วิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม “แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561” ของจังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับ
รางวัลชมเชยจากการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีด้วย 
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องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

   3 – 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6ข้อ 
มีการด าเนินการ 

  7 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์  

จากผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการผู้ประเมินมี
ข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยด าเนินการ
พัฒนาและจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มี
ความชัดเจน เห็นการด าเนินงานที่
ชัดเจน และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยจึงได้มีการด าเนินการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ดังนี้ 
1) วิทยาลัยได้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ส าหรับปีงบประมาณ 
2561-2565  อย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของทุกหน่วยงานใน
องค์กร (5.1-1-1) โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ 
มารับผิดชอบร่วมผลักดันให้เกิด
แผนงานที่เหมาะสมขึ้น (5.1-1-2) 
มีการจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ โดยการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว บุคลากรของ
วิทยาลัยมีการร่วมกันก าหนด

5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ 
5.1-1-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ 
5.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนธร 
ปีงบประมาณ 2561-2565 
5.1-1-4 การวิเคราะห์ SWOT 
5.1-1-5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5.1-1-6 รายงานการประชุม
กรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1/2561 วันที่ 1 พ.ย. 60 
5.1-1-7 รายงานการประชุม
กรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ครั้ง
ที่ 2/2561 วันที่ 9 พ.ย. 60 
5.1-1-8 แผนปฏิบัติการวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร 
ปีงบประมาณ 2561 
5.1-1-9 บันทึกข้อความ การ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2561 
5.1-1-10 รายงานการประชุม
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ทิศทางของยุทธศาสตร์ มี
รายละเอียดประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 13 เปูาประสงค์ 18 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีการประเมิน
ศักยภาพขององค์กรที่จ าเป็นต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis และมี
การน าผลการวิเคราะห์ SWOT ไป
พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์จ านวน 20 
กลยุทธ์ และได้โครงการจ านวน 34 
โครงการ (5.1-1-3) 
2) นอกจากนี้ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ที่
วางแผนไว้สามารถน าไปด าเนินการ
ได้จริง มีแหล่งสนับสนุนทาง
การเงินที่เพียงพอ สามารถให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานได้ตาม
แผน วิทยาลัยได้อนุมัติแผนงาน/
โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยพิจารณา
สถานะทางการเงินของวิทยาลัย
จากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2560-2564 (5.1-1-
4) 
3) ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้แผนกล
ยุทธ์ต่างๆ ถูกน าไปด าเนินการโดยมี
การวางแผนงานรองรับอย่างเป็น
ระบบ วิทยาลัยได้มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบงาน มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดแผนงานลงไปสู่ผู้ปฏิบัติ มี
การด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
และติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานจริง กรรมการแผน
และยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 23 ม.ค. 61 
5.1-1-11 รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 19 ก.พ. 61 
5.1-1-12 งานบริหารจัดการข้อมูล
แผนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ www.scphc.ac.th 
5.1-1-13 รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร ครั้งที่
3/2561 วันที่ 26 เม.ย. 61 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ตัวแทนจากทุกหน่วยงานใน
วิทยาลัยขึ้น ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ 
(5.1-1-5, 5.1-1-6) แต่ละ
หน่วยงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2561 ที่มีรายละเอียด
ของแผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ เปูาหมาย 
และตัวชี้วัดความส าเร็จได้
โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ
ในปี งบประมาณ 2561 จ านวน
ทั้งสิ้น 158 โครงการ/กิจกรรม 
แบ่งเป็น โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์ 34 และโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานประจ า
จ านวน 124 โครงการ/กิจกรรม 
(5.1-1-7) 
4) ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนั้น ได้
มีการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการต่างๆ 
ตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติการ (5.1-1-8) และ
รายงานผลการติดตามให้
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (5.1-1-9, 5.1-1-10) 
นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้บริการสามารถ
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัย 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและสอดคล้องกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด วิทยาลัยได้ใช้ระบบ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการแผน ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูล 
แผนงานที่ถูกด าเนินการ ตลอดจน
การใช้งบประมาณได้แบบ real–
time (5.1-1-11) 
5) ในการด าเนินแผนงานต่างๆ ของ
วิทยาลัย เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามนโยบายการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนงาน
ต่างๆ จะถูกประเมินผล และ
รายงานคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้
ข้อเสนอแนะ โดยจากการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม รอบ 6 เดือนแรกนั้น 
วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรม ที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 30 
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจ านวน 91 โครงการ/
กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 
37 โครงการ/กิจกรรม (5.1-1-12) 

  2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  

 วิทยาลัยฯ ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและ
ต้นทุนต่อหน่วย (5.1-2-1) ให้
ร่วมกันด าเนินงาน ภายใต้การ
ก ากับของรองผู้อ านวยการด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา มีการประชุม
คณะกรรมการ 4 ครั้ง มีรายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ความคุ้มค่าของการบริหาร

5.1-2-1 ค าสั่งวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่ 
182/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินและต้นทุนต่อหน่วย 
5.1-2-2 รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
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หลักสูตร ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(5.1-2-2) 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 
173,322.97 บาท 
  1.1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
เท่ากับ 165,349.97 บาท 
  1.2หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
เท่ากับ 177,080.11 บาท 
  1.3หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย (ร่วมผลิต) 
เท่ากับ 177,888.72 บาท 
  1.4หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัตกิาร
ฉุกเฉินการแพทย์ เท่ากับ 
193,006.07 บาท 
  1.5หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
เท่ากับ 158,888.95 บาท 
2.สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
เท่ากับ 42,087.27 บาท 
3.ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบด าเนินการ เท่ากับ 1.01 

ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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4.งบประมาณส าหรับการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 
เท่ากับ 41,662.65 บาท 
5.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เท่ากับ 5,297.51 บาท 
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต 
     มิติประสิทธิภาพ เป็นการ
ประเมินความเหมาะสม สอดคล้อง 
ของการใช้ทรัพยากรและกระบวน 
การท างาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ
ต่องบด าเนินการของวิทยาลัยฯ 
พบว่ามีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดีข้ึน โดยในปีงบประมาณ 
2560 พบว่ามีเงินเหลือจ่ายสุทธิ
มากกว่าปีงบประมาณ 2559 กว่า
ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผลมาจาก
รายจ่ายที่ลดลงอย่างมาก แม้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิต
นักศึกษาจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี
ก็ตาม 
      มิติประสิทธิผล เพื่อประเมิน
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมาย โดยพิจารณาจากอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการ
ส าเร็จการศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ (TQF) โดยผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่าทุกหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 
อัตราการส าเร็จการศึกษามากกว่า
ร้อยละ 80 และมีผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มากกว่า 3.51 
     โอกาสในการแข่งขัน 
      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดชลบุรี มุ่งผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุข เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของระบบ
สุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข 
มิใช่สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นหา
รายได้ โอกาสในการแข่งขันจึง
พิจารณาจากการได้งานท าของ
บัณฑิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 ทุกหลักสูตรมี
อัตราการได้งานท าร้อยละ 100 
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  3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

1. วิทยาลัยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะท างาน (5.1-3-1) 

2. มีการจัดประชุมพิจารณาและ
ปรับปรุงทบทวนคู่มือ (5.1-3-2) 
และก าหนดนโยบายของการบริหาร
ความเสี่ยงฯ (5.1-3-3) 

3. น าคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
และร่างประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงฯ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
(5.1.3-4) 

4. มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ของปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงมา
จัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือน าประเด็น
ที่เปูนความเสี่ยงสูงมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง (5.1-3-5) 

5. น าแผนบริหารความเสี่ยงเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

5.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
บริหารความเสี่ยง ที่ 6/2561 ลง
วันที่ 25 มกราคม 2561 
5.1-3-2 คู่มือ 
5.1-3-3 มีรายงานการประชุมคณะ 
กรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 
26 มกราคม 2561 
5.1-3-4 รายงานการประชุมกรรม 
การบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-3-5 รายงานการประชุม
กรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
2/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2561 
5.1-3-6 เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
และรายงานการประชุมกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย วาระพิเศษครั้งที่ 
2/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2561 
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วิทยาลัยฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมเผยแพร่
ในองค์กร และน าแผนบริหารความ
เสี่ยงไปด าเนินการตามแผน (5.1-3-
6) 

6. มีการติดตามควบคุมภายในและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อวางแผนควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงให้สามารถ
ลดระดับลดหรือควบคุมได้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ (5.1-3-7) 

  4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  มี
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ดังนี้   
1.หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)   
   วิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบ ถ้วนทั้ง  10 
ประการโดยด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ดังนี้      
วิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับ 
งบประมาณ มีโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา 
องค์กรและสมรรถนะองค์กรและ
ด าเนินการตามแผน 

 5.1-4-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 

5.1-4-2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรม 
องค์กรและสมรรถนะองค์กร 
5.1-4-3 แบบประเมินผลโครงการ 
และสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
5.1-4-4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างของวิทยาลัย สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2561 
5.1-4-5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอนด้วย e-learning ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
5.1-4-6 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
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และมีการติดตามประเมินผล
โครงการอย่างเป็นระบบ 
(5.1 -4-1) ถึง (5.1 -4- 3)  
2.หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
 วิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ประสิทธิภาพด้านการใช้
งบประมาณ เช่น การจัดซื้อ 
คอมพิวเตอร์เป็นเงิน 1,475,958 
บาทเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
นักศึกษาทุกหลักสูตรและสามารถ
น ามาใช้ในการอบรม บุคลากร เช่น 
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาการ จัดการเรียน
การสอนด้วย e-learning ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
-ประสิทธิภาพด้านบุคลากร 
วิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณภาพ ได้รับการ
ยอมรับโดยได้รับเชิญ เป็นวิทยากร
จากหน่วยงานอื่น(5.1 -4- 4)  ถึง 
(5.1 -4-6)   
3.หลักตอบสนอง 
 (Responsiveness) 
มีการให้บริการ
ประชาชน เช่น  การให้บริการ 
ทันตกรรมท้ังในและนอกเวลา
ราชการและมีประเมินความ พึง
พอใจในการรับบริการ 
(5.1 -4- 7) (5.1 -4- 8 ) 
4.หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย รับผิดชอบ

5.1-4-7 ตารางสรุปรายงานแสดง
จ านวนคนและรายได้การให้บริการ
ทันตกรรม 
5.1-4-8 แบบสอบถามความพึง
พอใจและรายงานผลส ารวจความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการทันต 
กรรม 
5.1-4-9 ผู้อ านวยการฯท าค ารับรอง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรื่อง
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย
จราจร 
5.1-4-10 โครงการ safe drive 
save life “ขับขี่มีลิมิตชีวิต
ปลอดภัย ประจ าปี 2561” 
5.1-4-11 เว็บวิทยาลัยฯประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
5.1-4-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
วาระพิเศษ ครั้งที่ 6-2560 ลงวันที่ 
10 สิงหาคม 2560 หน้า 3 วาระท่ี 
4 
5.1-4-13 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่างกรมอนามัย ศูนย์
อนามัยที่ 6 ชลบุรี กับวิทยาลัยฯ 
5.1-4-14 ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ 
66/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 
และหนังสือเชิญประชุม 
5.1-4-15 ค าสั่งวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีที่ 
150 /2560 ลงวันที่11 ตุลาคม 
2560 เรื่องการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานภายในวิทยาลัยฯให้
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ต่อต่อสาธารณะและการปฏิบัติ 
หน้าที่ โดย 
- รบัผิดชอบต่อสาธารณะ โดย
วิทยาลัยท าค ารับรองกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี การปฏิบัติตน 
ในการรักษาวินัยจราจรตามมติ
คณะรัฐมนตรี และจัดท าโครงการ 
รองรับนโยบายด้านความปลอดภัย
ทางถนน safe drive save life  ( 
5.1 -4-9 ) ( 5.1 -4- 10 ) 
5.หลักความโปร่งใส 
(Transparency)  
-มีการด าเนินงาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไป 
ตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ทางเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง และติด 
ประกาศท่ีหน่วยงาน  (5.1 -4- 11) 
- มีการพิจารณาตั้งเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิทยาลัย (5.1 -4- 12) หน้า 3  
6. หลักการมีส่วนร่วม 
( Participation )  
วิทยาลัยท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับกรมอนามัยศูนย์อนามัย 
ที่ 6โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยฯ   
มีส่วนร่วมในกระบวนการ บริหาร
จัดการ (5.1 -4-13 ) บุคลากรของ
วิทยาลัยได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะท างานพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
จังหวัดชลบุรี (5.1 -4- 14)      
 

ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ
ราชการ 
5.1-4-16 พรบ.ข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 
5.1-4-17 ค าสั่งวิทยาลัยที่ 
80/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 17 
พฤษภาคม 2560 
5.1-4-18 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
5.1-4-19 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
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7.หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 
ผู้อ านวยการ มีการมอบหมายให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนด 
บทบาทชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบ (5.1 -4-15)   
8.หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 
วิทยาลัยมีการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยอาศัย ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ,
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง กฏกพ.ว่า
ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาค านึงถึงความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ(5.1-4-16) (5.1-4-
17)  
9.หลักความเสมอภาค  (Equity)  
วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให้กับอาจารย์
และบุคลากรของวิทยาลัยอย่างเท่า
เทียมกัน( 5.1 -4-18)  
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 
วิทยาลัย ใช้กระบวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือ
ในการหาฉันทามติ ในการร่วม
พิจารณา( 5.1 -4-19) 

  5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  

ด้านการผลิตบัณฑิต 
   จากข้อเสนอแนะของกรรมการ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ได้
ทบทวนระบบและกลไกการจัดการ

5.1-5-1.1 ระบบและกลไกในการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2559 
5.1-5-1.2 ระบบและกลไกในการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
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ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ปี
การศึกษา 2559 (5.1-5-1.1) 
ปรับปรุงเป็นระบบและกลไกการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2560 (5.1-5-1.2) 
ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
กรรมการบริการการศึกษา ในการ
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2วันที่ 20 
ตุลาคม 2560 (5.1-5-1.3) ได้รับ
อนุมัติจากกรรมการบริหาร
วิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9 
วาระพิเศษ/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 
2560 (5.1-5-1.4)  
    วิทยาลัยด าเนินการตามระบบ/
กลไกการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 
ดังนี้ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ปี
การศึกษา 2560 ประกอบด้วย 
ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรละ 3 คน (5.1-
5-1.5)  
2.ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ปี
การศึกษา 2560 เพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูร
ณาการรายวิชากับพันธกิจของ
วิทยาลัยในด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และก าหนดแหล่ง
ความรู้หรือ Tacit Knowledge คือ 

ปีการศึกษา 2560 
5.1-5-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการการศึกษา 
วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 
60  
5.1-5-1.4  รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 9 วาระพิเศษ/2560 
วันที่ 25 ต.ค. 60 
5.1-5-1.5 ค าสั่ง วสส.ชบ.ที่ 
156/2560 ลว. 30 ต.ค. 60 เรื่อง 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ปี
การศึกษา 256 
5.1-5-1.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ย. 2560 
5.1-5-1.7 โครงการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 
2560 
5.1-5-1.8 รายงานการประชุมการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 
15 พย. 2560 
5.1-5-1.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบูรณาการรายวิชากับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5.1-5-1.10 รายงานการประชุม
การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 
วันที่ 10 พ.ค. 2561  
5.1-5-1.11 แนวทางปฏิบัติการบูร
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน โดย
มี อ.วนิดา ประเสริฐ เป็นผู้น าการ
แลกเปลี่ยนความรู้ (5.1-5-1.6)   
3.จัดท าโครงการและแผนการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
เรื่อง การบูรณาการรายวิชากับ
พันธกิจของวิทยาลัยในด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม(5.1-5-1.7) 
และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ตามแผน (5.1-5-1.8)   
4.ผลการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต คือ แนวปฏิบัติใน
การบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ
ของวิทยาลัยในด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปี
การศึกษา 2560 (5.1-5-1.9) 
5.อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น า
แนวปฏิบัติฯไปใช้ในการบูรณาการ
รายวิชาฯ ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 
รายวิชา ดังนี้  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  
          -บูรณาการกับการวิจัย ใน
วิชาฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ชุมชน 3 
          -บูรณาการกับบริการ
วิชาการ ในวิชาการฟ้ืนฟูสภาพ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน และ
วิชาการส่งเสริมสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  
หลักสูตรทันตสาธารณสุข  

ณาการรายวิชากับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
5.1-5-1.12 ระบบและกลไก
กระบวนการจัดการความรู้ปี
การศึกษา 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 
1) 
5.1-5-2.1 ค าสั่งวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่ 
17/2560 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย 

5.1-5-2.2 บันทึกข้อความเรื่อง ขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส ารวจความต้องการในการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2560 

5.1-5-2.3 แบบส ารวจความ
ต้องการในการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 

5.1-5-2.4 สรุปผลการส ารวจความ
ต้องการในการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 

5.1-5-2.5 รายงานการประชุมคณะ
กรรมบริการวิชาการและการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 
13 ธันวาคม 2560 

5.1-5-2.6 โครงการจัดการความรู้
เรื่องการการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ และ แผนการ
จัดการความรู้ด้านวิจัยของ วสส.
ชลบุร ี
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          -บูรณาการการกับท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวิชา
วิทยาการระบาด  
6.หลังการน าแนวปฏิบัติไปใช้มีการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ (5.1-5-
1.10) และได้น าความรู้ที่ได้มา
ปรับปรุงเป็นแนวทางปฏิบัติการบูร
ณาการรายวิชากับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
(5.1-5-1.11) 
7.วิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
และปรับปรุงระบบและกลไกการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
โดยก าหนดเวลาด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจนเพ่ือใช้ในการ
ก ากับการด าเนินการ (5.1-5-1.12)  
ด้านการวิจัย 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (5.1-5-2.1) โดยมี
กลุ่มพัฒนาวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดการความรู้ด้านวิจัย 

2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ได้
ส ารวจประเด็นหรือหัวข้อในการ
จัดการความรู้ด้านวิจัยที่ต้องการ 
โดยส่งแบบสอบถามให้บุคลากรทุก
คนในวิทยาลัยฯ (5.1-5-2.2 , 5.1-
5-2.3) 

3. คณะกรรมการจัดการความรู้
ด้านวิจัย ประชุมเพ่ือหารือถึงผล
ของการส ารวจความต้องการ

5.1-5-2.7 สรุปผลด าเนินงาน
โครงการจัดการความรู้เรื่องการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

5.1-5-2.8 งานวิจัยชนิดการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ของอาจารย์ในวิทยาลัยฯจ านวน 2 
เรื่อง 
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จัดการความรู้ด้านการวิจัยและมีมติ
ก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น คือ 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ (Systematic review) และ
ก าหนดรูปแบบในการจัดโครงการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย (5.1-5-
2.4, 5.1-5-2.5) 

4. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ จัดท า
โครงการจัดการความรู้เรื่องการการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ที่มีแผนการจัดการความรู้ ๓ ระยะ 
(5.1-5-2.6) ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
สร้างกลุ่มนักปฏิบัติ (CoP) 

   ระยะที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ CoP และผู้สนใจ 
(Loop 1) 

   ระยะที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ CoP และผู้สนใจ 
(Loop 2) และ การถอดบทเรียน
จากกระบวนการจัดการความรู้ด้าน
วิจัยจนได้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ของวิทยาลัยฯ (5.1-5-2.7) 

5. บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากแนว
ปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
จนได้ผลงานวิจัยจาก systematic 
review 2 เรื่อง คือ 
1) Systematic review of 
Intervention to improve 
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patient adherence with 
antibiotic therapy in 
community 2) การบูรไม้เป็นยา 
(5.1-5-2.8) 

  6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.
ชลบุรี ด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยขับ 
เคลื่อนงาน เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2561-2565 (5.1-6-
1)  ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วิทยาลัย (5.1-6-2) เพื่อด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีการวางแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดย
คณะกรรมการ ร่วมกันวางระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (5.1-6-3 , 5.1-6-
4)  วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ด้าน
งานทรัพยากรบุคคล และวิทยาลัย
ก าหนดแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ (5.1-6-
5, 5.1-6-6) ซึ่งผ่านการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย (5.1-6-7) 
   2. มีการด าเนินการตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีจ านวน 6 
แผนงาน (5.1-6-8) และแผนพัฒนา

 5.1-6-1 แผนยุทธศาสตร์ ปี งปม.
2561-2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4sl พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย กลยุทธ์
ที ่ ปรับโครงสร้างและพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
5.1-6-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
5.1-6-3 ระบบและกลไกบริหาร 
งานทรัพยากรบุคคล 
5.1-6-4 ระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากร 
5.1-6-5 แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ปี งปม.2561-2565 
5.1-6-6 แผนการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 
งปม.2561-2565 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2560 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
5.1-6-7  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษ
ครั้งที่  11/2560 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2560 
5.1-6-8 แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ปี งปม. 2561     
5.1-6-9 แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลปีงบประมาณ 2561 



71 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน มีจ านวน 4 แผนงาน 
(5.1-6-9) 
   3.มีการติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยผลการ
ก ากับติดตามแผน พบว่า 
       1) วิทยาลัยมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้รองรับ
กับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และ 8 
กลุ่มงาน และมีการจัดกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระ
งาน  (5.1-6-10)  
      2) มีการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรทดแทนบุคลากรที่ลาออก 
และเกษียณอายุราชการ จ านวน 
13 คน  (5.1-6-11)    
      3) มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการร้อยละ 100 
(5.1-6-12)   
      4) มีการบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน และค่าตอบแทนของ
บุคลากรตามเกณฑ์ ก.พ. และ
เกณฑ์ของกระทรวงการคลัง (5.1-
6-13) 
      5) มีการจัดสวัสดิการบ้านพัก
แก่บุคลากรร้อยละ 100 ของ
จ านวนบ้านพักที่มีในหน่วยงาน 
(5.1-6-14)  และมีการจัดสวัสดิการ
ให้ความรู้และตรวจสุขภาพให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ครอบคลุมร้อยละ 80 

5.1-6-10 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
10/2560 ลงวันที่ 28 ก.ย.60 และ
ค าสั่งการจัดโครงสร้าง และกรอบ
อัตราก าลังวิทยาลัย 
5.1-6-11 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
5.1-6-12 ขั้นตอน การประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 
5.1-6-13 ขั้นตอนการเลื่อน
เงินเดือน และค่าจ้าง 
5.1-6-14 ระเบียบสวัสดิการ
บ้านพัก และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบ้านพัก 
5.1-6-15 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
บุคลากร ปี งปม.2561 
5.1-6-16 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษ
ครั้งที่ 11/2560 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2560 โครงการต่าง ๆ 
สายวิชาการ ได้แก่ 
1)  โครงการการพัฒนาคุณธรรม
องค์กรและสมรรถนะองค์กร (OD) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   
2)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต  
 3)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย  
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างบุคลากร
ของวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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ของผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
(5.1-6-15) 
      6) บุคลากรสายวิชาการได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
เชิงวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 
51.3 (5.1-6-16) และบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ร้อยละ 25.08   (5.1-6-
17) 
  4. มีการประเมินแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร และ
รายงานผลสรุปการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ไปยังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
(5.1-6-18, 5.1-6-19, 5.1-6-
20)  โดยผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร พบว่า 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
การด าเนินการตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จบรรลุตามเปูาหมาย
ร้อยละ 100 แผนการพัฒนา
บุคลากรมีการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จบรรลุตาม
เปูาหมายร้อยละ 100 
   5. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 
2561 โดยปรับกลุ่มเปูาหมายการ
ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

5.1-6-17 โครงการต่างๆ สาย
สนับสนุน ได้แก่ โครงการการ
พัฒนาคุณธรรมองค์กรและ
สมรรถนะองค์กร (OD) ประจ าปี
งบประมาณ 2561  
5.1-6-18 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
5.1-6-19 สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
5.1-6-20 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่วาระ
พิเศษ 2/2561 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2561 
-สรุปการติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 
งปม.2561 
-สรุปการติดตามการด าเนิน   งาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร   ปี งปม.
2561 
-การติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 
-การประเมินผลการด าเนินงานของ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
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ด าเนินงานจากเดิมกลุ่มเปูาหมาย
เป็นบุคลากรที่กลับจากลาศึกษาต่อ 
และอาจารย์ใหม่ เป็นอาจารย์ใหม่
เท่านัน้  เนื่องจากข้อจ ากัดของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ และเนื้อหาของ
หัวข้อการอบรม นอกจากนี้มีการ
จัดโครงการในลักษณะบูรณา
การงบประมาณกับกลุ่มงานบริการ
การศึกษา เนื่องจากโครงการที่จะ
ด าเนินการมีรายละเอียดและ
กลุ่มเปูาหมายเดียวกัน (5.1-6-
18,   5.1-6-19, 5.1-6-20)  

  7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

หลังจากรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 วิทยาลัยได้น าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน(5.1-7-1) 
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
(5.1-7-2)และจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพระดับหลักสูตร และ
แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1-7-
3,5.1-7-4) โดยวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
(5.1-7-5)และด าเนินการตามระบบ
และกลไก ซึ่ง ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (5.1-7-
6) เพื่อทบทวนระบบและกลไกการ

5.1-7-1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน 

5.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 1 
ก.ย. 2560 

5.1-7-3 บันทึกข้อความ ขอความ
อนุเคราะห์ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ 

5.1-7-4 แผนพัฒนาคุณภาพระดับ
หลักสูตร และระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1-7-5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

5.1-7-6 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

5.1-7-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ทบทวนและ
ก าหนดค่าเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้
ควบคุมก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ (5.1-7-
7,5.1-7-8) เพื่อจัดท าแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 (5.1-7-9)ที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย (5.1-7-
10) และประชาสัมพันธ์คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ
สถาบันพระบรมราชชนก (5.1-7-
11) เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งกลุ่ม
งาน/ภาควิชาด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่รับผิดชอบตามแผนประกัน
คุณภาพ โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.1-7-12)(5.1-
7-13)(5.1-7-14) (5.1-7-15)  ให้
ค าปรึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-7-16) 
 การตรวจสอบคุณภาพ วิทยาลัยมี
การจดัประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือก ากับติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและน าผลการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพทุกๆ6 เดือน 
(5.1-7-17,5.1-7-18)  เข้าท่ีประชุม

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 
1/2561 

5.1-7-8 ผู้รับผิดชอบและเปูาหมาย
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1-7-9 แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1-7-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 12/2560 วันที่ 7 ธ.ค. 60 

5.1-7-11 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับ
เดือนเมษายน 2561 

5.1-7-12 หนังสือขออนุมัติเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้
ประเมินภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบันที่วพบ. พระปกเกล้า 
จันทบุรี ระยะที่ 1 

5.1-7-13 หนังสือขออนุมัติเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเครือข่ายสวสท. 

5.1-7-14 หนังสือขออนุมัติเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้
ประเมินที่วพบ.ชลบุรี 
5.1-7-15 หนังสือขออนุมัติเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้
ประเมินภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบันที่วพบ. พระปกเกล้า 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การด าเนินงาน (5.1-7-19) มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัย (5.1-7-20) มาประเมิน
คุณภาพการศึกษาแบบไขว้
หน่วยงาน ระหว่างภาควิชาและ
กลุ่มงาน (5.1-7-21) เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและน าเสนอผล
การตรวจประเมินไขว้ในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-7-22) และเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การด าเนินงาน (5.1-7-
23)  ภาควิชาและกลุ่มงานจัดท า
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อรับการ
วิพากษ์ โดยปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
มาวิพากษ์และให้
ข้อเสนอแนะ  (5.1-7-24,5.1-7-25) 
และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา(5.1-7-
26) เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์ทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับสถาบันและ
บันทึกข้อมูลลง CHE QA 
online (5.1-7-27) 
การประเมินคุณภาพ วิทยาลยั
เตรียมรับการตรวจประเมินภายใน 

จันทบุรี ระยะที่ 2 

5.1-7-16 บันทึกข้อความเชิญ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

5.1-7-17 บันทึกข้อความการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 

5.1-7-18 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 
2/2561 

5.1-7-19 รายงานการประชุมคณะ
กรรมบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 

5.1-7-20 ค าสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัย 
5.1-7-21 บันทึกข้อความ แจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมินไขว้
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
5.1-7-22 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 
3/2561 

5.1-7-23 รายงานการประชุมคณะ
กรรมบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

5.1-7-24 (ร่าง)รายงานการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 (5.1-
7-28,5.1-7-29,5.1-7-30)   

5.1-7-25 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 

5.1-7-26 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาระดับ อุดมศึกษา ครั้งที่ 
4/2561  

5.1-7-27 รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2560วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จ. ชลบุรี 
5.1-7-28 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 สาธารณสุขสิริน
ธร จ. ชลบุรี 

5.1-7-29 ก าหนดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ปีการศึกษา 2560 เพ่ือรองรับการ
ประเมินภายใน ระหว่างวันที่ 1-2 
ส.ค. 61 

5.1-7-30 รายชื่อผู้ประเมิน 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 1 ข้อ 1.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

 
เกณฑ์ข้อ 1) มีแผนกลยุทธ์ (2561-2565) ที่มีการวิเคราะห์ SWOT อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและ
พัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2561-2565) และแผนปฏิบัติการปี 2561 มีการก ากับแผนตามโครงสร้างและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 6 เดือน 
เกณฑ์ข้อ 2) ก ากับติดตามและวิเคราะห์ทางการเงินและต้นทุนต่อหน่วย 
-  หลักสูตรสบ. ทันต = 177,080.11 
-  หลักสูตรสบ. สสช. = 165,349.97 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ = 1.01 % 
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขันและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เกณฑ์ข้อ 3) มีแผนบริหารความเสี่ยงประเด็นความปลอดภัยของนักศึกษา 
1. การขับขี่รถจักยานยนต์ 
2. ความปลอดภัยในหอพักจากการก่อสร้างอาคาร 
ผลการด าเนินงานความเสี่ยงลดลงทั้งสองประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เกณฑ์ข้อ 4) ผู้บริหารทุกระดับบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบ 10 ประการ 
เกณฑ์ข้อ 5) มีการจัดการความรู้ 2 เรื่อง 
-  ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การจัดการเรื่องการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจหลัก 
-  ด้านการวิจัย คือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ได้ผลส าเร็จของการจัดการความรู้และน าไปใชในการ
จัดการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
เกณฑ์ข้อ 6) มีการก ากับติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560 บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ
ร้อยละ 100 ทั้งด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
เกณฑ์ข้อ 7) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนดครอบคลุม 
1. การควบคุมคุณภาพ 
2. การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

   3 – 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

  6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  

คณะกรรมการวิชาการได้ทบทวน
ระบบและกลไกการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับวงจรคุณภาพและให้
เกิดการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ (5.3-1-1, 5.3-1-2) 

5.3-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/ปี
การศึกษา 2559 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 
5.3-1-2 ระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 

  2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณา  

วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อท า
หน้าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ 
ในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบและกลไกของ
การก ากับติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง
การบริหารของวิทยาลัยฯ (5.3-2-
1, 5.3-2-2, 5.3-2-3) และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 11/2560 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2560, ครั้งที่ 

5.3-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา วาระพิเศษ ครั้งที่ 
9/2560 วันที่ 25 ตุลาคม2560  
5.3-2-2 ค าสั่งวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่ 
191.1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริการการศึกษา ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2560 และค าสั่ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุร ี 
  ที1่93/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการการศึกษา 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 
5.3-2-3 รายงานการประชุม
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3/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2561, ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 (5.3-2-4, 5.3-2-
5, 5.3-2-6) 

คณะกรรมการบริการการศึกษาครั้ง
ที่ 1/ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 
ธันวาคม 2560 
5.3-2-4 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 
11/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
5.3-2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2561 
5.3-2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 

  3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ  

วิทยาลัยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 
(5.3-3-1) ซึ่งได้จัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยวิทยาลัยฯ ให้การ
สนับสนุน ด้านบุคลากร หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาสาธารณสุขชุมชน มีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 25 คน 
และมอบหมายให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
25 คน และมอบหมายให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
คน และจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ

5.3-3-1 แผนปฏิบัติการวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังวัดชลบุรี 
ปีงบประมาณ 2561 
5.3-3-2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการปรับปรุงหลักสูตร 
5.3-3-3 โครงการพัฒนาอาจารย์
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.3-3-4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วย E-
learning ผ่านระบบเครือข่าย 
5.3-3-5  โครงการซื้อ Computer 
ใหม่  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์ (5.3-3-2, 5.3-3-3, 5.3-3-
4) ด้านงบประมาณ ตามแผน 
ปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบ 
ประมาณ  2561 (5.3-3-1) ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โครงการ
ซ้ือ Computer ใหม(่5.3-3-5) เพ่ือ
สนับสนุนการสอน E-learning 

  4 น าผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการ
พิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา  

แจ้งผลหลังรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2559 และรองผู้อ านวย
ด้านวิชาการได้แจ้งให้ภาควิชา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan) ระดับ
หลักสูตร  (5.3-4-1)และได้น าผล
การประเมินคณุภาพทุกหลักสูตร
เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
บริการการศึกษาเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร พร้อมทั้งพิจารณา
กลั่นกรองแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan) ของ
หลักสูตร (5.3.4-2)จากนั้นน าเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการ 
บริหารพิจารณาอนุมัติ (5.3.4-3, 
5.3-4-4, 5.3-4-5) 

5.3-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 11/2560 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
5.3.4-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริการการศึกษา ปีการ 
ศึกษา 2560 วาระพิเศษ ครั้งที่ 
2/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
5.3-4-3 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารวิทยาลัย วาระ
พิเศษ ครั้งที่ 10 /2560 ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2560 
5.3-4-4 Improvement plan 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
5.3-4-5 Improvement plan 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ
ทิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  

  5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมา
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

กรรมการบริการการศึกษา ได้
ก ากับ ติดตาม การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ระดับ
หลักสูตร อย่างต่อเนื่องตามระบบ
และกลไกการก ากับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร (5.3-5-1, 

5.3-5-1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาสาธารณสุขชุมชน 
5.3-5-2 ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
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5.3-5-2) และผลการประเมินปี
การศึกษา 2560 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เท่ากับ 
3.59 และหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข เท่ากับ 3.55 ซึ่งมีผล
การประเมินเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2559  

(Improvement plan) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข 
 

  6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน  

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีผล
การประเมินคุณภาพ องค์ประกอบ
ที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านครบ
ทุกหลักสูตร (5.3-6-1,5.3-6-2) 

5.3-6-1 รายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขา 
วิชาสาธารณสุขชุมชน 
5.3-6-2 รายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขา 
วิชาทันตสาธารณสุข 

      

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6  5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

เกณฑ์ข้อ 1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
เกณฑ์ข้อ 2) คณะกรรมการบริการการศึกษา (คณะกรรมการวิชาการ) ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
เกณฑ์ข้อ 3) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานบริหารหลักสูตร ด้านก าลังคน งบประมาณ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
เกณฑ์ข้อ 4) น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัด
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุง 
เกณฑ์ข้อ 5) มีการก ากับติดตามผลการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพดีขึ้น 
ผลการบริหารหลักสูตรปี 2560 
-  สบ. ทันต = 3.55 (0) 
-  สบ. สสช. = 3.59 (3.35) 
เกณฑ์ข้อ 6) หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทั้งสองหลักสูตร 
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5.2 ตารางป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 4 คะแนน 3.570 1.00 3.570 x 3.57  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 4 คะแนน 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก=18.644 

ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.33) 

x 2.33 - อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 11 คน 
- อาจารย์ทั้งหมด  59  คน 
- ร้อยละอาจารย์ปริญญาเอก (11/59)*100 = 

18.644 
   คะแนนที่ได้ (18.64/40)*5 = 2.33 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 4 คะแนน 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=35.593 
ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 2.966) 

x 2.97 - มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน  21   คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 59  คน 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (21/59)*100=35.593 
- คะแนนที่ได้ (35.593/60)*5 = 2.966 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5 คะแนน - - 6 ข้อ / 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5 คะแนน - - 6 ข้อ / 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 คะแนน - - 6 ข้อ / 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 3 คะแนน 0.00 0.00 (ค่าเฉลี่ยของ

คะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน 

x 2.58 งบประมาณ 1,467,888 บาท 
(ภายนอก 466,133 ภายใน 1,001,755) 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 57 คน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

= 2.58 คะแนน) คิดเป็นเงินสนับสนุนการท าวิจัย = 
(1,467,888/57) = 25,752.42 บาทต่อคน 
คะแนน =  (25,752.42 /50,000) x5 
=2.58 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 3 คะแนน 0.00 0.00 (ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ของทุก
คณะวิชาในสถาบัน 
= 3.05 คะแนน) 

/ 3.05 -ผลรวมถ่วงน้ าหนัก = 
(0.2x5)+(0.4x1)+(0.6x1)+(0.8x11)=10.8 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 59 คน 
คิดเป็นผลด าเนินงาน = (10.8 
/59)x100 =18.31 
คิดเป็นคะแนน= (18.31 /30)x5 =3.05 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 4 คะแนน - - 6 ข้อ / 5.00 ข้อ 1 มีตัวแทนจากทั้ง 2 ภาควิชาของวิทยาลัย 
ร่วมกันก าหนดชุมชนเปูาหมาย ซึ่งได้แก่ ชุมชน
บ้านสวน ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 2 แผนบริการวิชาการของวิทยาลัย จัดท า
ขึน้โดยการประชุมร่วมกัน/การมีส่วนร่วมของ
ภาควิชาและชุมชนเปูาหมาย (เทศบาลบ้าน
สวน รพสต.บ้านสวน และผู้น าชุมชน) 
ข้อ 3 จากการให้บริการวิชาการฯ ตามแผนที่
ก าหนดร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนบ้านสวนมีการ
พัฒนาและเข้มแข็งข้ึน ได้แก่ อสม. สามารถ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

ดูแลติดตามผู้ปุวยเบาหวานในชุมชน ตาม
โครงการตามติดพิชิตเบาหวาน ของ รพ.สต.
บ้านสวน ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการศึกษาจากการ
ประเมินด้านความรู้ และ self-efficacy ของ
กลุ่ม อสม. พบว่าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และส่งผลให้มีนวัตกรรมจนได้รับรางวัล 

ข้อ 4 ชุมชนบ้านสวน โดย รพสต.บ้านสวน 
และเทศบาลบ้านสวน ร่วมกันจัดท าโครงการ/
กิจกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชน  โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี และ
มีแผนการด าเนินงานต่อไปในอนาคตด้วย 

ข้อ 5 วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนาชุมชนเพ่ิมเติมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กศน. PCC เมอืง พชอ. 
ในการเข้าร่วมจัดท าโครงการ กิจกรรม และ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ 

ข้อ 6 มีอาจารย์ในทั้ง 2 หลักสูตร (สาธารณสุข
ชุมชน  และทันตสาธารณสุข) ของวิทยาลัย เข้า
ร่วมโครงการตามแผนบริการวิชาการจ านวน  
18 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.58 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 คะแนน - - 6 ข้อ / 5.00 ข้อ 1 วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจาก
ภาควิชา/กลุ่มงานต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านท านุฯ 

ข้อ 2 คณะกรรมการท านุฯ จัดท าแผนท านุฯ 
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
และอนุมัติ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานด้วย 

ข้อ 3 คณะกรรมการท านุฯ ของวิทยาลัย มีการ
ประชุมจ านวน 3 ครั้งในปีการศึกษา เพ่ือ
สรุปผลและก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนดไว้ เพื่อเสนอคกก.บริหารวิทยาลัย 
รวมทั้งมีการแจ้งแผน/กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้วย 

ข้อ 4 วิทยาลัยสามารถด าเนินงานด้านท านุฯ 
โดยบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน ปี
การศึกษา 2560 ที่ก าหนดไว้ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ข้อ 5 คณะกรรมการท านุฯ ของวิทยาลัย ได้
ประเมินแผนและกิจกรรม ของปี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

การศึกษา 2559 โดยจากผลการประเมินน ามา
สู่การพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มีการเสนอเข้าท่ี
ประชุม คกก.บริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการปรับปรุงแผนฯ ตามที่เสนอ โดยมี
การด าเนินการตามแผนที่ปรับปรุง ในปี
การศึกษา 2560 ต่อไป 

ข้อ 6 วิทยาลัยได้เข้ารว่มกิจกรรม “แห่เทียน
เข้าพรรษา ปี 2561” ของจังหวัดชลบุรี 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับรางวัลชมเชยจาก
การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 
ประจ าปี 2561 จากส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรีด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 คะแนน - - 7 ข้อ / 5.00 เกณฑ์ข้อ 1) มีแผนกลยุทธ์ (2561-2565) ที่มี
การวิเคราะห์ SWOT อย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับและพัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (2561-2565) และแผนปฏิบัติการปี 
2561 มีการก ากับแผนตามโครงสร้างและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ทุก 6 เดือน 
เกณฑ์ข้อ 2) ก ากับติดตามและวิเคราะห์ทาง
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

การเงินและต้นทุนต่อหน่วย 
-  หลักสูตรสบ. ทันต = 177,080.11 
-  หลักสูตรสบ. สสช. = 165,349.97 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ = 1.01 % 
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรใน
มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และโอกาสใน
การแข่งขันและเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
เกณฑ์ข้อ 3) มีแผนบริหารความเสี่ยงประเด็น
ความปลอดภัยของนักศึกษา 
1. การขับขี่รถจักยานยนต์ 
2. ความปลอดภัยในหอพักจากการก่อสร้าง
อาคาร 
ผลการด าเนินงานความเสี่ยงลดลงทั้งสอง
ประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เกณฑ์ข้อ 4) ผู้บริหารทุกระดับบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลครบ 10 ประการ 
เกณฑ์ข้อ 5) มีการจัดการความรู้ 2 เรื่อง 
-  ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การจัดการเรื่องการ
สอนแบบบูรณาการกับพันธกิจหลัก 
-  ด้านการวิจัย คือ การทบทวนวรรณกรรม
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

อย่างเป็นระบบ ได้ผลส าเร็จของการจัดการ
ความรู้และน าไปใชในการจัดการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 
เกณฑ์ข้อ 6) มีการก ากับติดตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จร้อยละ 100 ทั้งด้าน
การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
เกณฑ์ข้อ 7) ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกท่ี
ก าหนดครอบคลุม 
1. การควบคุมคุณภาพ 
2. การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 5 คะแนน - - 6 ข้อ / 5.00 เกณฑ์ข้อ 1) มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
เกณฑ์ข้อ 2) คณะกรรมการบริการการศึกษา 
(คณะกรรมการวิชาการ) ท าหน้าที่ก ากับติดตาม
การด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 
เกณฑ์ข้อ 3) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริหารหลักสูตร ด้านก าลังคน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)     ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

 

งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์ข้อ 4) น าผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรปีการศึกษา 2559 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารและจัดแผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อการปรับปรุง 
เกณฑ์ข้อ 5) มีการก ากับติดตามผลการบริหาร
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพดีข้ึน 
ผลการบริหารหลักสูตรปี 2560 
-  สบ. ทันต = 3.55 (0) 
-  สบ. สสช. = 3.59 (3.35) 
เกณฑ์ข้อ 6) หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานทั้งสองหลักสูตร 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ     4.13   
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5.3 ตารางป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 1 2.65 5.00 3.57 3.77 การด าเนินงานระดับดี   
องค์ประกอบที่ 2 2.58 5.00 3.05 3.54 การด าเนินงานระดับดี   
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.63 5.00 3.31 4.13 การด าเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดบัพอใช้ 
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5.4 ตาราง มิติ สถาบันพระบรมราชชนก ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2 2.33 

1.41 
1.4 5.00 

1.50 1.1 3.57 3.77 การด าเนินงานระดับดี 1.5 53.00 

1.3 2.97 
2 3 2.2 2.58 2.1 5.00 2.3 3.05 3.54 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 3.1 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 4.1 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 
5.1 5.00 

5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5.3 5.00 

รวม 12 3 7 2     
ผลการประเมิน 2.63 5.00 3.31 4.13 การด าเนินงานระดับดี 
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5.5 จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น : 

สมาคมศิษย์เก่า 
แนวทางเสริมจุดเด่น : 

วิทยาลัยมีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ทุนการท า
วิจัยแก่อาจารย ์
จุดที่ควรพัฒนา :  

การส่งเสริมอาจารย์ด้านการศึกษาต่อ และการท าผลงานวิชาการ 
การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในระดับ ปริญญาเอก และส่งเสริมอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรีได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ในอนาคต รวมถีงส่งเสริม
ให้อาจารย์มีการท าผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการต่อไป 

ในการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดโครงการ 
และสามารถประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอย่างเดียว 
และน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 2 
จุดที่ควรพัฒนา :  

- ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
- ฐานข้อมูลวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
- วิทยาลัยมีเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยให้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้งานให้นักวิจัย และระบบ

สารสนเทศควรมีการจัดท าให้ทันสมัยสามารถใช้งานได้ทันทีเม่ือเรียกใช้ข้อมูล  
- ควรมีการจัดซื้อฐานข้อมูลวิจัยที่สามารถให้อาจารย์และนักวิจัยใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพ่ือจัดท าวิจัยได้

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

วิทยาลัยมีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 
รวมถึงมีจิตบริการที่จะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ และพ้ืนที่ชุมชนมีความพร้อมในทุกด้าน จึงสามารถจัดให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนเป้าหมาย โดยสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนที่ดูแลได้รับการพัฒนา 
มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองและขยายโอกาสในการช่วยเหลือชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยสิ่งที่
วิทยาลัยได้ด าเนินการเป็นที่ชื่นชม ประทับใจจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางเสริมจุดเด่น :  

1. ในการวางแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เสนอแนะให้น าข้อมูลการพัฒนาของประเทศ เช่น แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี มาประกอบ ร่วมกับข้อมูลของพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้มี baseline 
และได้แผนที่ได้สอดคล้อง เป็นแนวทางเดียวกันกับแผนพัฒนาของชาติ ซึ่งจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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2. ควรส่งเสริม พัฒนา เพิ่มเติมเก่ียวกับการสร้างนวัตกรรม หรือการจัดการความรู้ ในการดูแล/ให้บริการ
ทางสุขภาพแก่ชุมชน ตามนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. ในแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในทุก
กลุ่มวัย ดังนั้น วิทยาลัยอาจพิจารณาให้ข้อมูลในการจัดท าแผนร่วมกัน โดยเน้น/ให้ความส าคัญกับปัญหาที่เร่งด่วน 
มีผลกระทบสูง และค านึงถึงความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยด้วย เพ่ือสามารถท าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนได้มาก
ยิ่งขึ้น และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มเติม ในการน าพันธกิจด้านอื่นๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุฯ 
มาบูรณาการการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผน เนื่องจากมีปัจจัย
ความพร้อมในหลายด้าน 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ของทุกหลักสูตร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ตามความเชี่ยวชาญ ให้เพ่ิมมากข้ึน 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 4 
จุดที่ควรพัฒนา :  

1. การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงานท านุฯ 
2. การประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผน/กิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุฯ 
3. เปูาหมายในการบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุฯ 
4. การใช้งบประมาณในการด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมด้านท านุฯ 
5. การเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุฯ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
1. ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงานท านุฯ ที่ก าหนดไว้ ควรมีการสรุปเสนอหรือแจ้งในที่

ประชุมวาระต่างๆ ของวิทยาลัยเพิ่มเติม ตามโอกาสที่จะอ านวย เพ่ือให้สามารถกระตุ้นเตือนและก ากับติดตามได้ดี
ขึ้น 

2. ในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผน/กิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุฯ ควรพิจารณาการเสนอ
ปรับปรุงแผน/กิจกรรม เพ่ิมเติม ในระหว่างภาคการศึกษาด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานระหว่างปีได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงให้มีผลที่ดียิ่งข้ึน 

3. ควรพิจารณาเพ่ิมเปูาหมายในการบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุฯ ในบางตัวที่วิทยาลัยเน้นหรือ
ให้ความส าคัญ เพ่ือให้ท้าทายยิ่งขึ้น 

4. ควรวางแผนหาแนวทางการใช้งบประมาณในการด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมด้านท านุฯ เพ่ือให้
สามารถบริหารงบประมาณดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานตามกิจกรรมท านุฯ 
ได้ดียิ่งขึ้น 

5. การเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุฯ อาจเพ่ิมช่องทางการด าเนินงานโดยจัดท าการเผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ ด้วย 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น : 

ใช้แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน ส่งผลให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน มีคุณภาพดีข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา : 

การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ (งาน) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

ผู้บริหารทุกระดับต้องก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนและความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นรูปธรรม 
5.6 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
           การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา
2560 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 
2561 ตามกระบวนการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามวงรอบปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) รวมทั้ง
ข้อมูลผลการประเมินระดับหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ซึ่งวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยในตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประเมินโดยใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ เนื่องจากวิทยาลัยไม่มี
คะแนนของผลการประเมินระดับคณะ  
          ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คุณภาพอยู่ในการด าเนินงาน 
ระดับด ี

องค์ประกอบที่ 1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 โดย
ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่ง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ในทั้งสามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
          ผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ภาพรวมของผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.13 โดยปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.63 กระบวนการอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 และมีผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
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พันธกิจที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 2 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการ และ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ในทั้งสองพันธกิจ ทั้งนี้ พันธกิจที่มีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับดี มีจ านวน 2 พันธกิจ เช่นกัน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และพันธกิจด้านการ
วิจัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
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ภาคผนวก 
ก ก าหนดการประเมิน 
ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ค ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ปีการศึกษา 2560 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์สกอ. 
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 

วันที่ /เวลา กิจกรรม 
1 ส.ค. 2561  

08.00 - 09.00 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประชุมทบทวนแผนการประเมินคณุภาพ
ภายใน เตรยีมข้อมลูและความพรอ้มส าหรบัการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี

09.00 - 09.30 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน พบผู้บรหิาร คณาจารย์ 
และบุคลากรของวิทยาลยั 
-คณะผูป้ระเมินคณุภาพภายใน แนะน าตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการประเมินและกิจกรรมของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-ผู้บริหารวิทยาลยั บรรยายสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานของวิทยาลยัใน
ระดับหลักสตูรและระดับสถาบัน 
-ปรับรายละเอียดก าหนดการประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน 

09.30 - 12.00 น. -ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน ในราย
องค์ประกอบต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ระดับหลักสตูร และด าเนินการประเมินคณุภาพฯ 
ผ่านระบบ CHE QA Online 
-คณะผูป้ระเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร สัมภาษณ์อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
หลักสตูร พร้อมผู้เกี่ยวข้องแตล่ะตวับ่งช้ี- 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. -คณะผูป้ระเมินภายในระดับหลักสูตร สัมภาษณ์อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรของแต่ละหลักสูตร 

พร้อมผู้เกีย่วข้องแต่ละตัวบ่งช้ี (ต่อ) 
14.00 - 15.00 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับหลักสตูร สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑติและศิษยเ์ก่าของแต่ละหลักสตูร 
15.00 - 15.30 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับหลักสตูร และระดับสถาบันสัมภาษณ์บคุลากรสายสนับสนุน 
15.30 - 16.30 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับหลักสตูร สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาทุกช้ันปีของแต่ละหลักสูตร 
16.30 - 19.00 น. -ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน ในราย

องค์ประกอบต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ระดับหลักสตูร และด าเนินการประเมินคณุภาพฯ 
ผ่านระบบ CHE QA Online (ต่อ) 

2 ส.ค. 2561  
08.00 - 10.00 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับหลักสตูร ประชุมสรุปผลการประเมินและเตรยีมรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมแนวทางการพัฒนา ด้วยวาจา 
10.00 - 12.00 น. สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

-คณะผูป้ระเมินภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางการ
พัฒนาด้วยวาจา ต่อผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย 
-สรุป อภิปราย ซักถาม 
-เสร็จสิ้นการประเมิน 

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

ภาคผนวก ก 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ปีการศึกษา 2560 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เกณฑ์สกอ. 
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 

วันที่ /เวลา กิจกรรม 
1 ส.ค. 2561  

08.00 - 09.00 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประชุมทบทวนแผนการประเมินคุณภาพ
ภายใน มอบหมายงาน และเตรียมข้อมูลและความพร้อมส าหรับการประเมินคณุภาพภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี 

09.00 - 09.30 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน พบผู้บรหิาร คณาจารย์ 
และบุคลากรของวิทยาลยั 
-คณะผูป้ระเมินคณุภาพภายใน แนะน าตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการประเมินและกิจกรรมของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
-ผู้บริหารวิทยาลยั บรรยายสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานของวิทยาลยัใน
ระดับหลักสตูรและระดับสถาบัน 
-ปรับรายละเอียดก าหนดการประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน 

09.30 - 12.00 น. -ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน ในราย
องค์ประกอบต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน และด าเนินการประเมินคณุภาพฯ 
ผ่านระบบ CHE QA Online 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. -คณะผูป้ระเมินภายในระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารฯ 
14.00 - 15.00 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับสถาบนั สัมภาษณ์อาจารย์ของวิทยาลัย 
15.00 - 15.30 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับสถาบนั สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนนุ/ผู้แทนชุมชนเปูาหมายของ

วิทยาลัย 
15.30 - 16.30 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับสถาบนั สัมภาษณ์นักศึกษาของวิทยาลัย (สโมสรนักศึกษา และผู้แทน

นักศึกษาจากทุกหลักสตูร) 
16.30 - 19.00 น. -ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน ในราย

องค์ประกอบต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน และด าเนินการประเมินคณุภาพฯ 
ผ่านระบบ CHE QA Online (ต่อ) 

2 ส.ค. 2561  
08.00 - 10.00 น. คณะผู้ประเมินภายในระดับสถาบนั ประชุมสรุปผลการประเมินและเตรียมรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พรอ้มแนวทางการพัฒนา ด้วยวาจา 
10.00 – 12.00 น. สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

-คณะผูป้ระเมินภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางการ
พัฒนาด้วยวาจา ต่อผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย 
-สรุป อภิปราย ซักถาม 
-เสร็จสิ้นการประเมิน 

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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ภาคผนวก ข 
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
    3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน  6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
    3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3 ข้อ 3.00 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.0 บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

    3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 5 ข้อ 4.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 -7 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 5 ข้อ 4.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ .00 บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
 

 

หมายเหตุ : ทั้งนี้คะแนนการประเมินใน 4 ตัวบ่งชี้ดังกล่าว จะไม่น ามาค านวณในผลการประเมินระดับสถาบัน และ
ไม่ต้องรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA online 


