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 ค าน า 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรตามส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพได้
ร่วมกันประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2561 
 คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสรุปผลการประเมินตามที่
คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2560 จากการศึกษาและวิเคราะห์รายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงผู้แทนนักศึกษา และการศึกษาหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ประกอบกับใช้การประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หวังว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี จะน าผลการประเมินคุณภาพฯ นี้น าไปสู่การพัฒนาผลการด าเนินงานทุกองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ให้บรรลุตามความมุ่งหมาย และปรัชญาของหลักสูตรต่อไป                

                         

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
                      ปีการศึกษา 2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 
ตามกระบวนการในระบบการประกันคุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 
6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้  โดยในตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) ประเมินโดยใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ ให้ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ เทียบเคียง
ได้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2-6 ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 
3.55 มีระดับคุณภาพดี ทั้งนี้องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 จ านวน 5 ข้อ ได้แก่  1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 2) คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง  4) คุณสมบัติ
ของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 5) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 ประกาศใช้ในปีที่ 8 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งผล
การประเมิน “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรได้มาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
 องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 
 องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ ในระดับคุณภาพปานกลาง มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 
                   ด้านปัจจัยน าเข้า ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.29   
                   ด้านกระบวนการ ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 3.50  
                   ด้านผลลัพธ์ ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.58  
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2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3. บทน า 

 1. รหัสหลักสูตร 255700000022 

 2. ชื่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

 3. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(พนักงานอนามัย) ครั้งแรกปี พ.ศ. 2500 โดยรับผู้มีความรู้ชั้น ม.ศ.3 ระยะเวลาศึกษา 1 ปี และได้ปรับปรุง
เป็นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ในปี พ.ศ.2510 ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ.2520 รับผู้ส าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพและเทียบเท่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (พนักงาน
อนามัย) เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาชนบทของ
ประเทศ หลักสูตรได้ปรับปรุงการรับนักศึกษาเป็นผู้จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หลักสูตรใหม่) หรือ
ผู้ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 หลักสูตรเดิม) ซึ่งเดิมรับผู้ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) และ
กองฝึกอบรมได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.
2525 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับความรู้พ้ืนฐานของกลุ่มบุคลากรกลุ่มนี้จึ งได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ปรับปรุง พ.ศ. 
2528 ต่อมา พ.ศ. 2536 กองฝึกอบรม ได้เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานมารวมกับกองงานวิทยาลัยพยาบาล เป็น
สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2538 และมีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 

          ในปีการศึกษา 2552  สถาบันพระบรมราชชนก และเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข ได้
พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข มีการปรับเปลี่ยนวิชา เนื้อหารายวิชา 
การออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสังคมและการ
พัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้เ กิด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ มีทักษะการคิด ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสามารถปฎิบัติงานด้วยตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์และท างานเป็นทีม เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
งาน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านสุขภาพ ใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปี 2553 โดยเป็นสถาบันสมทบ
กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และในปีพ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงปี 2554 ซึ่งได้ใช้หลักสูตรฉบับนี้ในปีการศึกษา2555 และ
พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2560 ในการประชุมครั้ง
ที ่17/2560 วันพฤหัสบดีที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และในปีการศึกษานี้ได้ใช้หลักสูตรฯ เป็นปีแรก 
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 4. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
              มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักจัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน มีทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือการพัฒนาสุขภาพประชาชน 

4.2 ความส าคัญ 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบผลิตก าลังคนให้แก่ระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ พิจารณาเห็นว่า
ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรสาธารณสุขระดับปริญญาตรีและมีสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคในช่องปาก การวางแผนและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก และการจัดการด้านสุขภาพช่องปาก ตาม
บริบทเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัด
การศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 4.3 วัตถุประสงค์ 
 1.  หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านทันตสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ

สุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านสาธารณสุข และรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศ 

 2.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
 2.1  มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการและเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
 2.2 มีความรู้และเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ทันต

สาธารณสุขและมีทักษะในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขได้ 
 2.3 จัดการสุขภาพช่องปากและสุขภาพชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน

สาธารณสุขเชิงรุกภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 2.4 ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 2.5 สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 2.6 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการสื่อสาร 
 2.7 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากบนพ้ืนฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการคิดอย่าง

เป็นระบบ 
 2.8 มีทักษะในการป้องกันและรักษาในช่องปากตามความสามารถที่พึงประสงค์ของทันตาภิ

บาล (หลักสูตร 4 ปี) โดยทันตแพทย์สภา ปี พ.ศ. 2550 

 5. โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
  5.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
  5.2  หมวดวิชาเฉพาะ  108 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  33 หน่วยกิต 
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   -  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  30 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 45 หน่วยกิต 
  5.3  หมาวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  6. บทบาทหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 6.1  การก ากับมาตรฐาน 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการบริหาร
หลักสูตร ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  2.  สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ทั้งคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ พร้อมเสนอรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต่อคระกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา และก าหนดรายชื่อไว้ในหลักสูตร มคอ. 2 เพ่ือเสนอ
สถาบันสมทบ 
  3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นตามเกณฑ์ 
ประเมินผลการด าเนินงานการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
  4.  ประเมินผลการด าเนินงานการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก 
  5.  ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตร คุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  6.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะทุก 5 ปี 

 6.2  บัณฑิต 
  1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา วางแผนพัฒนาและ
ด าเนินการพัฒนานักศึกษาให้ได้คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรด าเนินการติดตามการได้งานท าของบัณฑิตภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 ปี 
  3.  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 6.3  นักศึกษา 
  1.  มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาซึ่งมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินการตามแนวทางการรับสมัคร 
  2.  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ก าหนดการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และด้านการด ารงชีวิตของนักศึกษาในสถานศึกษา 
  3.  มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  4.  มีระบบและกลไกการคบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการศึกษา 
ภาควิชาและฝ่ายกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยร่วมกัน แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนพร้อม
ก าหนดบทบาทหน้าที่และจัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษา วิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นทุกชั้นปี อาจารย์ที่
ปรึกษามีตารางนัดพบนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาต้องการรับค าปรึกษาพร้อมบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในคู่มือ 
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  5.  มีการประเมินกระบวนการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการในเรื่อง
การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การพัฒนานักศึกษา การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
  6.  มีการติดตามและรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละรุ่น 
  7.  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา การพัฒนานักศึกษา การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ การจัดการข้อร้องเรียนและน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข 

 6.4  อาจารย์ 
  1.  มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยค านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  2.  มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
โดยก าหนดแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีการพัฒนา
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการผลิตผลงานวิชาการพร้อมทั้งด าเนินงานตามแผน 
  3.  มีการประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการในเรื่อง 
การรับ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์และการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ 
  4.  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 6.5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  1.  มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ทุก 5 ปี 
  2.  มีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากการประเมิน มคอ. 5 มคอ. 6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับบริบท และเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.  มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ ด าเนินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) 
  4.  มีระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดโครงการที่จะน ามาบูรณาการกับรายวิชาที่จะบูรณาการกับ
การวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการตามแผน 
  5.  มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
นักศึกษาทุกชั้นปีเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป 
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  6. มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ของนักศึกษาแต่ละรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 แต่ละปีการศึกษา 
  7.  มีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้มีการ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 มคอ. 6) และจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) ด าเนินการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
  8.  มีการประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการในเรื่อง
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของ
ศาสตร์สาขา การก าหนดผู้สอน ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
การจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
 6.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  1.  มีระบบและกลไกส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มี
ปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และทันสมัย 
  2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยให้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.  ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา
และน าผลไปพัฒนาปรับปรุง 
  4.  มีการประเมินกระบวนการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการในเรื่อง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
 
7. บทบาทหน้าที่ด้านการประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

    7.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 7.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นคระกรรมการ 
ท าหน้าที่พัฒนาแบบประเมินกลยุทธ์การสอน วางแผนการประเมินกลยุทธ์การสอน วางระบบการพัฒนาทักษะ
การใช้กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 
  2.  ก่อนเปิดภาคการศึกษา จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือวิพากษ์ รายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



9 
 

  3.  รวบรวมผลการประเมินปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  ไปปรับปรุงการใช้กล
ยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยทีมผู้สอนและรายงานผลเพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 7.1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.  วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินรายวิชา และประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ผลการประเมิน
จะส่งตรงต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
  2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

 7.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 7.2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้สอนและ/หรือ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตัวแทนนักศึกษาในปีสุดท้าย และ/หรือบัณฑิตใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย 
  2.  คณะกรรมการ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
  3.  ส ารวจข้อมูลจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาใน
หลักสูตรเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตร 

 7.2.2  โดยผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประเมินจากภายนอก 
พิจารณาวิเคราะห์หลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตร 

 7.2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใช้บริการโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 7.2.4  โดยกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยครอบคลุม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และ
ปัญหาอุปสรรค ในการบริหารหลักสูตร และรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 

 7.3  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร และ
จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วันหลักสิ้นสุดปีการศึกษา 
  2.  คณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งโดยวิทยาลัย และ/หรือคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 

 7.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  -  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานประเมินผล ตามข้อ 1, 2, 3 และเสนอ
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
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  -  จัดประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
  -  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  -  ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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4. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินปีที่ผ่านมา  

 ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
  ผลการประเมินของคณะกรรมการระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 - 6 ภาพรวมได้คะแนน
เฉลี่ย 3.27 แต่คะแนนที่ส่งไปยังการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข เท่ากับ 0.00 เนื่องจาก
การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. มี
ผล “ไม่ผ่าน” ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548 จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ข้อ 2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยพบว่าหลักสูตรฯ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรได้ไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้มีผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
  ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงควรเร่งรัดด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554 ที่ครบ
วงรอบการปรับปรุง ให้สามารถน ามาใช้ได้ภายในปีการศึกษาถัดไป 
            องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 2 บัณฑิต โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
  องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ ในระดับคุณภาพดี มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25 
  องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
  
 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 
                   ด้านปัจจัยน าเข้า ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.76  ซึ่งควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน ในองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้
ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา รวมถึงในองค์ประกอบที่ 4 ตัว
บ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ 
และองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือจะท าให้มีผลลัพธ์ของการด าเนินการที่
ดี/เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป 
                   ด้านกระบวนการ ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดย
วิทยาลัยควรมีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้มีผลลัพธ์ ของการด าเนินงานที่ดีขึ้นและเห็นชัดเจน ในองค์ประกอบ 
5 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน และ 
องค์ประกอบที่ 6  ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อจะท าให้มีผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ดี/เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรมต่อไป 
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                   ด้านผลลัพธ์ ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.62 โดยใน
ด้านดังกล่าว วิทยาลัยมีผลการด าเนินการได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง ในองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อย
ละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 และ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24
วิทยาลัยควรรักษามาตรฐานของคุณภาพในด้านนี้ไว้ต่อไป 
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5. ผลการประเมิน 

5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง 2560  (1.1-1-1) มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ในปีการศึกษา 2560 ซึ่ง
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ่ืนและประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ดังนี้ 

1.นางเพียงดาว  ค านึงสิทธิ 
2.นางสาวสรินธา  สุภาภรณ์ 
3.ดร.บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 

4.นายสุทธินาถ  ชมเชย 

     5.นางสาวปิ่นทอง  ประสงค์สุข (1.1-1-2) 

 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มี คุณ วุฒิ ร ะดั บปริ ญญา โทหรื อ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ในปีการศึกษา2560  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง 
2560    มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน 5 คน(1.1-2-1) โดยมีคุณวุฒิระดับระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน ประกอบด้วย 

1. ดร.บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร: Ph.D. 
(Epidemiology and Dental Public Health), 
University College, UK  ค.ศ. 2006 (1.1-2-2) มีผลงาน
วิชาการ 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง คือ สุภัค  วงษ์วร
สันต์, สรินธา  สุภาภรณ์, เพียงดาว  ค านึงสิทธิ, สุทธินาถ 
ชมเชย , ปิ่นทอง  ประสงคส์ุข  และ     บุษยสิทธิ์  พงษ์
พิจิตร. (2560).  เรซินคอมโพสิตชนิดที่มีคุณสมบัติการหด
ตัวต่ าในงานทันตกรรมหัตถการ. วารสารทันตาภิบาล 
ขอนแก่น 2560, 28(1),1-5. (1.1-2-3) 

และระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
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ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

1.นางเพียงดาว  ค านึงสิทธิ :สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2546      (1.1-2-4) มีผลงานวิชาการ 2 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง คือ สุภัค  วงษ์วรสันต์, สรินธา  สุภา
ภรณ์, เพียงดาว  ค านึงสิทธิ, สุทธินาถ ชมเชย , ปิ่น
ทอง  ประสงค์สุข  และ     บุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร. 
(2560).  เรซินคอมโพสิตชนิดที่มีคุณสมบัติการหดตัวต่ าใน
งานทันตกรรมหัตถการ. วารสารทันตาภิบาล 
ขอนแก่น 2560, 28(1),1-5. (1.1-2-3) 
Bunthose, R., Khamnuengsitthi, P., Supaporn, S., 
Patanathamarat, J.,& Bunthose. P. (2015). 
Development of Dental Health Care In Primary 
school students in Bansuan Udom Wittaya School 
,Chonburi. InProceedings of  International 
Business and education Conferences in London, 
United Kingdom 2015(pp. 197-199). London: 
United Kingdom. (1.1-2-5) 

2.นางสาวสรินธา  สุภาภรณ์: Master 
of  Public  Health ( Community Health Education 
) University of Northern Colorado, USA ค.ศ. 2004 
(1.1-2-6) มีผลงานวิชาการ 2 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
คือ สุภัค  วงษ์วรสันต์, สรินธา  สุภาภรณ,์ เพียงดาว  ค านึง
สิทธิ, สุทธินาถ ชมเชย , ปิ่นทอง  ประสงค์
สุข  และ     บุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร. (2560).  เรซินคอมโพ
สิตชนิดที่มีคุณสมบัติการหดตัวต่ าในงานทันตกรรม
หัตถการ. วารสารทันตาภิบาล ขอนแก่น 2560, 28(1),1-
5. (1.1-2-3) 
Bunthose, R., Khamnuengsitthi, P., Supaporn, S., 
Patanathamarat, J.,& Bunthose. P. (2015). 
Development of Dental Health Care In Primary 
school students in Bansuan Udom Wittaya School 
,Chonburi. InProceedings of  International 
Business and education Conferences in London, 
United Kingdom 2015(pp. 197-199). London: 
United Kingdom. (1.1-2-5) 
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ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

3.นายสุทธินาถ  ชมเชย : วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 255 (1.1-2-7) มีผลงานวิชาการ 2 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง คือ 
สุภัค  วงษ์วรสันต์, สรินธา  สุภาภรณ์, เพียงดาว  ค านึง
สิทธิ, สุทธินาถ ชมเชย , ปิ่นทอง  ประสงค์
สุข  และ     บุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร. (2560).  เรซินคอมโพ
สิตชนิดที่มีคุณสมบัติการหดตัวต่ าในงานทันตกรรม
หัตถการ. วารสารทันตาภิบาล ขอนแก่น 2560, 28(1),1-
5. (1.1-2-3) 
Chomcheoy, S.,Teanchai, C.,& Riddhabhaya, A. 
(2017). Dentin microtensile bond strength of 10-
MDP contained dental adhesives used in class V 
cavity. Journal of Advances in health and 
medical sciences, 3(3):106-116.(1.1-2-8) 

5.นางสาวปิ่นทอง  ประสงค์สุข:สาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 (1.1-2-9)มี
ผลงานวิชาการ 2 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง คือ 
สุภัค  วงษ์วรสันต์, สรินธา  สุภาภรณ์, เพียงดาว  ค านึง
สิทธิ, สุทธินาถ ชมเชย , ปิ่นทอง  ประสงค์
สุข  และ     บุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร. (2560).  เรซินคอมโพ
สิตชนิดที่มีคุณสมบัติการหดตัวต่ าในงานทันตกรรม
หัตถการ. วารสารทันตาภิบาล ขอนแก่น 2560, 28(1),1-
5. (1.1-2-3) 
ปิ่นทอง  ประสงค์สุข และ วนัสรา เชาว์นิยม. (2559). การ
เข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี. ใน
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559(หน้า 625-635) 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.(1.1-2-10) 

 อาจารย์ 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจ านวน 4 คนที่มีประสบการณ์ท างาน(1.1 -3-1) 
ดังนี้ 
1. นางเพียงดาว ค านึงสิทธิ มีประสบการณ์ท างานในด้าน
ปฏิบัติการณ์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ ที่ส านักงานสาธารณสุข
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ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 2 ปี 
2. นางสาวสรินธา สุภาภรณ์ มีประสบการณ์ท างานในด้าน
ปฏิบัติการณ ์ต าแหน่ง ทันตแพทย์ ที่โรงพยาบาลศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 4 ปี 
3. นางบุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร มีประสบการณ์ท างานในด้าน
ปฏิบัติการณ ์ต าแหน่ง ทันตแพทย์ ที่โรงพยาบาลสองพ่ีน้อง 
และโรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4 ปี 
4. นางสาวปิ่นทอง ประสงค์สุข มีประสบการณ์ท างานใน
ด้านปฏิบัติการณ์  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 3 ปี 

 คุณสมบั ติ ข อ งอ าจ า ร ย์ ป ร ะจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง 2560 มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 25 คน และทุกคนมีผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (1.1-4-1) 

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็น
อาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา
ของ 

ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง 2560  มี
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก จ านวน 3 คน ปริญญาโทในสาขาที่สั มพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 4 คน และเป็นอาจารย์ผู้สอน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีก่อนเกณฑ์ประกาศ จ านวน 15 คน 
(1.1-5-1) 

 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็น
อาจารย์ พิ เศษ (ถ้ ามี )  มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้ รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
พิเศษคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน ปริญญาโท 
จ านวน 6 คน และปริญญาตรี  จ านวน 1 คน โดยมี
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน 11 ปี   ทั้งนี้ 
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น (1.1-6-1) 

 การปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้
อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
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ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิ ทยาลั ย / สถาบั น  เ พ่ื อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้
ในปีที่ 8) 

สาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (1.1 -11-2) 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 (1.1-11-
2,1.1-11-3) และน าส่ง สกอ. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
(1.1-11-4) เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันเป็นปี
ที่ 1 ของการใช้หลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
ผ่าน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน 
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องค์ประกอบ 2 บัณทิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (2.1-1-1, 2.1-1-2) โดย
ประเมินบัณฑิตที่จบการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เดือน 
ธันวาคม 2560-มีนาคม2561) จ านวน 41 คน ท างานครบ 1 ปี ใน
เดือนพฤษภาคม 2560  โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 41 คน ประเมิน
ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 
หลักสูตรได้รับการตอบกลับแบบประเมินทั้งหมด 22 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 53.66 
ผลการประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต เป็นดังนี้ (2.1-1-
3, 2.1-1-4) 
คะแนนที่ได้ = 91.52/22 = 4.16    คะแนน     
สรุปผลการด าเนินการ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 41 คน  
2. จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 22 คน  
3. แบบสอบถามที่ครอบคลุมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานทั้ง 6 
ด้าน มีจ านวนทั้งหมด 38 ข้อ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน คะแนนที่ได้ 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต 

91.52 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต 

4.16 

  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/แนวทางในการพัฒนา 
1. ท าการจัดเก็บข้อมูลของบัณฑิต เช่น อีเมล์ , สถานที่ที่ปฏิบัติการ 
เป็นต้น ด้วยระบบสารสนเทศ(IT) ที่ใช้งานง่าย หลากหลาย และเป็น
มาตรฐานสากล ในช่วงก่อนที่บัณฑิตจะออกจากวิทยาลัยไปปฏิบัติการ
ในสถานที่ท างาน 
2. ท าการจัดส่งแบบสอบถามให้เร็วขึ้น หรือส่งแบบสอบถามให้บัณฑิต
ในช่วงวันรับปริญญา เพ่ือให้บัณฑิตทุกคนได้รับแบบสอบถาม และ
น าไปให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน 

2.1-1-1  หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี ที่ สธ.0213.081/181 วันที่ 31 
มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม 
2.1-1-2  โครงการส ารวจคุณภาพบัณฑิต 
2.1-1-3  แบบส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2560 
2.1-1-4  รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
4.16  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

4.16 

เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและ
สถาบัน 
1.ควรติดตามเก็บจ านวนแบบสอบถามฯให้ได้มากขึ้น(เก็บ
ได้เพียง 22 ชุด จาก 41 ชุด คิดเป็นร้อยละ 53.66) ควร
ได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามข้อตกลงที่สถาบัน
พระบรมราชชนกก าหนดให้วิทยาลัยในสังกัดด าเนินการ 
เนื่องจากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จในแต่ละปีของแต่ละ
หลักสูตรมีจ านวนไม่มาก ปีละไม่ถึง100 คน ทั้งนี้เพ่ือ
สะท้อนการเป็นตัวแทนที่ครอบคลุมและการได้ข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพท่ีมากขึ้น 
2.หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมที่แยกเป็นรายด้าน 
ทั้ง 6 ด้านของTQF เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลจากผู้ใช้
บัณฑิตว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านไหนของบัณฑิตที่มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับต่ า  จะได้น ามาวางแผนการปรับปรุง
พัฒนาในการบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ออกแบบเครื่องมือในการประเมินให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา การตรวจสอบการใช้
เครื่องมือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning 
Outcome)ในรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งจะส่งผล
ถึ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผู้ เ รี ย น ที่ ส า ม า ร ถ ส ะท้ อ น ไ ด้ ทั้ ง 
assessment for learning, assessment of learning,
และจุดมุ่งหมายสูงสุดของการประเมิน คือเพ่ือการเกิดการ
เรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน assessment as learning 
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องค์ประกอบ 2 บัณทิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
หลังจากหลักสูตรได้มีการติดตามผลส ารวจบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ส าเร็จการศึกษาถึงการได้งานท า โดยประเมินบัณฑิตที่
จบการศึกษา รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 41 คน 
(2.2-1-1) ภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่  ส าเร็จ
การศึกษา (เดือน พฤษภาคม  2560) โดยการส่งแบบ
ติดตามการได้งานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 (2.2-1-2) จ านวน 41 คน พบว่า บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา ได้งานท าทั้ง 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 (2.2-1-3) 
  
สรุปผลข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการส ารวจ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบ
แบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

41 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
ง า นท าภ าย ใน  1  ปี  ห ลั ง ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

41 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 41 
  
ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
  
ค่าร้อยละที่ได้   =   จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   x 100 / จ านวน
บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
                   =    41 x 100  = 100 
                            41 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
5 
  
คะแนนที่ ได้  = ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ

การได้งานท า สถานที่ปฎิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2559 
2.2-1-2 แบบติดตามการได้งานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
2.2-1-3 ร า ย ง า น ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5 / 100 
                   =    100 x 5  =  5 
                           100 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
5.00  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

5.00 

จากการส ารวจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีถึงการ
ได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา พบว่าบัณฑิตส าเร็จการศึกษาจ านวน 41 คน ได้
งานท าทั้ง 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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องค์ประกอบ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
3.1.1 การรับนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1. นักศึกษาที่รับแรกเข้า มีจ านวนเป็นไปตามแผนการผลิต 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
     2. ร้อยละ100 ของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1. กระบวนการรับสมัครมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
 
1. มีระบบและกลไก 
        ปีการศึกษา 2560 สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนด
รั บ นั ก ศึ ก ษ า  2 ร ะ บ บ  คื อ  1.  ร ะ บ บ คั ด ต ร ง จ า ก
พ้ืนที่ (25 มกราคม – 29 มีนาคม 2560) 2. ระบบสอบ
กลาง (5 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2560) 
        การด าเนินการทั้ง 2 ระบบ ดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยฯ 
โดยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าสังกัดหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ได้จัดท าระบบและ
กลไกการด าเนินงานรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 บน
พ้ืนฐานแนวคิดที่สอดคล้องกับระบบการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราช
ชนก  กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 (3.1.1-1-
1 และ 3.1.1-1-2)     
       สืบเนื่องจากระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ เป็นระบบเริ่มต้นของ
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการจึงได้น าผล
การประเมินระบบรับนักศึกษา ปีการศึกษา  2559 มาปรับ
วิธีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 3 “เตรียมความพร้อมการรับสมัคร” โดยงาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ซึ่ ง เป็นผู้ รับผิดชอบ
โครงการฯ  ได้จัดการประชุมที่ครอบคลุม ประเด็นต่างๆคือ แจ้ง
ค่ า เป้ าหมายในการด า เนิน งานทั้ ง เชิ งปริมาณและเชิ ง
คุ ณ ภ า พ  แ จ้ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ นั ก ศึ ก ษ า  ปี

3.1.1-1-1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ 
3.1.1-1-2 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระบบสอบกลาง 
3.1.1-2-1 ค าสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดชลบุรีที่8/2560  ลง
วันที่ 27 มกราคม 2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน
พระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ 
3.1.1-2-2  ค าสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร  จังหวัดชลบุรี ที่ 78/2560  ลง
วันที่ 17  พฤษภาคม 2560  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวง
สาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระบบสอบ
กลาง (หลักสูตร  สหวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข) 
3.1.1-2-3 การประเมินกระบวนการ “ระบบการรับ
นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560” ระบบคัดตรง
จากพ้ืนที ่
3.1.1-2-4 การประเมินกระบวนการ “ระบบการรับ
นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560” ระบบสอบกลาง 
3.1.1-3-1 การประเมินกระบวนการ “ระบบการรับ
นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560” ระบบคัดตรง
จากพ้ืนที ่  
3.1.1-3-2  การประเมินกระบวนการ “ระบบการรับ
นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560” ระบบสอบ
กลาง  
3.1.1-4-1  การประเมินกระบวนการ “ระบบการรับ
นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560” ระบบสอบ
กลาง      
3.1.2-1-1 ระบบและกลไกการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา 2559  ชี้แจงแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ที่ครอบคลุมแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
ขั้นตอนที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยคณะกรรมการตรวจ
เอกสารด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข ได้เสนอรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ประจ า เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจเอกสารและ
หลักฐานการสมัคร คณะกรรมการสัมภาษณ์  (3.1.1-2-
1 และ 3.1.1-2-2 ) 
       คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีส่วนร่วมในการรับ
นักศึกษา ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่และระบบสอบกลาง ดังนี้ 
       ขั้นตอนที่ 3 “เตรียมความพร้อมการรับสมัคร”  โดย
คณะกรรมการทั้งสองชุดเข้าร่วมประชุม  เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในประเด็น ค่าเป้าหมายในการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณ
แล ะ เ ชิ ง คุณ ภ า พ  ผ ลก า ร ปร ะ เ มิ น ร ะบบ นั ก ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2559 แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี
การศึกษา  2560  ที่ครอบคลุมแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ  และฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
       ขั้นตอนที ่6 การสัมภาษณ์ผู้สมัคร   
       คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  เอกสารหลักฐาน  พิจารณาผล
การตรวจร่างกาย  กรณีที่ผลการตรวจสอบถูกต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ก าหนด  คณะกรรมการตรวจเอกสารฯ จะบันทึกผลการ
ตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   จากนั้นจึงส่งต่อ
ให้กับคณะกรรมการทวนสอบด าเนินการทวนสอบ   ในกรณีที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ก าหนด  คณะกรรมการตรวจ
เอกสาร  จะแจ้งข้อค้นพบดังกล่าวต่อ รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและปัญหา
อ่ืนๆ  เพ่ือน าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติด้านสุขภาพและปัญหาอื่นๆ  ต่อไป 
       ขั้นตอนที่ 12 ประเมินกระบวนการ  คณะกรรมการตรวจ
เอกสารและหลักฐานการสมัคร   และคณะกรรมการ

3.1.2-2-1โครงการอบรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา  2560และก าหนดการอบรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3.1.2-3-1รายงานการประเมินกระบวนการ  “การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา”ภาคการศึกษาที่1
ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.1.2-4-1 ตารางกิจกรรมโครงการอบรมปฐมนิเทศ ซึ่ง
จัดท าโดยทางหลักสูตร 
3.1.2-5-1 รายงานการประเมินผลโครงการอบรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สัมภาษณ์  ร่วมกับคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ  ประเมิน
กระบวนการเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในแต่ละระบบ (3.1.1-
2-3, 3.1.1-2-4) 
 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
        คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัคร 
คณะกรรมการสัมภาษณ์  ร่วมกับคณะกรรมการชุด อ่ืนๆ 
ประเมินกระบวนการเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานในแต่ละระบบ 
ด้วยวิธีการ AAR (After Action Review)  พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในทางการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในระบบ
ที่ด าเนินการต่อไปหรือปีการศึกษาต่อไป 
       การประเมินกระบวนการประกอบด้วย  
       1. การประเมินการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
       2. การประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
(เป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
       ผลการประเมินกระบวนการ มีสาระส าคัญดังนี้ 
       ระบบคัดตรงจากพื้นที่ คณะกรรมการตรวจเอกสารและ
หลักฐาน  และคณะกรรมการสัมภาษณ์ สามารถด าเนินการได้
ตามระบบและกลไกที่ก าหนด  ส่งผลต่อ การบรรลุเป้าหมาย 
(3.1.1-3-1) คือ   
       1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไป ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
       2. กระบวนการรับสมัครมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
       3. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา
ทันตสาธารณสุขที่รับได้ (ผ่านการสัมภาษณ์) คิดเป็นร้อย
ละ 32 ของแผนการผลิต หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนการ
รับระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย 
       แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในระบบสอบกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีดังนี ้
      1. ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐาน
การสมัครได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วให้มีการทวนสอบโดย
คณะกรรมการทวนสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร และ
คณะกรรมการสัมภาษณ ์
       2. อาจารย์ประจ าภาควิชาทันตสาธารณสุขร่วมกับงาน
ทะเบียนและประเมินผลวางแผนประชาสัมพันธ์ เชิงรุกไปยัง
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
นักเรียนซึ่งศึกษา ณ จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาให้ศึกษา 
ณ วิทยาลัยฯ 
       3. คณะกรรมการสัมภาษณ์ปรับข้อค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ที่เสริมสร้างทัศนคติต่อการเรียน 
       ระบบสอบกลาง 
       จากการประเมินผลการด าเนินการปรากฏผล ดังนี้ (3.1.1-
3-2) 
       1. ร้อยละ 100  ของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไป ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
       2. กระบวนการรับสมัครมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
       3. นักศึกษาหลักสูตร   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขา
ทันตสาธารณสุขที่รับได้ คิดเป็นร้อยละ 46 ของแผนการผลิต 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.65 ของแผนการรับระบบสอบกลาง ซึ่ง
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในการด าเนินการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2561 
       สืบเนื่องจากการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัครและ
การทวนสอบเอกสารหลักฐาน เป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพใน
การด า เ นิ น ง าน  จึ ง คว รน า ขั้ น ตอนดั ง กล่ า ว ไป ใช้ ใ นปี
การศึกษา 2561  โดยมีวิธีการด าเนินการ  ดังนี้ 
     1. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสาร  และคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วยการฝึกปฏิบัติ 
      2. คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  เอกสารหลักฐาน พิจารณาผล
การตรวจร่างกาย กรณีที่ผลการตรวจสอบถูกต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารฯ จะบันทึกผล
การตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จากนั้นจึงส่งต่อ
ให้กับคณะกรรมการทวนสอบด าเนินการทวนสอบ  และคณะ
ก ร ร ม ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป  ( ข ณ ะ
สัมภาษณ์  คณะกรรมการสัมภาษณ์ 1คน จะท าหน้าที่ทวนสอบ
เอกสารและหลักฐานการสมัครอีกครั้ง) ในกรณีที่คุณสมบัติไม่
ถู กต้ อ ง ตาม เกณฑ์ ก าหนด  คณะกร รมกา รตร วจสอบ
เอกสาร  จะแจ้งข้อค้นพบดังกล่าวต่อ รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและปัญหา
อ่ืนๆ  เ พ่ือน าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
คุณสมบัติด้านสุขภาพและปัญหาอื่นๆ ต่อไป 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       คณะกร รมกา รต ร ว จ เ อกส า รและหลั ก ฐ านกา ร
สมัคร  คณะกรรมการสั มภาษณ์  ได้น าผลการประ เมิน
กระบวนการในระบบคัดตรงจาก พ้ืนที่มาพัฒนากระบวนการ
ด าเนินการในระบบสอบกลาง ดังนี้ 
       1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ประจ า ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
       2. คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัคร 
คณะกรรมการสัมภาษณ์ เข้าร่วมเตรียมความพร้อมตาม
ก าหนดการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการตรวจเอกสารหลักฐานการสมัคร และวิธีการตั้ง
ข้อค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ 
       3. คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัคร 
คณะกรรมการสัมภาษณ์ ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการสมัครด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน พิจารณาผลการตรวจ
ร่างกาย  กรณีที่ผลการตรวจเอกสารถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารฯ จะบันทึกผลการ
ตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จากนั้นจึงส่งต่อ
ให้กับคณะกรรมการทวนสอบด าเนินการทวนสอบ  และคณะ
ก ร ร ม ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป  ( ข ณ ะ
สัมภาษณ์  คณะกรรมการสัมภาษณ์ 1 คน จะท าหน้าที่ทวน
สอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอีกครั้ง) ในกรณีที่คุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 
จะแจ้งข้อค้นพบดังกล่าวต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและปัญหาอ่ืนๆ เพ่ือ
น าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติด้าน
สุขภาพและปัญหาอ่ืนๆ 
       4. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่รับได้ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย  สถาบันพระบรมราชชนกจึงได้ขยายปฏิทินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 ระบบ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สอบกลาง เพ่ิมเติม   ดังนั้น หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข 
จึงได้เสนอรายชื่อ อาจารย์ประจ าซึ่ งสังกัดภาควิชาทันต
สาธารณสุขเป็นคณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานการ
สมัคร  และคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
สรุปผลการด าเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560  
      1. จ านวนนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาทันตสาธารณสุขที่รับได้ (ค านวณจากผู้ผ่านการ
สัมภาษณ์)    
       1.1 รอบคัดตรงจากพ้ืนที่ จ านวนนักศึกษาที่รับได้  คิด
เป็นร้อยละ 32 ของแผนการผลิต  หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
แผนการรับระบบคัดตรงจากพ้ืนที่   
       1.2 ระบบสอบกลาง จ านวนนักศึกษาที่รับได้ คิดเป็นคิด
เป็นร้อยละ 46 ของแผนการผลิต   หรือคิดเป็นร้อย
ละ 67.65 ของแผนการรับระบบสอบกลาง 
       1.3 ระบบรับนักศึกษา รอบเพ่ิมเติม  รับนักศึกษาเพ่ิมได้
อีก 1 คน 
       ดังนั้น   ปีการศึกษา  2560  มีนักศึกษารับได้
ทั้งหมด 36 คน จากแผนการผลิตจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72 ของการผลิต (ข้อมูลการรายงานตัวเข้าศึกษา งาน
ท ะ เ บี ย น แ ล ะป ร ะม ว ล ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  เ มื่ อ
วันที่ 9 และ 15 สิงหาคม 2560) (3.1.1-4-1)  
       2. ร้อยละ 100  ของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไป ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
       3. กระบวนการรับสมัครมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ไม่มีผู้ร้องเรียนในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. มีระบบและกลไก 
       มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(3.1.2-1-1) 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
       1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัย
ร่วมจัดประชุม เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560(3.1.2-2-1) 
       2. มีการด าเนินการตามแผนกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่โดยผ่านกิจกรรม
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ต่างๆ ดังนี้ 
           2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิต 
                - กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์พ่ีดูแลน้อง” 
                - เทคนิคการเรียนให้เก่ง ดี มีสุข 
           2.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
           - กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 
                - กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชาทันตกายวิภาค
ศาสตร์ 
                - กิจกรรม การเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เพ่ืองานทันตกรรมหัตถการ 
                - กิจกรรมเตรียมความพร้อมการท าวิจัย 
                - กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานใน
คลินิกทันตกรรม 
        3. จากผลการด าเนินการ พบอุปสรรคและปัญหาจากการ
ด าเนินการตามระบบและกลไก ในการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการแก่นักศึกษา คือ มีเนื้อหากิจกรรมและ
ระยะเวลาของการเตรียมความพร้อมด้านวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์น้อยเกินไป 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
         เมื่ อ สิ้ นสุ ดการด า เ นิ น ง านระยะที่  1 ในวั นที่  10
สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยท าการ
ด าเนินการประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ After Action 
Review (AAR) (3.1.2-3-1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ด าเนินจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศเห็นว่า กิจกรรม
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการที่จัดให้นั้นยังมีระยะเวลาน้อย
เกินไป จึงได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         หลักสูตรได้มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทางด้านวิชาการโดยการเพ่ิม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/วิชาชีพ ใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน
ส่วนกิจกรรมที่เพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
         จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
ที่จัดขึ้นท าให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนใหม่มากขึ้น 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
รู้จักการใช้ชีวิตแบบใหม่ในสังคมมหาวิทยาลัย เกิดความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ม อ ง เ ห็ น ภ า พอ น า ค ต เ มื่ อ จ บ
การศึกษา  และมีรายงานประเมินผลโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 (3.1.2-5-1) 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 

-มีระบบและกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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องค์ประกอบ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการ 
(นักศึกษา 50 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) 
2. ร้อยละ100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงการใช้ชีวิต
ด้านสังคมและการปรับตัว (นักศึกษา 20 คนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คน) 
3. ร้อยละ100 ของนักศึกษาที่เข้ารับการให้ค าปรึกษาได้รับการ
ช่วยเหลือหรือค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะ
แนว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(1) มีการด าเนินกระบวนการควบคุมการดูแลและการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ครบทุกข้อ 
(2) นักศึกษามีคะแนนความพึงใจในกระบวนการ การควบคุม
การดูแลและการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษามากกว่า 
3.51 
 
1. มีระบบและกลไก 
       หลักสูตรทันตสาธารณสุขมีระบบและกลไกก ากับการ
ด าเนินงานตามระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ในเทอม 1 ปี
การศึกษา2560 (3.2.1-1-1) ซึ่งได้ปรับปรุงจากปีการศึกษา 
2559 ในเรื่องให้มีการก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติของอาจารย์
ที่จะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมภาคเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาวิชาการ/แนะแนว/การ
จัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (3.2.1-2-1)   โดยก าหนดไว้ใน
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา(3.2.1-2-
2)  และก าหนดการตั้งเกณฑ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในคู่มือ

3.2.1-1-1 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 1/2560) 
3.2.1-2-1 รายงานการประชุมภาควิชาทันตสาธารณสุข 
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 
3.2-1-2-2 ค าสั่ ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร 
จังหวัดชลบุรีที่ 97/2560 เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์ประจ า
ชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-2-3 คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560 
3.2.1-2-4 รายชื่ออาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาควิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่1-4 
3.2.1-2-5 ส า เนาตาร า งสอนนั กศึ กษาหลั กสู ต ร
สาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปี
ที่ 1-4  ปีการศึกษา 2560 
3.2.1-2-6 แฟ้มประวัตินักศึกษาและผลการเรียน 
3.2.1-2-7 รายง านสรุ ปผล เรื่ อ งกา รดู แลการ ให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.2.1-3-1 รายงานการประเมินกระบวนการ  “การ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่1 ประจ าปี
การศึกษา 2560” 
3.2.1-3-2 รายงานการประชุมภาควิชาทันตสาธารณสุข 
วันที่ 7 ธันวาคม  2560 
3.2.1-3-3 รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
2560 
3.2.1-4-1 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่2/2560) 
3.2.1-4-2 บันทึกการให้ค าปรึกษา/แนะน า  ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา (3.2.1-2-3)ที่มีความครอบคลุมทั้งในเรื่อง
วิชาการและสังคม การปรับตัวในการใช้ชีวิตในวิทยาลัย 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ประจ าชั้นไปยังกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการจัดนักศึกษาในหลักสูตรให้กับ
อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง(3.2.1-2-4) โดยอาจารย์ 1 คน
รับผิดชอบดูแลนักศึกษา 8-11 คน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้า
จนส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวอย่างทั่วถึง 
4) มีการก าหนดตารางให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
เวลา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง ซึ่ งจะก าหนดเวลาไว้ใน
ตารางสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี  ในคาบกิจกรรมเสริม
หลักสูตร/Homeroom (3.2.1-2-5) และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น 
โทรศัพท์ส่วนตัวfacebook และไลน์กลุ่ม เป็นต้น   ส าหรับ
นักศึกษาใหม่จะมีข้อมูลประวัติของนักศึกษา (3.2.1-2-6) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดูแลและป้องกันความเสี่ยง  ส่วนนักศึกษา
ชั้นปีที่    2, 3, 4  กรณีที่มีความเสี่ยง มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา (ด้านผลการเรียน 
ลักษณะนักศึกษา ความประพฤติ จุดแข็งจุดอ่อน ข้อมูล
สุขภาพ)      เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแล และจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษาต่อไป (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มี
ความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
5) อาจารย์ประจ าชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา ด าเนินการตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
2560 
6) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา(3.2.1-2-7) เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา สรุปว่า
ในปีการศึกษา 2560  มีการให้ค าปรึกษา แก่นักศึกษาจ านวน 5 
ราย ตามรายงานผลการให้ค าปรึกษาที่แนบมา ซึ่งปัญหาที่มา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้น เป็นปัญหาที่ไม่
ซับซ้อนอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นสามารถ
ด าเนินการแก้ไขและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3.2.1-5-1 รายงานการประเมินกระบวนการ  “การ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่2 ประจ าปี
การศึกษา 2560” 
3.2.1-5-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
3.2.2-1-1 ระบบและกล ไกการ พัฒนาศั กยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 
3.2.2-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.2.2-2-2  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
และพัฒนาทักษะชีวี และอาชีพ ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.2.2-2-3 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 
3.2.2-2-4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิต "Safe Drive Save Life ขับขี่มีลิมิต ชีวิต
ปลอดภัย" 
3.2.2-2-5  โครงการบูรณาการจัดการเรียนสอนกับการ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข เรื่อง การให้บริการทางทัน
ตกรรมแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ และรายงานสรุปผล 
3.2.2-3-1  รายงานการประเมินกระบวนการ “การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560” 
3.2.2-4-1 ระบบและกล ไกการ พั ฒนาศั กยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 (ฉบับปรับปรุง 2/2560) 
3.2.2-5-1 รายงานการประเมินกระบวนการ“การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
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3. มีการประเมินกระบวนการ 
ประเมินผลลัพธ์กับตัวช้ีวัดและเป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผลการด าเนินการ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 36 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิง
วิชาการ จ านวน  36 คน(นักศึกษา 50 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 45 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิง
วิชาการ จ านวน 45 คน(นักศึกษา 50 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 44 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิง
วิชาการ จ านวน 44 คน(นักศึกษา 50 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 56 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิง
วิชาการ จ านวน 56 คน(นักศึกษา 50 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
1 คน) 
ดังนั้นร้อยละ100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการ 
(นักศึกษา 50 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) จึงบรรลุเป้าหมาย 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 36 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงการ
ใช้ชีวิตด้านสังคมและการปรับตัว จ านวน 36 คน(นักศึกษา 20 
คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 45 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงการใช้
ชีวิตด้านสังคมและการปรับตัว จ านวน 45 คน(นักศึกษา 20 คน
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 44 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงการใช้
ชีวิตด้านสังคมและการปรับตัว จ านวน 44  คน(นักศึกษา 20 
คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 56 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงการใช้
ชีวิตด้านสังคมและการปรับตัว จ านวน 56 คน(นักศึกษา 20 คน
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) 
ดังนั้น ร้อยละ100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงการใช้
ชีวิตด้านสังคมและการปรับตัว (นักศึกษา 20 คนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คน)จึงบรรลุเป้าหมาย 
3. พบว่านักศึกษาที่เข้ารับการให้ค าปรึกษาในภาคการเรียนที่ 1 
ไม่ได้ท าการบันทึกค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกคน 
จึงท าให้ทางหลักสูตรไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการให้
ค าปรึกษาได้ครบถ้วน จึงไม่บรรลุเป้าหมาย 
  

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.2.2-5-2 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา
บัณฑิตคุณภาพให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21 โดยความ
ร่วมมือของเครือข่าย และรายงานสรุปผลโครงการ 
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การประเมินผลลัพธ์กับตัวช้ีวัดและเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผลการด าเนินการ 
(1) มีการด าเนินกระบวนการควบคุมการดูแลและการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ครบทุกข้อ ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการ และการใช้ชีวิต
ด้านสังคมและการปรับตัว ต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2. อาจารย์ที่ปรึกษามีแผนการพบนักศึกษา 
3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. มีการก ากับการด าเนินงานตามแผน 
5. ประเมินผลการให้ค าปรึกษา ด้วยวิธีการประเมินระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
6. น าผลการประเมินการให้ค าปรึกษามาเสนอที่ประชุม
หลักสูตร และน าข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนการให้ค าปรึกษาในปีถัดไป(3.2.1-3-2) 
(2) นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจในด้านการควบคุมการดูแล
และการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (3.2.1-3-3) 
ประเมินกระบวนการ 
จัดประชุมภาควิชาทันตสาธารณสุข โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ที่เก่ียวข้องร่วมประเมินกระบวนการ ด้วย
วิธีการ AAR   เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผลการประเมินในที่ประชุมให้
ความเห็นว่า 
1.หลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละท่าน มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.จากผลการประเมินจากนักศึกษา ในเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ มีเวลาให้การดูแลแก่นักศึกษา ในระดับ ดีมาก 
3.มีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีผลดีต่อ
การดูแลและติดตามนักศึกษาได้อย่างสะดวก 
4.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มของอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือการเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า และ
ความเสี่ยงที่จะท าการส าเร็จการศึกษาช้า หรือลาออกกลางคัน 
5.ทางหลักสูตรเปิดโอกาสให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลายช่องทาง 
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แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ในภาคการศึกษาแรก (3.2.1-3-1) พบ
ปัญหาในเรื่องการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1) ในวันที่ก าหนดเข้าพบ มีอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านติด
ราชการ ท าให้ไม่สามารถเข้าพบตามช่วงเวลาตามวันที่ก าหนด
ได้ จึงมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม ว่าหากอาจารย์ที่ปรึกษาท่าน
ใดติดธุระในคาบกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการให้เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ให้อาจารย์ท าการนัดหมายกับนักศึกษาในที่
ปรึกษานอกเวลาที่อาจารย์และนักศึกษาสะดวกตรงกัน 
2) ขั้นตอนการบันทึกผลการให้ค าปรึกษา พบว่า การบันทึกการ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวโดยนักศึกษา ไม่ครบถ้วน  ที่ประชุม
จึงมีมติว่า รูปแบบการให้ค าปรึกษา ควรมีแบบฟอร์มการบันทึก
การให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์
ประจ าชั้นเป็นผู้บันทึกการให้ค าปรึกษาและเก็บรวบรวมแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษานั้น เพ่ือให้สามารถติดตามผลได้สะดวก
และครบถ้วนเมื่อจบปีการศึกษา 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการควบคุมการดูแล
และการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา (3.2.1-4-1) โดย
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  อาจารย์ประจ าชั้นและ
อาจารย์ที่ปรึกษาใช้แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวที่จัดท าขึ้นใหม่ โดยอาจารย์ เป็นผู้บันทึกการให้
ค าปรึกษาเอง และได้ก าหนดช่วงเวลาที่สะดวกในการให้
นักศึกษาเข้าพบโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า (3.2.1-4-2) 
 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ตามผลการประเมิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไก ปีการศึกษา2560 
ฉบับที่  1/2560 เป็นฉบับที่2/2560 โดยเพ่ิมขั้นตอน ให้
นักศึกษาบันทึกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวลงในสมุด
บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ผลการด าเนินงานพบว่าใน
ภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาท าการบันทึกการเข้าพบไม่ครบทุกคน 
จึงด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไกอีกครั้งจากฉบับที่ 
1/2560 เป็นฉบับที่ 2/2560 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้
บันทึกและเก็บรวบรวมแบบบันทึก โดยเริ่มการด าเนินการตั้งแต่
ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป    
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 
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พฤษภาคม 2561 (3.2.1 -5-1) พบว่าการใช้แบบบันทึกที่
อาจารย์ปรึกษาเป็นผู้บันทึก และเก็บรวบรวม ท าให้การติดตาม
ข้อมูลการให้ค าปรึกษามีความสมบูรณ์ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
100  และการก าหนดช่วงเวลาโดยการนัดหมายล่วงหน้านั้น
นักศึกษามีโอกาสได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวกมากขึ้น 
ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาในแต่
ละชั้นปีได้รู้จักกับนักศึกษาคนอื่นๆที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเดียวกัน
มากขึ้น มีการติดตามการให้ค าแนะน า โดยเฉพาะนักศึกษาทุก
ชั้นปีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากข้ึน ส่งผลให้ในภาคการเรียนที่ 
2 ของปีการศึกษา 2560 ไม่พบการรายงานปัญหาการร้องเรียน
ของนักศึกษาอีก และในส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในด้านการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวจากอาจารย์อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.45 
คะแนน (3.2.1-5-2) 
 
3.2.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ100 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน 
2. ร้อยละ100 ของนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(1) มีการด าเนินกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุม
การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(2) นักศึกษามีคะแนนความพึงใจในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มากกว่า 3.51 
 
1. มีระบบและกลไก 
         หลักสูตรทันตสาธารณสุขมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา  เพ่ือให้
มีการพัฒนานักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 ในปีการศึกษา2560 (3.2.2-1-1) 
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
1)  จัดประชุมภาควิชาทันตสาธารณสุข โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 โดยน ารายงานสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษารายข้อ
ภายหลังสิ้นสุดการเรียน ชั้นปีที่ 1-4 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ร่วมกับการประเมินความต้องการที่จะพัฒนาทักษะที่ 21 ที่
นักศึกษาสนใจ   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงการ 
หรือด าเนินกิจกรรม 
2)  ด าเนินการตามแนวทางที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาได้มีการวิเคราะห์
และจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา /มคอ.2) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21  ประจ าปีการศึกษา 2560 (3.2.2-2-1)  รวม
ทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นโครงการที่จัดโดยภาควิชาทันต
สาธารณสุข 1 โครงการ และโครงการที่จัดโดยวิทยาลัยฯ 
จ านวน 4 โครงการ โดยมี 
       1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวี  และอาชีพ ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2560 (3.2.2-2-2) 
       2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)โดยความ
ร่วมมือของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 (3.2.2-2-3) 
       3.  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการด าเนิน
ชีวิต "Safe Drive Save Life ขับขี่มีลิมิต ชีวิต
ปลอดภัย" (3.2.2-2-4) 
       4. โครงการบูรณาการจัดการเรียนสอนกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
เรื่อง การให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน เนื่องในวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ (3.2.2-2-5)   
ซึ่งทั้ง 4 โครงการดังกล่าว ได้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ในด้านทักษะการด าเนินชีวิต
และอาชีพ  
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
3) นักศึกษาท าการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ลงในสมุดบันทึกและส่งอาจารย์ประจ าชั้นตามก าหนดเวลา 
4) ท า ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม พึ ง พอ ใ จ นั กศึ ก ษ า ใน แ ต่ ล ะ
โครงการ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา 
 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
ผลการด าเนินการการประเมินผลลัพธ์กับตัวชี้ วัดและ
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 36 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จ านวน 36 คน 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 45 คน เข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  จ านวน 45 คน 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 44 คน เข้าร่วมโครงการบูรณา
การจัดการเรียนสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข เรื่อง การให้บริการทางทัน
ตกรรมแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
จ านวน 44 คน 
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 56 คน เข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 56 คน 
ดังนั้นร้อยละ 100 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ครบทุกด้าน และได้รับการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ครบทุกคน จึงบรรลุเป้าหมาย 
- ผลการด าเนินการการประเมินผลลัพธ์กับตัวชี้ วัดและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(1) มีการด าเนินกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุม
การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครบทุกข้อ ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับนักศึกษา 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจัดท าโครงการ
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน คือ 
-ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
-ทักษะสารสนเทศ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. มีการก ากับการด าเนินงานตามแผน 
5. มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(2) นักศึกษามีคะแนนความพึงใจในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
ประเมินกระบวนการ 
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ทางหลักสูตร
ได้มีการประเมินกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2.2-3-1) 
เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เห็นว่า นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการที่
หลักสูตรและวิทยาลัยจัดให้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จ านวนทั้งหมด   โครงการ ซึ่งทักษะที่นักศึกษา
ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรมอาจจะไม่ใช่
ทักษะที่นักศึกษาสนใจพัฒนา 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3.2.2-4-1)  โดยเพ่ิมขั้นตอนการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือ
ประเมินทักษะที่นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาจากรายงานสรุป
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษารายข้อภายหลังสิ้นสุดการเรียน ชั้นปีที่ 1-4 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา และส ารวจความต้องการการพัฒนา
ทักษะที่ 21 โดยนักศึกษา 
 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากผลการประเมินกระบวนการ  AAR ปีการศึกษา 2559 
(3.2.2-5-1) ได้ปรับปรุงระบบและกลไก เป็นฉบับ 1/2560 โดย
เพ่ิมขั้นตอนของการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปี
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา 2560 มีผลการปรับปรุง ดังนี้ นักศึกษามีโอกาสได้
เผยแพร่ผลงานจากการท ากิจกรรมโครงการพัฒนาบัณฑิต
คุณภาพให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21 โดยความร่วมมือของ
เครือข่าย และรายงานสรุปผลโครงการโครงการพัฒนาบัณฑิต
คุณภาพให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21 โดยความร่วมมือของ
เครือข่ายในเวปไซด์ของสโมสรนักศึกษา (3.2.2-5-2) เป็นสื่อ
เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องกฏ วินัยจราจร และมารยาททางการ
ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆของวิทยาลัย บุคคลากร 
เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่ได้น าความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 

-มีระบบ มีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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องค์ประกอบ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 (สกอ.) ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1.การคงอยู ่

ในแต่ละชั้นปี มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดังนี้ 
-  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษารับเข้าจ านวน 59 คน สิ้นปี

การศึกษา 2560 มีนักศึกษา 56 คน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 94.9 

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษารับเข้าจ านวน 51 คน สิ้นปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษา 44 คน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 86.3 

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษารับเข้าจ านวน 56 คน สิ้นปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษา  45 คน มี อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 80.4 

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษารับเข้าจ านวน 56 คน สิ้นปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษา 50 คน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 100 
เมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่าทุกชั้นปีมีอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาลดลง (3.3-1-1) 

ปี ก า รศึ ก ษ า ที่
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
2558 2559 2560 

2557 (59) 56 56 56 
อัตราคงอยู่ (94.92%) (94.92%) (94.92%) 
2558 (51) 44 44 44 
อัตราคงอยู่ (86.27%) (86.27%) (86.27%) 
2559 (56) - 50 45 
อัตราคงอยู่ - (89.29%) (80.35%) 
2560 (36)     36 
อัตราคงอยู่     (100%) 

          
2. การส าเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 91.07, 89.13และ 94.92 ตามล าดับ จึงมีแนวโน้ม
อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น (3.3-2-1) 
  

3.3 -1-1   ตารางแสดงข้อมูลการคงอยู่ ของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
3.3-2-1   รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิช าทันต
สาธารณสุข 
3.3-3-1   รายงานผลการประเมินระดับความพึง
พอ ใจต่ อหลั ก สู ต รขอ งนั กศึ กษ าหลั กสู ต ร
สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต  สาขาวิช าทันต
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.3-4-
1   https://www.facebook.com/scphc/ 
3.3 -4-2   กล่องร้ อง เรียนที่ ติ ดไว้บนอาคาร
ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
3 .3 -4-3   การบันทึ กการ ให้ ค าปรึ กษาของ
อาจารย์ประจ าชั้น 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2558 2559 2560 

2555 (56) 51 - - 
อัตราการส าเร็จการศึกษา (91.07%) - - 
2556 (46) - 41 - 
อัตราการส าเร็จการศึกษา - (89.13%) - 
2557 (59) - - 56 
อัตราการส าเร็จการศึกษา - - (94.92%) 

 
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตรโดยมีประเด็นค าถามที่ครอบคลุมการรับนักศึกษาและ
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีดังนี้ 
  
ประเด็นความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. การรับนักศึกษา 3.96 4.02 4.05 
2. การเตรียมความพร้อม
ให้ แก่ นั กศึ กษาก่ อน เข้ า
ศึกษา 

4.10 4.22 4.36 

3. การควบคุมการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แ น ะ แ น ว แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า
ปริญญาตรี 

4.41 4.43 4.45 

4 . ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

4.51 4.53 4.55 

5. การจัดการข้อร้องเรียน 4.45 4.51 4.55 
  
พบว่าความพึงพอใจต่อหลักสูตรในปีการศึกษานี้มีแนวโน้มดีขึ้น 
(3.3-3-1) 
4. ความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน 
     หลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าทันต
สาธารณสุข มีระบบการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน โดยแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบในวัน
ปฐมนิเทศ  3 ช่องทาง ดังนี้ 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1.  ท า ง ร ะ บ บ  IT โ ด ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผ่าน facebook ของวิทยาลัย               
https://www.facebook.com/scphc/ (3.3-4-1) 
   2. กล่องร้องเรียนที่ติดไว้บนอาคารภาควิชาทันตสาธารณสุข 
(3.3-4-2) 
   3. อาจารย์ประจ าชั้นและ อาจารย์ผู้สอน โดยสามารถเข้าพบ
ได้ตามเวลาที่นัดหมาย (3.3-4-3) 
ในปีการศึกษา 2560 ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ซึ่งปี
การศึกษา 2558 และ  2559 ก็พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษาเช่นกัน แสดงว่ามีแนวโน้มดีขึ้น และมีการประเมินความ
พึงพอใจต่อระบบการจัดช่องทางการร้องเรียนของนักศึกษาใน
ภ า พ ร ว ม มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ม า ก  คื อ
เท่ากับ 4.55 คะแนน (3.3-3-1) 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
3.00  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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องค์ประกอบ 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
หมายเหตุ - 
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนา
ตนเองไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับดี 
 
1. มีระบบและกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1.3-
1-1) 
2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1.ภาควิชาจัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ภาควิชาทันต
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2558-2562 (อบรมระยะยาวและ
การศึกษาต่อ) (4.1.3-2-1, 4.1.3-2-2) 
2.หลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพของอาจารย์สังกัดหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 (4.1.3-2-3) 
3.ตลอดปีการศึกษา 2560 อาจารย์สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุขเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพทุกคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ตัวอย่าง 4.1.3-2-4 ถึง 
4.1.3-2-10) 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
-ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนา
ตนเองไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง และระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับดี 
ประเมินกระบวนการ 
ประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ AAR (After Action Review) 
ระหว่างปีการศึกษา (4.1.3-3-1) เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า 

4.1.1-1-1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4.1.1-1-2 กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
4.1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
4.1.1-2-2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.1.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.1.1-3-1 รายงานผลการประเมินกระบวนการการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ 3 ก.ค. 2560 (After Action Review) 
4.1.1-4-1 รายงานผลการประเมินกระบวนการการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ 3 ก.ค. 2560 (After Action Review) 
4.1.1-4-2 แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์สังกัด
ภาควิชาทันตสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมให้มีคุณวุฒิพร้อม
รับต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1-4-3 แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ภาควิชาทันต
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2558-2562 
4.1.1-4-4 แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ภาควิชาทันต
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2560-2564 
4.1.1-4-5 แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558-
2562 
4.1.1-4-6 แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558-
2562 อาจารย์ ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
-ควรมีแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในระยะยาวของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเป็นการวิเคราะห์
รายบุคคล เพ่ือให้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิพร้อมที่จะรับต าแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สอดคล้องกับแผนเพ่ือรองรับกรณี
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน 4.1) ทั้ง
ในด้านคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิขาการ ทั้งนี้เพื่อ
น ามาประกอบเวลาจัดภาระงานให้เอื้อ สนับสนุน และเหมาะสม 
- การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนยัง
ไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร แต่เดิมเป็นเพียงการน าความรู้ที่
ได้มาไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาในวิชาต่างๆ อย่างไม่เป็นรูปธรรมนัก 
ที่ประชุมอยากให้ท าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อ.ปิ่นทองน าเสนอ
การใช้ระบบ E-learning ที่ได้จัดขึ้นในวิทยาลัย จะน าไปใช้ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.1.3-3-3) 
-ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1.3-3-4) 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-จัดท าแผนพัฒนาตนเองในระยะยาวของอาจารย์สังกัดภาควิชา
ทันตสาธารณสุข (4.1.3-4-1) 
-ให้มีการน าเสนอผลการพัฒนาตนเองในการประชุมประจ าเดือน
ของภาควิชา และติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ในการเรียนการสอน (4.1.3-4-2 ถึง 4.1.3-4-4) 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแผนพัฒนาตนเองในระยาวของอาจารย์สังกัดภาควิชาทันต
สาธารณสุข (4.1.3-5-1) 
-ในการประชุมภาควิชา จัดให้มีการน าเสนอผลการพัฒนาตนเอง
ของผู้ที่ได้ไปประชุม/อบรม ว่าได้ประโยชน์อะไรจากการไป
ประชุมในครั้งต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้แก่อาจารย์ท่าน
อ่ืนๆ ต่อไป 
-ติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม (4.1.3-5-2 ถึง 4.1.3-5.4) 
-อาจารย์สังกัดหลักสูตรรับทราบว่ามีหนังสือเชิญประชุมทั้งจาก
ประกาศในห้องเลขาภาค และในไลน์ภาควิชา (ทราบจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี (4.45 คะแนน) (4.1.3-5-5) 

2560 
4.1.1-4-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 
4.1.1-5-1 แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์สังกัด
ภาควิชาทันตสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมให้มีคุณวุฒิพร้อม
รับต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1-5-2 หนังสืออนุมัติลาศึกษาต่อของ ทพญ.อ้อ
ขวัญ สุธีรพรหม 
4.1.1-5-3 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพ่ือเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
4.1.1-5-4 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา 
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์” 
4.1.1-5-5 ภาระงานสอนของอาจารย์สังกัดภาควิชา
ทันตสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 ธ.ค. 2559 
4.1.1-5-6 ภาระงานสอนของอาจารย์สังกัดภาควิชา
ทันตสาธารณสุข ฉบับวันที่ 3 พ.ย. 2560 
4.1.1-5-7 หนังสืออนุมัติให้ ทพ.ศรัณย์ ไปสอบ
หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
วุฒิบัตรแดสงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข 
4.1.1-5-8 แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558-
2562 อาจารย์ ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2560 
4.1.1-5-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 
4.1.1-5-10 หนังสือราชการเลขที่ สธ 0205/17119 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่องการประเมินผลงาน ของ 
อ.ทพ.สุทธินาถ ชมเชย 
  
4.1.1-5-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พ.ศ. 2561 
4.1.2-1-1 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  
4.1.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
4.1.2-2-2 ภาระงานสอนของอาจารย์ภาควิชาทันต
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.1.2-2-3 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรภาควิชาทันตสาธารณสุข 
4.1.2-2-4 บันทึกข้อความขอรายชื่อคณะกรรมการวิจัย
และผลงานวิชาการ และคณะกรรมการบริการวิชาการ 
4.1.2-2-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
4.1.2-2-6 บันทึกข้อความขอรายชื่อคณะกรรมการการ
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4.1.2-2-7 ตารางสอนและคลินิกทันตกรรมของอาจารย์
ภาควิชาทันตสาธารณสุขประจ าเดือนมิถุนายน 2560 – 
กรกฎาคม 2561 
4.1.2-2-8 บันทึกข้อความเชิญประชุมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือด าเนินโครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัช
กรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิตประจ าปี 2561 
4.1.2-2-9 หนังสือขออนุมัติไปประชุมโครงการประชุม
สร้างหลักสูตรการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพช่องปาก
ในผู้สูงอายุและคนพิการส าหรับทันตาภิบาล 
4.1.2-2-10 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมงาน
กิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ปี 2560 
4.1.2-2-11 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นกรรม
กาตตัดสินนางนพมาศจ าแลงเนื่องในวันลอยกระทง 
4.1.2-2-12 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม “ท าบุญ
หอพัก ประจ าปี 2561” 
4.1.2-2-13 หนังสือเชิญประชุมประจ าเดือนเมษายน
และร่วมกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโสเนื่องในวัน
สงกรานต์ 
4.1.2-2-14 ตัวอย่างภาพถ่ายการแต่งกายชุดไทยในวัน
อังคารของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาทันต
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สาธารณสุข 
4.1.2-2-15 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  
4.1.2-2-16 หนังสือเชิญประชุมโครงการจัดการความรู้
เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
4.1.2-2-17 หนังสือขอรายชื่อคณะท างานศึกษาวิจัย
ความต้องการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
4.1.2-3-1 รายงานผลการประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ ระหว่างปีการศึกษา 
วันที่ 15 ก.พ. 2561 (After Action Review) 
4.1.2-3-2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรภาควิชาทันตสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 
4.1.2-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 
มีการด าเนินการตามระบบและกลไก มีการประเมิน
กระบวนการและปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.0  
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องค์ประกอบ 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
 ผลการด าเนินงาน 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 
(1/5) x 100 =  20 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  = 
(20/20) x 5 = 5 คะแนน 
 
4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
        ใช้เกณฑ์เทียบเคียงคือให้ต าแหน่งระดับช านาญการ
พิเศษ  เทียบเคียงได้กับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  =  (4/5) x 100  = 80 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  = 
(80/60) x 5 =  5 คะแนน  
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน(คน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

1 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน(คน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ  

4 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

4.2.1-1 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
บริหารหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.2.1-2 เอกสารหลักฐานคุณวุฒิปริญญาเอกของ 
ดร.บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 
4.2.2-1 รายชื่อและต าแหน่งของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (เล่ม
หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4.2.2-2 หนังสือราชการเลขที่ สธ 0205/17119 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่องการประเมินผลงาน 
4.2.3-1 สุภัค วงษ์วรสันต,์ เพียงดาว ค านึงสิทธิ, 
สรินธา สุภาภรณ,์ บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร, สุทธินาถ 
ชมเชย, ปิ่นทอง ประสงค์สุข. เรซินคอมโพสิตชนิด
ที่มีคุณสมบัติการหดตัวต่ าในงานทันตกรรม
หัตถการ. วารสารทันตาภิบาล. 2560. ปีที่ 
28 (ฉบับที่ 1):132-140. 
4.2.3-2 Suttinart Chomcheoy, Chayada 
Teanchai, Apiwat Riddhabhaya. Dentin 
Microtensile Bond Strength of 10-MDP 
Contained Dental Adhesives Used in Class 
V Cavity. Journal of Advances in Health and 
Medical Sciences. 2017; 3(3): 106-116. 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการ

ด าเนินงาน
ปี 
พ.ศ. 2560 

ค่า
น้ าห
นัก 

1. 
  
  
2. 

บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่ได้อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 

0.6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0.8 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.4 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  =  (1.4/5) x 100  =  28 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้จากสูตรในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
5 = (28/20) x 5 =  5  คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
5.00  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
5.00  
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องค์ประกอบ 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
4.3.1    การคงอยู่ของอาจารย์                           
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทันตสาธารณสุขเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ 
ยังคงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน แต่ได้มีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร า ย ชื่ อ จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม ใ น ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 1 ท่าน โดยได้เขียนไว้ในหลักสูตรแล้ว 
เพ่ือให้มีคุณวุฒิเหมาะสมและสอดคล้องตามที่ก าหนดในหลักสูตร
ส า ธ า ร ณสุ ขศ าสตรบั ณฑิ ต  ส าข า ทั น ตส ธ า รณสุ ข  ฉบั บ 
พ.ศ.  2560 คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ย้าย เข้า 
อัตราการคง
อยู ่

2556 5 - -  100.00% 
2557 5 2 2  100.00% 
2558 5 - - 100.00% 
2559 5 - - 100.00% 
2560 5 1 1 100.00% 

  
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา  2560 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามกิจกรรม
ต่างๆ ในตัวบ่งชี้ที่  4.1 เปรียบเทียบกับผลการประเมิน  3 ปี
ย้อนหลัง พบว่า มีแนวโน้มความพึงพอใจที่ดีข้ึน 
ระบบท่ีประเมิน ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.40 4.70 4.80 4.80 

การบริหารอาจารย ์ 4.13 4.20 4.36 4.46 
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์

4.05 4.35 4.40 4.45 

คะแนนเฉลีย่รวมทุกหัวข้อ 4.15 4.42 4.52 4.57 
 

4.3.1-1หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
บริหารหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.
2559) 
4.3.1-2 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
บริหารหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560) 
4.3.1-3หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
บริหารหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา 2560(ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560) 
4.3.2-1ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ของภาควิชาทันตสาธารณสุข วสส.
ชลบุร ี
4.3.2-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ของภาควิชาทันตสาธารณสุข วสส.
ชลบุรี ประจ าปี 2557 
4.3.2-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ของภาควิชาทันตสาธารณสุข วสส.
ชลบุรี ประจ าปี 2558 
4.3.2-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ของภาควิชาทันตสาธารณสุข วสส.
ชลบุรี ประจ าปี 2559 
4.3.2-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ของภาควิชาทันตสาธารณสุข วสส.
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ชลบุรี ประจ าปี 2560 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 
มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ และ มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
5.00  
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องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
    จ านวนหลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่ได้ปรับปรุงตาม รอบ
ระยะเวลาที่สกอ. ก าหนด 1 หลักสูตร 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
หลักสูตรผ่านการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยและ สกอ. 
 
1. มีระบบและกลไก 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข มี
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย(5.1.1-1-1) 
2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทันตสาธารณสุข ร่วมกับสบช.ได้
พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรสาระของรายวิชาในหลักสูตร  และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี้ 
      1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  ตามค าสั่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ที ่ 2284/2559  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2559  (5.1.1-2-1)  
      2. ภาควิชาทันตสาธารณสุข ได้ท าการวิจัยประเมินหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2554 (5.1.1-2-2)  และน าผลจากรายงานการวิจัย
เป็นข้อมูลน าเข้าในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(5.1.1-2-3)  
      3. ภาควิชาฯ ได้ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรชื่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  เพ่ือเปิดสอนระหว่าง
ปีการศึกษา  2560 – 2564 เสนอร่างหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ

5.1.1-1-1 ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาของหลักสูตร 
5.1.1-2-1ค าสั่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ที ่ 2284/2559  ลง
วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
5.1.1-2-2 วิจัยประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ปี 
พ.ศ.2554 
5.1.1-2-3  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
5.1.1-2-4  สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5.1.1-2-5 หนังสือที่สธ.0203.051/ว1825 ลงวันที่ 
13 มีนาคม 2560เรื่องทันตแพทยสภาเห็นชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
5.1.1-2-6หนังสือที่สธช.99/2560 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2560เรื่องการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สถาบัน
สบทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
5.1.1-2-7 หนังสือที่ ศธ.6219/0515 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2560 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 
17/2560  วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 
และหนังสือส านักงานอธิการบดี กองบริการ
การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ ศธ 
6200/07454ลงวันที่ 21สิงหาคม 2560 เรื่องแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 17/2560  วันพฤหัสบดีที่ 
3 สิงหาคม พ.ศ.2560 
5.1.1-2-8 หนังสือส านักงานอธิการบดี กองบริการ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน (5.1.1-2-4)  
     4. ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ผ่านความเห็นชอบ
จากทันตแพทยสภา (5.1.1-2-5) 
     5. ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน (5.1.1-2-6) 
      6. สภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  หลกัสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 (5.1.1-2-7) 
    7. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการรับทราบหลักสูตรจาก  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้น าส่ง 
สกอ. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 (5.1.1-2-8) 
     โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(5.1.1-2-9) 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
มีการทบทวนกระบวนการ โดยจัดประชุม อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเรื่อง การออกแบบหลักสูตรและสาระ
วิชาในหลักสูตร พบว่า การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่
พบปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน (5.1.1-3-1) 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
มีประเมินกระบวนการ โดยจัดประชุม อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน (5.1.1-4-1) พบว่า การด าเนินการเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ไม่พบปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน จึง
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสารณสุข ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 (5.1.1-4-2) 
 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
   จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุง เนื้อหาให้ทันสมัย อย่างน้อย 1 
รายวิชา 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   เนื้อหาสาระรายวิชาที่ ปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวทัน ความ

การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ ศธ 
6200/09560 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง 
หลักสูตรปรับปรุง 
5.1.1-2-9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
5.1.1-3-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR 
5.1.1-4-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR 
5.1.1-4-2 แนวทางการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สารณสุข ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
5.1.2-1-1 ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาทันต
สาธารณสุข 
5.1.2-2-1 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้ง
ที่ 1 /2560 
5.1.2-2-2 มคอ.3รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน  
5.1.2-2-3 มคอ.3 รายวิชาระบบงานทันต
สาธารณสุข 
5.1.2-2-4 มคอ.5 รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน 
5.1.2-2-5 มคอ.5 รายวิชาการระบบงานทันต
สาธารณสุข 
5.1.2-3-1 รายงานการประเมิน
กระบวนการ AAR ปีการศึกษา 2560 
5.1.2-4-1 ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560 
5.1.2-5-1 ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาทันต
สาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 2560 
5.1.2-5-2 มคอ.5 รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน 
5.1.2-5-3 มคอ.5 รายวิชาการระบบงานทันต
สาธารณสุข 



54 
 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ต้องการของนักศึกษา  
1. มีระบบและกลไก 
มีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาทันตสาธารณสุข (5.1.2-1-1) 
2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
ทันตสาธารณสุข ดังนี้ 
     1. การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1 /2560 
(5.1.2-2-1) เพ่ือพิจารณาปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาทันตสาธารณสุข โดยทบทวนเนื้อหา
สาระรายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชา พบว่า มีรายวิชาที่ต้อง
ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยจ านวน 2 รายวิชา 
ซึ่งเสนอให้เพ่ิมเนื้อหา แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ในรายวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน และวิชาระบบงานทันต
สาธารณสุข จึงก าหนดให้ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมเนื้อหา 
แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 
2565 ลงไปในมคอ.3 
      2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เพ่ิมเนื้อหา แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – 2565ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน (5.1.2-2-2) และรายวิชาการระบบงานทันต
สาธารณสุข (5.1.2-2-3) 
      3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้สาระรายวิชาใน
หลักสูตร พบว่า ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน (5.1.2-2-54) และรายวิชาการระบบงานทันต
สาธารณสุข (5.1.2-2-5)ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยและ
สามารถน าไปใช้ในการท าโครงการและงานวิจัยต่อไปได้ 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
ภาควิชาด าเนินการประเมินกระบวนการระหว่างปีการศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประเมินกระบวนการ
ด้วยวิธีการ AAR  (5.1.2-3-1) พบว่า อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมเนื้อหา แผนงานทันตสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอ่ืนและรายวิชาการ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ระบบงานทันตสาธารณสุข ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย
และสามารถน าไปใช้ในการท าโครงการและงานวิจัยต่อไปได้ 
นอกจากนี้เนื้อหาดังกล่าวยังเป็นเนื้อหาส่วนที่มีในรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 แต่ไม่มีในหลักสูตรปรับปรุงปี 
2554  นอกจากนี้ ยังมีผลการประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา ให้มีการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลก่อนการ
ฝึกภาคสนามด้วย 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ (5.3.1-4-1) โดยให้การเลือกประเด็นที่จะมาปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา ควรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
และส่วนเนื้อหารายวิชาที่จะเพ่ิมข้ึนในหลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่ 
และพิจารณาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องด้วย 
5. มีผลจากการปรับปรุง 
1. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาทันตสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 
2560 (5.1.2-5-1) 
2. มีการเพิ่มเนื้อหา แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน (5.1.2-5-2) และรายวิชาการระบบงาน
ทันตสาธารณสุข (5.1.2-5-3) 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
3.00  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
อาจารย์ผู้สอนทุกคน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์(ทุกรายวิชามี
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญ  คุณสมบัติ ตาม
เกณฑ์) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ผลการประเมินคุณภาพการสอนของนักศึกษาทุกรายวิชามี
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4 ขึ้นไป 
2) อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
1. มีระบบและกลไก 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน (5-5.2-1-1)ซึ่งได้ปรับปรุง
จากปีการศึกษา 2559 ในส่วนของขั้นตอนการประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ต่างหลักสูตร
คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน  ในกรณีที่มีการเชิญสอนอาจารย์พิเศษจากภายนอก
วิทยาลัยร่วมกัน  จะท าการประชุมร่วมกันเพ่ือตกลงเรื่องการ
เชิญสอนให้เป็นระบบเดียวกัน 
ในปี 2559 ระบบไม่มีปัญหา จึงคงระบบเดิมไว้และน ามาใช้ใน
ปี 2560 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไก ในปี 2560 ดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นกรรมการท าการศึกษามคอ.2, มคอ.3และ4  และวางแผน
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมถึง
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 จากนั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เข้าร่วมประชุมภาควิชา เมื่อวันที่ 
5 มิถุนายน 2560 (5.2.1-2-1) โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
       1. จัดท าแผนบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2560   และจัก

5.2.1-1-1 ระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2560 
5.2.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่1/60 ลงวันที่ 5/06/60 
5.2.1-2-2 แผนบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2560 
5.2.1-2-3เกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติผู้สอน 
5.2.1-2-4 ตารางการแบ่งภาระงานสอน 
5.2.1-2-5 หนังสือเชิญสอนอาจารย์พิเศษ 
5.2.1-3-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่3/60 ลงวันที่ 21/09/60 
5.2.1-3-2 ข้อมูลคุณสมบัติผู้สอน (อาจารย์ประจ า
และอาจารย์พิเศษ) 
5.2.1-3-3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ ปี2560 
5.2.1-3-4 รายงานผลการประเมินกระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน(AAR) ครั้งที่1/2560 
5.2.1-4-1 ระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุง) 
5.2.1-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่2/61 ลงวันที่ 15/02/61 
5.2.1-5-2 รายงานผลการประเมินกระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน(AAR) ครั้งที่2/2560 
5.2.1-5-3 เอกสารการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
5.2.2-1-1 ระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2560 
 
5.2.2-2-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่2/60 ลงวันที่ 3/07/60 
5.2.2-2-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบและ
วิพากษ์ข้อสอบ 



57 
 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
แผนการเรียน,ตารางสอน ให้เป็นไปตามแผนบริหาร
หลักสูตร (5.2.1-2-2) 
       2. คณะกรรมการร่วมกันประชุมวางแผนก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน   โดยพิจารณาคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอน ครอบคลุมเรื่อง  วุฒิการศึกษาสูงสุด   วุฒิ
การศึกษาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชา   และประสบการณ์ในการสอน
ในรายวิชา (5.2.1-2-3) 
       3.วางแผนก าหนดภาระงานสอน ในปีการศึกษา 2560 
และ ท าการแจ้งรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบแก่อาจารย์ผู้สอนที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด (5.2.1-2-4)  
        4.ฝ่ายวิชาการภาควิชาฯ จัดท าหนังสือเชิญสอนให้แก่
อาจารย์พิเศษนอกภาควิชาอย่างเป็นทางการ (5.2.1-2-5) 
พร้อมเอกสารชี้แจงรายละเอียดและตารางสอนรายวิชา ส่วน
อาจารย์ในภาควิชาแจ้งโดยใช้ตารางภาระงานสอน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
จากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบและกลไกการก าหนด
ผู้สอน พบว่า สามารถด าเนินการได้ครบทุกขั้นตอน การก าหนด
คุณสมบัติผู้สอนมีความชัดเจนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้
ท าการสรรหาผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน
และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หมวดวิชาชีพ(5.2.1-3-1,5.2.1-3-2)   และทุกรายวิชามีผลการ
ประเมินโดยนักศึกษาเรื่องคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทุก
รายวิชามีคะแนนมากกว่า 4.01ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ (5.2.1-3-
3) 
ประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประเมิน
กระบวนการ 2ครั้ง ดังนี้ 
1. การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการระหว่างปีการศึกษา (5.2.1-3-4) โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการประเมินกระบวนการ 
ในภาคเรียนที่1ด้วยวิธ ีAAR พบว่า ในส่วนของขั้นตอนการ
ปฐมนิเทศผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ในการรับทราบแนวทางการ
บริหารหลักสูตร ฯ และการจัดการเรียนการสอน ยังไม่ได้ระบุ
ขั้นตอนในระบบกลไกให้ชัดเจนและในบางหัวข้อรายวิชาใน
หลักสูตรฯพบว่า นักศึกษามีการเรียนกับอาจารย์ท่านเดิม ท าให้

5.2.2-2-3 รายงานการทวนสอบก่อนสอน ภาค
การศึกษาท่ี 1/2560 
5.2.2-2-4  แบบรายงานข้อมูลการจัดท า มคอ.
3,4  ปีการศึกษา2560 
5.2.2-2-5  รายงานการทวนสอบระหว่างสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.2-2-6  ก าหนดการวิพากษ์ข้อสอบ 
5.2.2-2-7  ตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบ 
5.2.2-2-8  รายงานผลการทวนสอบหลังสอน ปี
การศึกษา2560 
5.2.2-3-1    รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่3/60 ลงวันที่ 21/09/60 
5.2.2-3-2 แบบรายงานการติดตามการส่ง และ
ตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 
5.2.2-3-3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ (ส่วนที่ 1) ปี2560 
5.2.2-3-4รายงานผลการประเมินกระบวนการการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชา มคอ.3 และ4 (AAR) ครั้งที่1/2560 
5.2.2-4-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่3/60 ลงวันที่ 21/09/60 
 5.2.2-4-2 แบบฟอร์มการจัดท ามคอ.3และ4 และ
หลักการวัดและประเมินผลตาม Learning 
outcome 
 5.2.2-4-3  ระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุง) 
5.2.2-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่1/61  ลงวันที่ 15/02/61 
5.2.2-5-2  รายงานผลการประเมินกระบวนการ
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชา มคอ.3และ4(AAR) ครั้งที่
2/2560 
5.2.2-5-3 รายงานการทวนสอบก่อนสอน ภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 
5.2.3-1-1   ระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองจากผู้สอนหลากหลายความรู้
และประสบการณ์ลดลง 
2. การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการในภาคการศึกษาที่ 2 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนา  กระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประเมินกระบวนการAAR ระหว่างปี
การศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงระบบและ
กลไกในส่วนของการก าหนดผู้สอนโดยเพิ่มขั้นตอนการ
ปฐมนิเทศผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง
แนะน างาน  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจภาพรวมในแนวทางการ
บริหารหลักสูตรฯ และระบบของการจัดการเรียนการสอน ได้
ชัดเจนมากข้ึน และเห็นควรเพ่ิมข้ันตอนย่อยในหัวข้อแรกของ
การก าหนดผู้สอน โดยเพ่ิมหัวข้อการปรับเปลี่ยนผู้สอนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลายในแต่
ละรายวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาชีพเฉพาะ(5.2.1-4-1) 
5. มีผลจากการปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ท าการประชุมภาควิชาวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2561 (5.2.1-5-1) เพ่ือประเมินผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการโดยจากการน าผลการประเมิน
กระบวนการในภาคการศึกษาที่ 1 มาปรับปรุง และได้ประเมิน
กระบวนการครั้งที่ 2 ด้วยวิธี AAR (5.2.1-5-2) โดยในภาค
การศึกษาท่ี 2  ทางหลักสูตรฯ มีข้ันตอนการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ที่เป็นระบบมากข้ึน อาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ อ.ศิริภา ได้รับ
การปฐมนิเทศ (5.2.1-5-3) รวมถึงมีความพึงพอใจ  เข้าใจระบบ
การจัดการเรียนการสอน  และจากการปรับเพิ่มหัวข้อการ
ปรับเปลี่ยนผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความ
ช านาญหลากหลายในแต่ละรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2  มี
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตาม
สาขาวิชาชีพเฉพาะในเนื้อหาวิชาที่สอนในรายวิชาต่างๆได้มี
ความเหมาะสมมากข้ึนอาทิ รายวิชาทันตกรรมป้องกัน  เป็น
ต้น ภายในหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้คง
ปฏิบัติตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา
ถัดไป 
 
5.2.2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

5.2.3-2-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่2/60 ลงวันที่ 3/07/60 
5.2.3-2-2 มคอ.3 รายวิชาการเตรียมความพร้อม
ทันตกรรมคลินิก 
5.2.3-2-3  โครงการการให้บริการทางทันตกรรมแก่
ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปี 
2560 
5.2.3-2-4   มคอ.3 รายวิชาวิทยาการระบาดของ
โรคในช่องปาก 
5.2.3-2-5   เอกสารวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านประชากรและดัชนีมวลกายกับความชุก
ของโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่6  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุร ี
5.2.3-2-6  เอกสารวิจัยเรื่อง ผลกระทบของปัจจัย
ด้านสุขภาพช่องปากต่อศักยภาพทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบริษัทไทย
กสิกรสงเคราะห์ ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี  
5.2.3-3-1   รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่4/60 ลงวันที่ 7/12/60 
5.2.3-3-2  สรุปผลโครงการการให้บริการทางทัน
ตกรรมแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2560และสรุปผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการบูรณาการการเรียนการสอน 
5.2.3-3-3 มคอ.5 รายวิชาวิทยาการระบาดของโรค
ในช่องปากและแบบฟอร์มสรุปผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการบูรณาการรายวิชากับงานวิจัย 
5.2.3-3-4  รายงานผลการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม(AAR) ครั้งที่1/2560 
5.2.3-3-5  สรุปรายงานการประชุมการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (เรื่องการบูรณาการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต) วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ. 3, 4 ทุก
รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มคอ.3,4 มีคุณภาพ วิธีการสอน แผนการสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO) 

5.2.3-4-1  รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่4/60 ลงวันที่ 7/12/60 
5.2.3-4-2   ระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุง) 
5.2.3-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯครั้งที่2/61 ลงวันที่ 17/05/61 
5.2.3-5-2 รายงานผลการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม(AAR) ครั้งที่2/2560 
5.2.3-5-3  มคอ.3 รายวิชาวิทยาการระบาด 
5.2.3-5-4    มคอ.5 รายวิชาวิทยาการระบาด
และ สรุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการบูรณา
การรายวิชากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 
มีระบบ กลไก มีการประเมินกระบวนการ มีผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 (สกอ.) การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
     1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้จากการประเมิน
ตนเอง มากกว่า 3.51 คะแนน 
     2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้จากการประเมินของ
อาจารย์ในรายวิชา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
     3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้จากการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า 3.51 คะแนน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
2. น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับ

จุดเน้นของรายวิชา   
3.  เครี่องมือประเมินมีความหลากหลาย 
4.  มีการวิพากษ์ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบ

ใหม่ๆเสมอ    
5. มีการส่งเสริมการสอบ exit exam  ตามมาตรฐาน 

TQF 
 
1. มีระบบและกลไก 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(5.3.2-1-1) 
 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรได้
ด าเนินการประเมิน 3 ส่วน คอื ผู้สอนประเมินนักศึกษา ,
นักศึกษาประเมินตนเอง และผู้ใช้บัณฑิตประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
- ผู้สอนประเมินนักศึกษา  
1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน น า
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 (5.3.1-2-1,5.3-

5.3.1-1-1 ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.3.1-2-1 curriculum mapping ในมคอ 2 หลักสูตร
ปรับปรุงปี 2554 
5.3.1-2-2 curriculum mapping ในมคอ 2 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
5.3.1-2-3 ตัวอย่างมคอ.3 รายวิชาระบาดวิทยาของ
โรคในช่องปาก 
5.3.1-2-4 ตัวอย่างตารางวิเคราะห์หลักสูตรวิชาระบาด
วิทยาของโรคในช่องปาก 
5.3.1-2-5 การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนภาคสนาม 
5.3.1-2-6 ตัวอย่างข้อสอบที่ผ่านการวิพากษ์วิชา
ระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก 
5.3.1-2-7 รายงานผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาปีการศึกษา 
2560 
5.3.1-2-8 Test blueprint ข้อสอบรวบยอด 
5.3.1-2-9 หนังสือที่ สธ 0203.051/3477 เรื่อง การ
ประกาศผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตร
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และด้านสหเวชศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสังกัด
พระบรมราชชนก 
5.3.1-2-10 แบบประเมินตนเองประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ของแต่ชั้นปี 
5.3.1-2-11 รายงานเรื่องผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของตนเองของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
5.3.1-2-12แบบสอบถามคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.3.1-2-13 โครงการส ารวจคุณภาพบัณฑิต 
5.3.1-2-14 รายงานผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1-2-2) มาออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขในแต่ละรายวิชา 
2)  ผู้สอน และผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสอนและวัด
ประเมินผลตามที่ออกแบบ ดังนี้  
       2.1 ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลตามสภาพ
จริง ได้ก าหนดไว้ในมคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอน ส่วนที่ 2 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (5.3.1-2-3) ส่วนตารางวิเคราะห์
หลักสูตร (test blue print) (5.3.1-2-4) จากการประเมินพุทธ
พิสัย ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดย
ให้น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้น
ของรายวิชา โดยใช้คาบแรกของทุกรายวิชาในการอธิบาย
รายวิชา มคอ.3 และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินร่วมกัน จึงบรรลุผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
       2.2 ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา สร้างแบบประเมินผล
การเรียนรู้มีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นรายวิชาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนภาคสนาม(5.3.1-2-5) ได้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งข้อสอบปรนัย  การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน โดยเครื่องมือประเมิน
สะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ จึงบรรลุ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
       2.3 ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาผลงานหรือ
พฤติกรรมของนักศึกษา กรณีผ่านเกณฑ์คุณภาพผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจะเก็บคะแนน กรณีชิ้นงานไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษาทราบข้อเสนอแนะเพ่ือปรับแก้ไขและประเมินชิ้นงานที่
แก้ไขแล้วอีกครั้ง 
       2.4 ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลโดยสอบ 
ได้ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blue Print) ซ่ึง
เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสร้างแบบทดสอบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร(Test Blue Print) 
ผู้รับผิดชอบวิชารวบรวมข้อสอบเพ่ือส่งให้คณะกรรมการวิพากษ์
ข้อสอบของแต่ละภาควิชา (5.3.1-2-6)จึงบรรลุผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ และผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับกรรมการคุมสอบ

5.3.1-3-1 รายงานการประเมินกระบวนการระหว่างปี
การศึกษา 2560 
5.3.1-4-1 ระบบและกลไกลการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQFฉบับปรับปรุง 2560 
5.3.1-5-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สิ้นปีการศึกษา 2560 
5.3.1-5-2 ตัวอย่าง Test blue print ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 
5.3.1-5-3 ตัวอย่างมคอ3 และ มคอ4 
5.3.2-1-1 ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.3.2-2-1 ตัวอย่างมคอ3 รายวิชาเตรียมความพร้อม 
5.3.2-2-2 ตัวอย่างรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาเตรียมความพร้อม 
5.3.2-2-3 คณะกรรมการทวนสอบ 
5.3.2-2-4 หน้า web ที่รายงานผลการศึกษา 
5.3.2-3-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR การ
ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2560 
5.3.2-4-1ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฉบับ
ปรับปรุง 2560 
5.3.2-5-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR การ
ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
สิ้นปีการศึกษา 2560 
5.3.1-5-2 ตัวอย่างใบส่งเกรดวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในหญิงมีครรภ์และเด็กก่อนวัยเรียน 
5.3.3-1-1 ระบบและกลไกการก ากับการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7) 
5.3.3-2-1 แบบส่งมคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 
แบบส่งมคอ.5 มคอ6ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 
5.3.3-2-2 มคอ.7   
5.3.2-3-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR การ
ก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
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ด าเนินการสอบตามแผนการสอบประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่าง
ภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  
       2.5 ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมพิจารณาผลสอบ 
กรณีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ผู้รับผิดชอบจะท าคะแนน
เก็บไว้ กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะด าเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบ เพื่อ
ด าเนินการสอนเสริมและสอบแก้ตัวให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  
       2.6 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการเรียนรู้จาก
คะแนนสอบและประเมินผลตามสภาพจริง เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน แล้วน าผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาเสนอให้คณะกรรมการ
ทวนสอบการด าเนินการสอนและทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชาภายในภาควิชา ตรวจสอบวิพากษ์เกรดให้
ข้อเสนอและเห็นชอบ ก่อนส่งงานวิชาการภาควิชา งานวิชาการ
ภาควิชารวบรวมผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ในภาค
การศึกษาท่ี 1 มีรายวิชาที่เปิดสอนจ านวน 28 รายวิชา ภาค
การศึกษาท่ี 2 มีรายวิชาที่เปิดสอนจ านวน 25 รายวิชา รวม
ทั้งหมด 53 รายวิชา (5.3.1-2-7) พบว่า มี 1 รายวิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษด้านสาธารณสุข มีนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
เรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดเป้าหมาย 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้จากการประเมินของ
อาจารย์ในรายวิชา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98.15 จึงไม่บรรลุ
เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
3)  ก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันพระบรมราช
นกได้จัดให้มีการสอบexit exam โดยใช้การสอบรวบยอด โดย
ข้อสอบได้มีการก าหนดกรอบ (Test blueprint) ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ (5.3.1-2-8)จึง
บรรลุผลลัพธ์เชิงคุณภาพ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
จัดท าข้อสอบรวบยอด และพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 56 
คน สอบผ่านครั้งแรกจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 76.79 
(5.3.1-2-9) 
- นักศึกษาประเมินตนเอง 
1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน น า
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 มาวิเคราะห์เป็น
รายชั้นปีและออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

ประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ระหว่าง
ปีการศึกษา 2560 
5.3.3-4-1ระบบและกลไกการก ากับการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7) ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560 
5.3.3-5-1 รายงานกระเมินกระบวนการ AAR การ
ก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) สิ้นปี
การศึกษา 2560 
5.3.3-5-2 แบบส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษา
ที ่2 ปีการศึกษา 2560 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขที่ให้นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยใช้แบบประเมินตนเองประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (5.3.1-2-10) 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าชั้นด าเนินการ
สอนและวัดประเมินผลตามท่ีออกแบบ ดังนี้  
       2.1 ในคาบ Home Room สัปดาห์แรกของปีการศึกษา 
2560 อาจารย์ประจ าชั้นทุกชั้นปีชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ชั้นปีแก่นักศึกษา 
       2.2 นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรจัดให้ 
       2.3 ก่อนการสิ้นสุดการศึกษา ในคาบ Home Room 
สุดท้ายของปีการศึกษา อาจารย์ประจ าชั้นด าเนินการให้
นักศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละชั้นปี  
       2.4 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้จากการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ก าหนด (มากกว่า3.51คะแนน) (5.3.1-2-11) 
จึงบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลลพัธ์เชิงปริมาณ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และผู้สอน น า
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 มาออกแบบ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุขที่ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (5.3.1-2-12) 
2) อาจารย์ประจ าด าเนินการวัดประเมินผลตามที่ออกแบบ ดังนี้  
      2.1 หลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบ
อาชีพอย่างน้อย 6 เดือน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการส ารวจคุณภาพบัณฑิต (5.3.1-2-13) ส่งแบบ
ประเมินไปให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตาม
แบบสอบถามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2) ผลการประเมินพบว่า จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบ
กลับจ านวน 22 ฉบับ จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปจ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 โดยพบว่าได้คะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.16 (มากกว่า 3.51คะแนน) (5.3.1-2-14) จึงบรรลุ
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เป้าหมายตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF (5.3.1-
3-1) พบว่าใน test blue print บางรายวิชายังไม่สามารถระบุ
ผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงพิจารณาให้มีการระบุการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
ตัวที่ปรากฎในมคอ2 ลงใน test blue print และระบุกิจกรรม
การเรียนรู้ลงในมคอ3 และ มคอ4 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF ที่ชัดเจน (5.3.1-4-1) 
2. มีการระบุการประเมินผลการเรียนรู้ทุกตัวที่ปรากฎในมคอ2 
ลงใน test blue print และระบุกิจกรรมการเรียนรู้ลงในมคอ3 
และ มคอ4 
 
5. มีผลจากการปรับปรุง 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
สิ้นปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ AAR  (5.3.1-5-1)พบว่า ใน
ภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถท า Test 
blue print ได้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกตัว (5.3.1-4-2) และ 
ในมคอ3 และ มคอ4 สามารถระบุกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ครบถ้วน (5.3.1-4-3) 
 
- การตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 100 ของจ านวนรายวิชาทั้งหมดมีการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางท่ีก าหนด 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   1. มีการแจ้งเกรดให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน  
 
1. มีระบบและกลไก 
มีระบบและกลไกการตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา (5.3.2-1-1) 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา 
ด าเนินการดังนี้ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาคิดคะแนนและเกรดตามสัดส่วนที่
ก าหนดไว้ในแผนการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาใน มคอ3 
และ มคอ4 (5.3.2-2-1) 
2.คณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบคะแนนและเกรดที่มาของ
คะแนนและหน่วยน้ าหนักของคะแนนในแต่ละส่วนรวมถึงวิธีการ
ตัดเกรดที่เหมาะสม (5.3.2-2-2) ซึ่งพบว่าทุกรายวิชาเป็นไปตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ3 และ มคอ4 จึง
บรรลุผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
3.ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ทวนสอบ (5.3.2-2-3)เพ่ือขอพิจารณาเห็นชอบการแจ้งผล
การศึกษา หากคณะกรรมการทวนสอบไม่เห็นชอบ น ามา
พิจารณาปรับปรุงในคณะกรรมการทวนสอบอีกครั้ง  
4.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งรายงานผลการศึกษาไปยังฝ่าย
วิชาการ เพื่อด าเนินการแจ้งผลการศึกษาแก่นักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาทาง Web site งานทะเบียน
(5.3.2-2-4)จึงบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประเมิน
กระบวนการระหว่างปีการศึกษา (5.3.2-3-1)  โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประเมินกระบวนการด้วย
วิธีการ AAR  พบว่า ในรายวิชาที่เชิญอาจารย์จาก ม.บูรพา เป็น
อาจารย์ใหม่น าส่งคะแนนและเกรดแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
กระจายเกรดไม่เป็นตามเกณฑ์ ท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาต้องประสานชี้แจงเกณฑ์การตัดเกรดอีกครั้ง และ
สามารถตัดเกรดได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงกลไกการตรวจสอบผล
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีชัดเจน (5.3.1-4-1) 
โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งย้ าอาจารย์พิเศษจากม.
บูรพาถึงเกณฑ์การกระจายเกรดที่ก าหนด 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
5. มีผลจากการปรับปรุง 
การประเมินกระบวนการสิ้นปีการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ 
AAR (5.3.2-5-1) พบว่า ทุกรายวิชาสามารถตัดเกรดเป็นไป
ตามท่ีก าหนด (5.3.2-5-2) 
 
- การก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของจ านวนรายวิชาทั้งหมดมี มคอ.5 หรือ 
มคอ.6 

2. มี มคอ.7                                  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. มีการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เสร็จทันตาม
เวลา 

2. มีการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ถูกต้องตาม 
แบบฟอร์มของ สกอ.ก าหนด 
 
1. มีระบบและกลไก 
มีระบบและกลไกการก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) (5.3.3-
1-1) 
 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
การก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 
และ มคอ.6) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ 
มคอ.3 และจัดท า มคอ.6 ที่สอดคล้องกับ มคอ.4 ของรายวิชา
นั้นๆ แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
จากนั้นส่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบ  และส่ง 
มคอ.5 และ มคอ.6 ที่แก้ไขแล้วให้ประธานหลักสูตร ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 สรุปผล
และจัดท าเป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งพบว่าใน
ภาคการศึกษาที่ 1 มี มคอ.5 จ านวน 28 รายวิชา และ ในภาค
เรียนที ่2 มี มคอ.5 และ มคอ.6 จ านวน 23 รายวิชา (5.3.3-2-
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1) รวมทั้งหมด 53 รายวิชา ส่งทันตามก าหนดเวลา และถูกต้อง
แบบแบบฟอร์มที่ก าหนด จึงบรรลุเป้าหมาย 
การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง และ
สรุปผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) ทุก
ตัวที่ก าหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลัง
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ามคอ.7(5.3.3-2-2) 
 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
ภาควิชาด าเนินการประเมินกระบวนการระหว่างปีการศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประเมิน
กระบวนการด้วยวิธีการ AAR  (5.3.2-3-1) พบว่า เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอาจารย์ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย
การเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจึง
เสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ โดย ควรให้งาน
วิชาการภาควิชาร่วมกับอาจารย์ประจ า มาร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด าเนินการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงระบบและกลไกการ
ก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) (5.3.1-4-1) โดยเพิ่มให้
อาจารย์ประจ ามาร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
ทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 
 
5. มีผลจากการปรับปรุง 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
สิ้นปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ AAR (5.3.3-5-1) พบว่า ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีการส่งมคอ.5 และ 
มคอ.6 ครบถ้วน ได้รับการทวนสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วมี
สอดคล้องตามแนวทางที่ก าหนดจ านวน 25 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 จึงบรรลุเป้าหมาย (5.3.3-5-2) 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 

-  มีระบบ มีกลไก 
-  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-  มีการประเมินกระบวนการ 
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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องค์ประกอบ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  (สกอ.) ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 
ตาม

เกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลด าเนินงานตามกรอบ TQF 

 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2560  มีการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 7  ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1   5  มิ.ย. 2560  ( -1-5.4 1) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
ครั้งที่ 2   3 ก.ค. 2560  ( -1-5.4 2) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
ครั้งที่ 3   21  ก.ย. 2560 (5.4-1-3) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
ครั้งที่ 4    7  ธ.ค. 2560  (5.4-1-4) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
ครั้งที่ 5   15  ก.พ. 2561 (5.4-1-5) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
ครั้งที่ 6   17  พ.ค. 2561   (5.4-1-6) อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
ครั้งที่ 7   28  พ.ค. 2561  (5.4-1-7)  อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554   
มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 กพ. 2555 (5.4.1-2-
1)                              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   
มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (5.4.2-2-1) 

 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 53 รายวิชา โดยก่อนการเปิดสอน ภาค
การศึกษาท่ี 1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
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ตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินงานตามกรอบ TQF 

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา มคอ.3 จ านวน 28  รายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 2 มี
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จ านวน 22 
รายวิชา และรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.
4 จ านวน 3 รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
(5.4-3-1, 5.4-3-2, 5.4-3-3) 

 4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 จ านวน 28 รายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 2 มี
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5 จ านวน 22 รายวิชาและ มคอ. 6 
จ านวน 3 รายวิชา   ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอน  (5.4-4-1) 

 5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา (5.4-5-1) 

 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน คณะกรรมการทวนสอบ 
(5.4-6-1) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จะด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ. 4 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 
15 รายวิชา (5.4-6-2) คิดเป็นร้อยละ 28.3  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  53  รายวิชา 

 7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขได้ด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดประชุม
อาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือชี้แจงผลการประเมินการ
ด าเนินการของหลักสูตรใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2559  และพิจารณาวิธีด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ และน าไปใช้ในปี
การศึกษา 2560  โดยให้ระบุวิธีด าเนินการใน มคอ.
3 และ/หรือ มคอ.4 ปีการศึกษา 2560 (5.4.1-7-1) 
       ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตร ฯ  ได้
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ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตาม
ข้อเสนอในมคอ.7 ปีการศึกษา 2559   ดังนี้ 
1. ในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ได้เพ่ิมรายวิชาใน
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ 
พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขโดยเพิ่มรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรีมากขึ้น และรวมหัวข้อคุณธรรม
จริยธรรมวิชาชีพเข้าไว้ในรายวิชากฎหมาย
สาธารณสุข ทางหลักสูตรฯได้ด าเนินการปรับปรุง
กลุ่มรายวิชาดังกล่าว บรรจุอยู่ในมคอ.2 ฉบับใหม่ใน
ปีการศึกษา 2560 (5.4.1-7-2) 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา 
2.1 การเพ่ิมชั่วโมงในรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนาม ในรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานทันต
สาธารณสุขภาคสนาม 2 ได้มีการประสานงานกับ
ทางอาจารย์พ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกในการเพ่ิมเวลาใน
การลงปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในขั้นตอนการวางแผน
ด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ (5.4.1-7-3) 
2.2 การท าวิจัยในรายวิชา โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ได้ท าการปรับให้เพ่ิม
ระยะเวลาในการท าวิจัย 1 เดือนในช่วงขั้นตอนการ
ท า proposal เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาส่งขอจริยธรรม
ได้เร็วขึ้น (5.4.1-7-4) 
3.กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3.1 ได้มีการส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมการอบรมระยะ
สั้นเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนและการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการสอนให้แก่อาจารย์โดยการจัดอบรม e-
learning ให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัยเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  (5.4.1-
7-5) 
3.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมด้าน
วิชาชีพ (5.4.1-7-6) 
3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการให้บริการ (5.4.1-
7-7) 

 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่จ านวน 1 ท่าน 
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ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

(ทพญ.ศิริภา เฉลิมศักดิ์) ได้รับการปฐมนิเทศและ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน (5.4.1-8-1) 

 9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 (5.4.1-9-1) 

 10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 9 คน 
เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56   (5.4-10-1) 

 11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ ต่อคุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
จากคะแนนเต็ม 5.0 (5.4-11-1) 

 12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผล
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ประเมินบัณฑิตท่ีจบการศึกษา รุ่นที่ 2 ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 41 คน  โดยให้ผู้ใช้บัณฑิต 
ประเมินในช่วงเดือน ธันวาคม 2560-มีนาคม 
2561  โดยผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิตมีค่าเท่ากับ  4.16    (5.4-12-1) 

 
คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

5.00 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ 1-5 =100 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ
ผ่าน= 12 จากจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการผ่าน= 12 
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นจึงได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอนะ 
5.00  
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องค์ประกอบ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในมคอ.2 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพคือ มีความทันสมัย
และพร้อมใช้งาน 
 
1. มีระบบและกลไก 
หลักสูตรทันตสาธารณสุขมีระบบและกลไกการด าเนินงาน
ของภาควิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งได้ปรับปรุงจากปี
การศึกษา 2559 ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา (6.1-1-1) 
ในปี 2559 ระบบไม่มีปัญหา จึงคงระบบเดิมไว้และน ามาใช้
ในปี 2560 
 
2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรทันตสาธารณสุขมีระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
    1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (6.1-2-1) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
     2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจ าชั้น
และอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการส ารวจความพร้อมใช้ของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ประจ าห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ (6.1-2-2) ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการทดแทนอุปกรณ์ที่ช ารุด 
ล่วงหน้า (6.1-2-3) 
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความพร้อม ความ
เพียงพอ และความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อ
การจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2560 (6.1-2-
4) ได้แก่ ความพร้อมทางด้านกายภาพ  เช่น 

6.1-1-1 ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
6.1-2-2 แบบส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ปีการศึกษา 2560 
6.1-2-3 รายงานการส ารวจความต้องการของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560 
6.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯครั้งที่1/60 ลงวันที่ 5/06/60 
6.1-2-5 ทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ภาควิชาทันตสาธารณสุข ตึกทันตาภิ
บาล หมวดห้องเรียน 
6.1.-2-6 ทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ภาควิชาทันตสาธารณสุข ตึกทันตาภิ
บาล หมวดห้องปฏิบัติการ 
6.1-2-7 ทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ภาควิชาทันตสาธารณสุข ตึกทันตาภิ
บาล หมวดห้องปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม 
6.1-2-8 คู่มือการใช้ห้องสมุด 
6.1-2-9 เอกสารแสดงทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อ
หนังสือหมวดวิชาทันตกรรม 
6.1-2-10 เอกสารแสดงที่พักนักศึกษา 
6.1-2-11 เอกสารแสดงจ านวนคอมพิวเตอร์ 
6.1-2-12 แผนงบประมาณประจ าปี 2560 
6.1-2-13 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
6.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯครั้งที่4/60 ลงวันที่ 7/12/60 
6.1-3-2 รายงานการประเมินกระบวนการ ระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชาเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560 
6.1-4-1 ระบบและกลไกล “ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม 
ที่พักของนักศึกษา ห้องสมุด และความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก  อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร  ให้มี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 ดังนี้ 
      1.1. ห้องเรียน 
-ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ครบทั้ง 4 ชั้นปี โดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนห้อง 7207 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียน
ห้อง 7305 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนห้อง 7206 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียนห้อง 7304 ห้องเรียนมี
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมต่อการใช้งาน มีการ
จัดสรรการใช้ห้องเรียนได้เพียงพอ (6.1-2-5) 
     1.2. ห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 (ส าหรับท าแลบ) 
มีห้องปฏิบัติการส าหรับท าแลบโดยมีหุ่นจ าลอง
จ านวน 60 ตัว มีพื้นท่ีและอุปกรณ์เพียงพอ (6.1-2-6) 
      1.3. ห้องปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม (ส าหรับฝึก
ปฏิบัติงานกับคนไข้จริง) มียูนิต จ านวน 121 ตัว ได้แก่
ยี่ห้อ MDT CESTLE รุ่น ASEPTEE 30000, ยูนิตท า
ฟัน Atlus สีฟ้า รุ่น Atlus, ยูนิตท า
ฟัน J.morita รุ่น Grace และยูนิตท า
ฟัน Belmont รุ่น Clesta ซึ่งมีจ านวนเพียงพอต่อ
นักศึกษา (6.1-2-7) 
     1.4. ห้องสมุด 
- เปิดให้บริการ 66 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเปิดบริการ วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-20.00น. และวันเสาร์ 12.00-
18.00น. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีจ านวนหนังสือ ต าราและวารสาร
วิชาชีพทางสาธารณสุขและทันตสาธารณสุขทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจ านวน 1,156 เล่ม ต่อจ านวน
นักศึกษา 192 คน คิดเป็นอัตราส่วนนักศึกษา 1คน:
หนังสือ 6 เล่ม (6.1-2-8, 6.1-2-9)  
     1.5. ที่พักของนักศึกษา 
นักศึกษาทันตสาธารณสุขท้ังปี 1,2,3 และ 4 มีที่พักใน
วิทยาลัยอย่างเพียงพอโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดที่พัก
ให้กับนักศึกษาทันตสาธารณสุข(6.1-2-10) 
      1.6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” ฉบับปรับปรุง 2560 
6.1-4-2  ระบบการซ่อมบ ารุงยูนิต ผังระบบงานซ่อม
บ ารุงและแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม 
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯครั้งที่2/61 ลงวันที่ 17/5/61 
6.1-5-2 รายงานการประเมินกระบวนการ ระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชาเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2560 
6.1-5-3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
มีห้องคอมพิวเตอร์และจ านวนคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง 
ส าหรับนักศึกษาทันตสาธารณสุขเรียนวิชาเทคโนโลยี
สาธารณสุขเพ่ือการสื่อสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
นอกจากนี้นักศึกษาทุกชั้นปีมีรหัสส าหรับใช้ wifi ของ
วิทยาลัยทุกคน(6.1-2-11) 
4.อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุของวิทยาลัย (6.1-2-12) หลังจากนั้น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องจึงด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2560 ทาง
หลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องประชุมทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง
ของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี  แต่มีนักศึกษาบางส่วนที่ให้ความเห็นเรื่องปัญหา
ระบบการแจ้งซ่อมยูนิตทันตกรรม (6.1-2-13) 
 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
ประเมินผลลัพธ์กับตัวชีวัดและเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 ทางหลักสูตรฯได้ประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วย
วิธ ีAAR  จากผลการประเมินพบว่าในขั้นตอนการส ารวจ
และวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้น ยังขาดขั้นตอนของ
การส ารวจกระบวนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
นักศึกษา อย่างเป็นระบบชัดเจน และพบว่านักศึกษามี
ปัญหาในการแจ้งซ่อมยูนิตทันตกรรม (6.1-3-1,6.1-3-2) 
 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
ทางหลักสูตรฯได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก“ระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมี
ความเห็นให้เพิ่มข้ันตอนการส ารวจกระบวนการให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เช่น การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ทางทันตก
รรมภายหลังการเรียน การขอใช้ห้องปฏิบัติการและวัสดุทาง
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ทันตกรรมนอกเวลาเรียน เป็นต้น โดยรวมอยู่ในขั้นตอนการ
ส ารวจและวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการเรียน เพ่ือให้นักศึกษามี
ความสะดวกในการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้
การเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการลงฝึกปฏิบัติมีอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งานและเป็นระบบมากข้ึน(6.1-4-1) 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯได้จัดท าระบบการแจ้งซ่อมยูนิตแก่
นักศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาการแจ้งซ่อมยูนิตทันตกรรม โดยมี
การอบรมการใช้ยูนิตทันตกรรม และการบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
และติดผังระบบงานซ่อมบ ารุงไว้ที่บริเวณหน้า
ห้อง Supply ในคลินิกทันตกรรม (6.1-4-2) 
 
5. มีผลจากการปรับปรุง 
จากการประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ สิ้นปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับปรุง
ระบบให้เพ่ิมข้ันตอนการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
จากนักศึกษาและกลุ่มงานบริการวิชาการของหลักสูตรฯ ได้
มีการจัดท าระบบการแจ้งซ่อมยูนิตแก่นักศึกษา  ผลจากการ
ปรับปรุงและพัฒนา พบว่ายูนิตทันตกรรมมีปัญหาระหว่าง
ท าการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยลดลง ในรายวิชาทันตก
รรมคลินิกผสมผสาน1 ท าให้นักศึกษาท าการรักษาผู้ป่วย
เป็นไปอย่างราบรื่นมากข้ึน (6.1-5-1,6.1-5-2)และเมื่อ
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 พบว่ามีค่าความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น (6.1-5-3) 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

4.00 
มีระบบกลไก มีการน ากลไกไปสู่การปฎิบัติ มีการปรับปรุง
กระบวนการและมีผลจากการปรับปรุง 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3.00  
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5.2 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ
ที ่

 
คะแนน 
ผ่าน 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2   - - 4.58 4.58 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉลีย่ 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทุกตัวบ่งช้ี 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 ที่ 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.29 3.50 4.58 3.55 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

ดี 

ระดับ
คุณภาพ

ด ี

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก 
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5.3 จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบคุณภาพ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม   
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

องค์ประกอบที่ 2 การน าผลจากข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปใช้ประโยชน์  
ข้อเสนอแนะ ควรมีการน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อย มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สูงขึ้น และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามและ
ประเมินผลทักษะด้านอื่นๆให้ครบทั้ง 6 ด้านและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบที่ 3  1) การประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานตามระบบ 2) การ
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ ควรประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามระบบให้ครอบคลุม
ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือขั้นตอนการท างาน กรณีท่ีผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ควรวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย รวมทั้งวิธีการประเมินที่มีความหลากหลาย ที่ไม่ใช่ความพึงพอใจ 
หรือความคิดเห็นของนักศึกษาเท่านั้น และควรก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึง
ผลลัพธ์ที่สามารถวัดและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน 
องค์ประกอบที่ 4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ ควรกระจายภาระงานผลิตผลงานวิชาการ /วิจัย ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยไม่ใช่ทั้ง 5 คน ท าเพียง 1 เรื่อง เพราะผลงานที่พบ
เป็นบทความวิชาการ ซึ่งมีประมาณ 5 หน้า สามารถเขียนเพียง 1-2 คนได้ 
องค์ประกอบที่ 5 1)การวิเคราะห์ผลการทวนสอบและการปรับปรุงรายวิชา
ตาม มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมประเด็นปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของผู้รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดแนวทางในการทวนสอบและการปรับปรุงของ
รายวิชาในหลักสูตร 2)การประเมินผลในรายวิชาที่มีการก าหนดการแจ้งผลหลัง
การสอบย่อยหรือผลคะแนนกลางภาคการศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถรับรู้และให้ข้อมูลกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ 3)การสะท้อนผลของการบูรณาการที่
เกิดผลกับนักศึกษาของรายวิชาที่มีการบูรณาการให้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 1.จัดท าแนวทางในการทวนสอบและการปรับปรุงของรายวิชาใน
หลักสูตรที่ชัดเจน โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการทวนสอบและการ
ปรับปรุงรายวิชาตาม มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของผู้รับผิดชอบ  2.หลักสูตรฯ ควรก าหนดการแจ้งผลหลังการ
สอบย่อยหรือผลคะแนนกลางภาคการศึกษาของรายวิชาในหลักสูตรฯ จาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ก าหนดคาบเวลาของการแจ้งและการอุทธรณ์ 
พร้อมช่องทางส าหรับนักศึกษาให้ชัดเจน  3.ควรมีการวางแผนการด าเนินการ
ในการประเมินผลที่เป็นรูปธรรมของรายวิชาที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม   
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
องค์ประกอบที่ 6 ข้อเสนอแนะ  1.ควรให้ความส าคัญกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกเรื่องมากกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องการซ่อมยู
นิตท าฟันเพียงเรื่องเดียว  2.คณะกรรมการสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ ควรค้นหา 
รวบรวมรายชื่อต ารา หนังสือ ด้านทันตสาธารณสุข  ทันตกรรม รวมทั้งความ
รอบรู้ที่เก่ียวข้อง ที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
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ก ก าหนดการประเมิน 
ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ปีการศึกษา 2560 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน 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 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 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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