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ค าน า 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 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 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสรุปผลการประเมินตามที่
คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2560 จากการศึกษาและวิเคราะห์รายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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 ระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา 
2560 คณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 1–2  สิงหาคม 2561 ตาม
กระบวนการในระบบการประกันคุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 
6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดยในตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ) ประเมินโดยใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ ให้ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
          ผลการประเมินของคณะกรรมการในระดับหลักสูตรภาพรวมได้ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.59  มีระดับ
คุณภาพดี 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร) ของตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จ านวน ทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่ 1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 
คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 2) คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 3) อาจารย์ 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 4) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง รายละเอียด 5) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ 6) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 7) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้
ในปีที่ 8) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลการประเมิน “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยหลักสูตรได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 

องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 
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องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 

           ด้านปัจจัยน าเข้า ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35  ซึ่ง
ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน ในองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  รวมถึงในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์  และองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือจะท าให้มีผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ดี/เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป 

ด้านกระบวนการ ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดย
วิทยาลัยควรมีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้มีผลลัพธ์ ของการด าเนินงานที่ดีขึ้นและเห็นชัดเจน ในองค์ประกอบ 
5 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน และ 
องค์ประกอบ 6  ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือจะท าให้มีผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ดี/เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรมต่อไป 

          ด้านผลลัพธ์ ประสิทธิผลของการด าเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59 โดยในด้าน
ดังกล่าว วิทยาลัยมีผลการด าเนินการได้ดีมากอย่างต่อเนื่อง ในองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00  และ ตัว
บ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18วิทยาลัย
ควรรักษามาตรฐานของคุณภาพในด้านนี้ไว้ต่อไป  
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2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3. บทน า 

1. รหัสหลักสูตร 255700000021 

2. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

3. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่

ในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยมีสาระส าคัญดังนี้ ประวัติความ
เป็นมาของภาควิชาฯ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีประวัติความเป็นมาดังนี้ พ. ศ.2494 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร เดิมคือ “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี” ใช้เป็นสถานที่อบรม
ฟ้ืนฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภท พ.ศ. 2500 ได้จัดตั้งโรงเรียนพนักงานอนามัยและเปิดอบรม
หลักสูตรพนักงานอนามัยเป็นแห่งแรก พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อ เป็น ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคกลางจังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2506-2512 ปรับหลักสูตรโดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ใช้ระยะเวลาการศึกษาปีครึ่ง พ.ศ. 2513 -
2534 ปรับหลักสูตรโดยรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ.3 ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี พ.ศ. 2525-2534 
ปรับหลักสูตรจากพนักงานอนามัย เป็นประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ และรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ชั้น ม.ศ.5 และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการอนามัยภาคกลาง เป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
กลาง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2529 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นภาควิชาสาธารณสุขชุมชนสังกัด
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ขึ้นตรงต่อกองฝึกอบรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2530 เปลี่ยนชื่อ กองฝึกอบรม เป็นสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อ 
สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข เป็น สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2540 ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 
ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มผลิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (4 ปี) พ.ศ. 
2544 ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2546 กลุ่มงานสาธารณสุข
ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. 2547 กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน ได้แยกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสาธารณสุข
ศาสตร์ และกลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2548 กลุ่มงานสาธารณสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2554 และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558 พัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 และได้ใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ 2 
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4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินปีที่ผ่านมา 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

1. ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท า มคอ.3 และ4 รายวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน
เปิดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนและก าหนดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามรายชั้นปี 
ดังต่อไปนี้ (รายงานการประชุมหลักสูตร)  

- การพัฒนานักศึกษาด้านการเข้าร่วมวิชาการระดับชาติ (นศ.ชั้นปีที่ 2, 3)  
- พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการจัดประชุมสัมมนาและการสร้างเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข (นศ.

ชั้นปีที่ 4)  
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านการวิจัย (นศ.ชั้นปีที่ 3)  
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (นศ.ชั้นปีที่ 4)  
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิต  
- (พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (นศ.ชั้นปีที่ 2)  
- เรียนรู้โลกแห่งอาชีพ (นศ.ชั้นปีที่1) 
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านระบบหลักประกันสุขภาพไทย (นศ.ชั้นปีที่ 4) 
- การปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษา (นศ.ชั้นปีที่ 1-4) 
- การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (นศ.ชั้นปีที่ 4)  
2. จัดท าร่างสมรรถนะของนักศึกษารายชั้นปี เพ่ือขอความเห็นชอบจากเครือข่าย สวสท  
3. ผลการส ารวจความต้องการของนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียน (นศ.ชั้นปีที่ 1-4)  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

- มีสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอ้ี
ท างาน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพ่ือจัดท านโยบายการเสริมแรงเพ่ือชักจูงการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประกาศเป็นนโยบายของหลักสูตร ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้มีความชัดเจน และประกาศใช้  
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวิเคราะห์ LO และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา และท าการปรับการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ผลการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โต๊ะเก้าอ้ีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน การเพ่ิม
จ านวนจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการพัฒนาแหล่งวิชาการความรู้ เช่น การเพ่ิมต ารา/เอกสารวิชาการ และ
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ดังนี้  

- ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2559  
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559  
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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 
 

 1 . จ านวนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลั กสู ตรตลอดระยะ เวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

    หลั กสู ต รส าธ ารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (1.1-1-1) 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ในปีการศึกษา 2560 
ซึ่งจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง
หลักสูตรเดียวและประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา ดังนี้  
1. นายสุรพล เมฆวณิชย์  
2. นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ์  
3. นายชรินทร์ เย็นใจ  
4. นางสาวณัฐพร มีสุข  
5. นายสายันห์ ปัญญาทรง  

 2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
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 และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

      ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559   

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนที่มี
คุณสมบั ติ ต า มมาต ร ฐ านหลั ก สู ต ร ขอ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการอุดมศึกษา   

โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน ประกอบด้วย  

1 .  นายชรินทร์  เ ย็น ใจ  :  ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต 
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 : 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543  

และคุ ณวุฒิ ร ะดั บ ป ริ ญ ญา โท  จ า น วน  4  ค น 
ประกอบด้วย  

1.นายสุรพล เมฆวณิชย์ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543  
2.นางสาวณัฐพร มีสุข : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544  

3.นายสายันห์ ปัญญาทรง : วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546  

4.นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ์ : วท.ม. (โภชน
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555  

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขา
จ านวน 2 คนและสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
จ านวน 3 คน  

มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังครบทุกคน และมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ
จ านวน 4 คน 

 3 . อาจารย์  2  ใน  5  คน  ต้ อ งมี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 
(โปรดระบุ) 

   มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการจ านวน 4 คน คือ 
1. นายสุรพล เมฆวณิชย์  
2. นายชรินทร์ เย็นใจ  
3. นางสาวณัฐพร มีสุข  
4. นายสายันห์ ปัญญาทรง           

 4.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง รายละเอียด 

     ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 6 คน และคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
จ านวน 19 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง
สาขาจ านวน 17 คนและสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนจ านวน 8 คน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังครบทุกคน 

 5.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่
เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย

     ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 25 
คน มีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่
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ตนเอง
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา 

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 3 คน และอาจารย์
ผู้สอนคุณวุฒิระดับปริญญาตรีก่อนเกณฑ์ประกาศ จ านวน 
2 คน และมีอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและมี
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ปี จ านวน 10 คน 

 6.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่
เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้ รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

    มีอาจารย์ พิเศษที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและมี
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ปี จ านวน 10 คน 

 7.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี
(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) 

      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้เปิด
สอนในปีการศึกษา2560 เป็นปีที่สอง และจะครบรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563 

 

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 
บัณ ฑิ ตที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า ปี  2 5 59  ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
มีทั้งสิ้นจ านวน 36 คน ส ารวจผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมิน
คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  มี ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต อ บ
แบบสอบถามกลับ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.77 การประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้
เท่ากับ 4.18 คะแนน 

2.1-1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การศึกษาปี 2560 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
 4.18  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 4.18 
- ควรเพิ่มผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ระบุใน มอคอ.๒ ในแต่ละด้าน 
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องค์ประกอบ 2 บัณทิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการด าเนินงาน   

 ผลด าเนินงาน  หลักฐาน 
บัณฑิตได้งานท าครบร้อยละ 100 2.2-1 สรุปการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
 5.00  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  ข้อเสนอแนะ 
 5.00  บัณฑิตได้งานท าครบร้อยละ 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 
   - จ านวนนักศึกษาใหม่ครบตามเปูาหมายที่ก าหนด 50 คน
ต่อปี (มคอ.2) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์  สบช.
ก าหนด 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน  มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา  ในปีการศึกษา  
2560  ทั้งหมด  2  ระบบ  คือ ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่  และ 
ระบบสอบกลาง  
      ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้  (3.1-1-1) 
       1. ก าหนดเปูาหมายจ านวนรับนักศึกษา 
       2. ประกาศรับสมัคร การคัดตรงจากพ้ืนที่ 
       3. เตรียมความพร้อมการรับสมัคร 
       4. ด าเนินการรับสมัคร 
       5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
       6. การสัมภาษณ์ผู้รับสมัคร 
       7. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
       8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
       9. ตรวจสอบการช าระเงิน 
      10. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 
      11. เรียกเพ่ิมเติม 
       ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกระบบคัดตรงจาก
พ้ืนที่พบว่ามีแผนการรับคัดตรงจากพ้ืนที่  ก าหนดเปูาหมาย
การรับที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 จ านวน  50  คน มีการ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร  ทาง
เอกสารแผ่นพับ  เว็บไซด์ของสถาบันพระบรมราชชนก  
หนังสือราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนในเขต
บริการสุขภาพที่  6  มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวง

3.1-1-1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ปี
การศึกษา2560  ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่  
3.1-1-2 ค าสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร  จังหวัดชลบุรี ที่ 8/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวง
สาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560  ระบบคัด
ตรงจากพ้ืนที่ 
3.1-1-3 การประชุมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา  2560 
3.1-1-4 การประเมินกระบวนการ ระบบการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรง
จากพ้ืนที่  
3.1-1-5 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ปี
การศึกษา2560  ระบบสอบกลาง 
3.1-1- 6 แนวทางเพ่ือพัฒนา
กระบวนการ  ประจ าปีการศึกษา 2561 จากการ
ประเมินกระบวนการ ระบบการรับนักศึกษา  ระบบ
คัดตรงจากพ้ืนที่ และระบบสอบกลาง  ประจ าปี
การศึกษา 2560    
3.1-1-7 ผลการด าเนินงานรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560  ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ และระบบ
สอบกลาง 
3.1-2-1 ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
3.1-2-2 มคอ. 2  หมวดที่ 3 หน้า 10 - 11  
3.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.1-2-4 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ปี
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(3.1-1-2)  และประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษา ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจเอกสารและหลักฐาน เกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณสมบัติด้านการศึกษา  และผลการตรวจร่างกาย การ
สัมภาษณ์นักศึกษา (3.1-1-3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเอกสาร  ตรวจ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  สัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  ส่งผลการสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการบันทึกข้อมูลส่ง 
สบช.   
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มีจ านวนทั้งสิ้น  11 คน  
คิดเป็นร้อยละ  22  ของเปูาหมายที่ก าหนด 
     ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ 
โดยการประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร   และผู้
ด าเนินงานรับนักศึกษาของวิทยาลัย  พบว่า ในขั้นตอน
ประกาศรับสมัคร มีการ  ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครจนถึง
ปิดรับสมัครน้อย  ท าให้จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครไม่ทันเวลา  การประชาสัมพันธ์ขาดข้อมูลรายละเอียด
ของหลักสูตร  จึงท าให้ผู้ที่จะสมัคร  สมัครไม่ทันเวลา  จึงควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางเว็บไซด์ของ
จั งหวัด  ประชาสัม พันธ์จั งหวัด   โรงเรียน  เ พ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ตามโควต้าของจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรใน
แผนการผลิต   และวางแผนเพ่ิมระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้น 
     จากผลการปรับปรุงกระบวนการ  มีการจัดประชาสัมพันธ์
โดยเพ่ิมการจัดกิจกรรม Open house และแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่าน
ศิษย์เก่าทางกลุ่ม line,  facebook,  website ของหน่วยงาน
สาธารณสุข  จังหวัดต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรตามโควตาในการ
ผลิต  (3.1-1-4) 
       ระบบสอบกลาง มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา  โดย
มีข้ันตอนดังนี้   (3.1-1-5)  
       1.รวบรวมโควตาเหลือจากระบบคัดตรงจากพ้ืนที่  
ก าหนดสัดส่วนและประเภทโควตาในระบบสอบกลาง 
       2. ประกาศรับสมัคร สอบกลาง 
       3. เตรียมความพร้อมการรับสมัคร 

การศึกษา 2560 
3.1-2-5 สรุปการประเมินตนเองด้านความรู้
ความสามารถในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาปี 2560 
3.1-2-6 ก าหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ปี
การศึกษา  2560 
3.1-2-7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาสาธารณสุขบัณฑิตสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
3.1-2-8 รายงานการประเมินกระบวนการ การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี
การศึกษา  2560 
3.1-2-9 กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(ปรับปรุงปีการศึกษา 2561) 
3.1-2-10 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
3.1-2-11 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา  ปีการศึกษา  2560 
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       4. ด าเนินการรับสมัคร 
       5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
       6. การสัมภาษณ์ผู้รับสมัคร 
       7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
       8. ตรวจสอบการช าระเงิน 
       9. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 
      10. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
      11. การติดตามตัวส ารอง 
       ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกระบบสอบกลาง  
พบว่ามีแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมอีก  39  คน  เพ่ือให้ได้ตาม
แผนการผลิตของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 จ านวน  50  
คน มีการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตร  ไปยังจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาในการผลิต
ของหลักสูตร โดยผ่านช่องทาง Facebook  Line  Website 
ของวิทยาลัย   สื่อสารผ่านทางศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  แผ่น
พับ  ส่งเอกสารเผยแพร่ไปยังโรงเรียนเปูาหมายผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3  คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  และ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
คัดเลือกนักศึกษา ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการตรวจ
เอกสารและหลักฐาน เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติด้าน
การศึกษา  และผลการตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์นักศึกษา  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจเอกสาร  ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร  
สัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ส่งผลการ
สัมภาษณ์ให้คณะกรรมการบันทึกข้อมูลส่ง สบช.   
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มีจ านวนทั้งสิ้น  52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100   ของเปูาหมายที่ก าหนด 
     ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ระบบสอบกลาง โดย
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   และผู้ด าเนินงาน
รับนักศึกษาของวิทยาลัย  พบว่า ในขั้นตอนการรวบรวม
โควตาที่เหลือจากการคัดตรงจากพ้ืนที่ เพื่อก าหนดสัดส่วนการ
รับในระบบรับกลาง  ควรปรับการก าหนดสัดส่วนรับนักศึกษา
ระหว่าง สบช.  กับหน่วยงานเจ้าของทุ น  ส่วนในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนอ่ืนๆ ไม่พบปัญหา (3.1-1-6)   
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      จากผลการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา พบว่า  ใน
ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาได้ทั้งหมด  64  คน  เป็นไป
ตามแผนการผลิตของหลักสูตร (มคอ.2)  ที่ก าหนดไว้  50 คน 
นักศึกษาที่รับใหม่ทุกคน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตร  และนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อระบบการ
รับสมัครมีคะแนนเฉลี่ย  4.21 (คะแนนเต็ม 5)  และไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากการรับนักศึกษา   (3.1-1-7)   
  3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - จ านวนนักศึกษาใหม่ที่มีคะแนน O-Net กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ต่ ากว่า ร้อยละ 
60  ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา และการผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสบช.  ร้อยละ 60   
     หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ปีการศึกษา 2560  (3.1-2-1)  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้   
    1. วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ด้านการ
ปรับตัว และด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    2. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
       ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาพบว่า  มีการวางแผนการด าเนินงาน โดย
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา  ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ร่วมเป็นคณะกรรมการ (3.1-2-3)  พร้อมทั้งจัดท า
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ปี
การศึกษา 2560  (3.1-2-4)  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 (3.1-2-2)   โดยให้อาจารย์ประจ าชั้น
รวบรวมข้อมูลคะแนน O-Net กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษาใหม่  ที่มี
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คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ  60  และความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง   เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน  ซึ่ง
พบว่านักศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้เรื่อง
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด จ านวน  32 คน (ร้อยละ 
50)   และด้านการใช้ชีวิตในวิทยาลัย  (3.1-2-5) 
     เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า นักศึกษา
ใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี ้
     (1) การปรับตัวทางด้านสังคม  การใช้ชีวิตในวิทยาลัย  
โดยมีกิจกรรม 
  - การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  - กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่สร้างสรรค์โดยสโมสรนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์  
  - การแนะน าหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
  - แนะน าการปรับตัว  ปรับความคิด  จิตแจ่มใส  และการ
ประเมินระดับความเครียด 
  - พบอาจารย์ประจ าชั้นเพ่ือดูแลนักศึกษาและแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น 
   (2) การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ 
   (3) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  - ศึกษาดูงานใน รพ.สต.  เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในงาน  
สาธารณสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  (3.1-2-6) 
และจากการติดตามการเรียนสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐานของ สบช.  มีผลการสอบผ่านเกณฑ์มากขึ้นจาก  
ร้อยละ 4.84 เป็น 24.53  
     ผลการเรียนในชั้นปีที่ 1  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  นักศึกษาสอบผ่านทุกคน 
     ผลการประเมินระดับความเครียดพบว่า หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแล้วนักศึกษามีระดับความเครียดลดลง   (3.1-2-7, 
3.1-2-10) และนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.08 (คะแนน
เต็ม 5)  (3.1-2-11) 
      ภาควิ ช าสาธ า รณสุ ขศาสตร์ จั ดประชุ มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ร่วมด าเนินงาน เพ่ือ
ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  พบว่า 
การจัดการทบทวนความรู้ก่อนเข้าศึกษา  ด้านวิทยาศาสตร์  
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คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาทุกคน  เป็นไป
ตามความต้องการของนักศึกษาในภาพรวม  ซึ่งไม่ได้จัด
นักศึกษาเป็นกลุ่มตามระดับความรู้  ความสามารถ  จากการ
ทดสอบ   (3.1-2-8)   จึงทบทวนปรับปรุงกระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในขั้นตอนด าเนินการตาม
แผน  โดยเ พ่ิมการจัดกลุ่ มนักศึกษาตามระดับค วามรู้  
ความสามารถ  ในรายวิชาความรู้พ้ืนฐาน  โดยการจัดสอบวัด
ระดับความรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานก่อนเตรียมความพร้อมจึงปรับ
กลไก การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 (3.1-2-9)     จากผลการปรับปรุงกระบวนการจึงมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริการการศึกษาของวิทยาลัย  ในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จั ด เตรี ยมข้ อสอบวั ดความรู้ พ้ื นฐานในการ เ รี ยนด้ าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  และจัด
แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามระดับคะแนน  เพื่อจัดการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐาน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

 คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
 3.00  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 3.00 

- ควรพัฒนาระบบและกลไกในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้
โดยเฉพาะการประเมินกระบวนการ และการน ามา
พัฒนา  
- ควรจัดท าแผนการรับนักศึกษาให้ชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการรับนักศึกษาและการประเมินผลการรับ
นักศึกษาเพ่ือน าแผนมาปรับปรุงการรับนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
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องค์ประกอบ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีคุณภาพและไม่พบอัตรา
การลาออกเนื่องจากไม่ได้รับค าปรึกษา 
- มีช่องทางการให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษามีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 ขึ้นไป 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2560   โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  (3.2-1-
1)  
    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณา
อาจารย์ในสังกัดภาควิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
    2. ภาควิชาฯ ประสานงานกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา    
    4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดแบ่งนักศึกษาให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และประกาศให้นักศึกษาทราบ 
    5. จัดให้มีชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
    6. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา และวิเคราะห์ความ
เสี่ยง พร้อมทัง้บันทึกผลการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
    7. หลังจากให้ค าปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษาประเมินผลการ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
     ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 

3.2-1-1 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตรี ปีการศึกษา  2560 
3.2-1-2  รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2560  
3.2-1-3  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นและ
อาจารย์ที่ปรึกษา    ปีการศึกษา 2560 
3.2-1-4  ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-5  ตารางชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-6  แบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-7 แบบประเมินความพึงพอใจการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-8 การประเมินกระบวนการระบบการควบคุม
การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 
3.2-1-9 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตรี ปีการศึกษา(ปรับปรุง) 2561 
3.2-1-10  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษา และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา  ปีการศึกษา 2560 
3.2-2-1 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   ปีการศึกษา 2560     
3.2-2-2 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอน  ครั้ง
ที ่ 1/2560 
3.2-2-3  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาฯ ในนักศึกษาชั้น
ปีที ่4 
3.2-2-4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
     มีการประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจ าชั้นของนักศึกษา (3.2-1-2)  มีค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นพร้อมก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ (3.2-1-3)  โดยประกาศให้นักศึกษาทราบ  
ซึ่งอาจารย์ 1 คน : นักศึกษาไม่เกิน 5 - 7 คน ในแต่ละชั้นปี  
(3.2-1-4)   อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  
ทางไลน์ และในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ครบทุกคน  
ผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังจากนักศึกษาพบอาจารย์
ที่ปรึกษา ตลอดปีการศึกษา  2560  ไม่มีนักศึกษาที่ต้องส่ง
ต่อให้แพทย์เฉพาะทาง  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนสามารถให้
ค าปรึกษาได้ (3.2-1-5, 3.2-1-6)  ไม่พบการลาออกของ
นักศึกษาเนื่องจากไม่ได้รับค าปรึกษา และนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 
(คะแนนเต็ม 5)  (3.2-1-7, 3.2-1-10)   
      ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษาเ พ่ือประเมินกระบวนการการควบคุมดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา พบว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไก  ไม่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา  แต่ที่ประชุม
เห็นควรเพ่ิม ขั้นตอนการติดตาม  ควบคุมก ากับ ผลของการ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน ตามก าหนดการ
ประชุมของภาควิชาฯ   (3.2-1-8)   จึงน ามาปรับกลไกการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี (3.2-1-9)        
     จากผลการประเมินกระบวนการ  ได้มีการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบและกลไกโดยเพ่ิมการติดตาม ผลของการให้
ค าปรึกษาทุกเดือน  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน  รายงานผล
การให้ค าปรึกษาในที่ประชุม  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบ
ข้อมูลและสามารถให้ค าปรึกษาด้านการเรียนเพ่ิมเติมได้ 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทั้ง 
4 ด้าน ภายใน 4 ปี 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม “วันนักประดิษฐ์
ประจ าปี 2561” ในนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 
3.2-2-5 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในเครือข่าย
สถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ (สวสท.) “5th SMART BRAIN & 
HEALTH” ในนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
3.2-2-6 โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษกับ
อาจารย์ต่างชาติ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 
3.2-2-7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันวิชา
มนุษย์  สังคม และสิ่งแวดล้อมและวิชาวิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3.2-2-8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ในนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
3.2-2-9 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการ
จัดการสุขภาพแบบองค์รวมในพื้นที่ต้นแบบ พชอ. 
(การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ)  และด้านการ
ด าเนินงานอาชีวอนามัยใน    รพ.สต. ในนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 
3.2-2-10  รายงานผลการ Focus group  ประเมิน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ปี
การศึกษา  2560 
3.2-2-11  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน     มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ปี
การศึกษา 2560  (3.2-2-1)  ดังนี้   
    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้สอน ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และ
วิเคราะห์การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   2. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือขออนุมัติ 
   3. ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
   4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
   5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
       จากการด า เนินงานตามระบบและกลไกพบว่ า  
นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   และมีกิจกรรมพัฒนาให้
นักศึกษาทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ครบ 
ภายใน 4 ปี  โดยมีการจัดท าโครงการตามมติที่ประชุมของ
ภาควิชาฯ (3.2-2-2)   และโครงการได้รับอนุมัติให้ด าเนิน
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้ 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความคิด
สร้างสรรค์ ของนักศึกษา ฯ ในนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (3.2-2-3) 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม “วันนักประดิษฐ์ประจ าปี 2561” ใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 (3.2-2-4) 
  - โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาภายในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) “5th SMART BRAIN & 
HEALTH” ในนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (3.2-2-5) 
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
   - โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1, 2 และ 3 (3.2-2-6)  
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันวิชามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมและวิชา
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (3.2-2-7) 
  - โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (3.2-2-8) 
  - โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสุขภาพ
แบบ     องค์รวมในพ้ืนที่ต้นแบบ พชอ. (การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ) และด้านการด าเนินงานอาชีวอนามัยใน 
รพ.สต. ในนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (3.2-2-9)   
     เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการ มีการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์  และผลลัพธ์การ
เรียนรู้  พบว่าทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
     ภาควิชาฯ จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร ฯ  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ แต่ในการวิเคราะห์
กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา  ให้เพ่ิมการพิจารณาความสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นรายชั้นปีด้วย (3.2-2-10) จากผล
การประเมินกระบวนการได้ด าเนินการปรับปรุงกลไกการ
ด าเนินงาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี โดยในชั้นปีที่ 1 ได้รับการพัฒนา
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต
และอาชีพ  ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ชั้นปีที่ 2  
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ในวัน
นักประดิษฐ์  และการพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ชั้นปีที่  3  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  ในวันนักประดิษฐ์  และการพัฒนาด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  และการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ  ด้านสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ชั้นปีที่ 4  ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการน าเสนองานวิจัย และ
นวัตกรรม  
     นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เท่ากับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)  (3.2-2-11)   
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
  3.00  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  ข้อเสนอแนะ 

  3.00 
- ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษา  จ าแนกตามศักยภาพตามวิชาการของ
นักศึกษารายบุคคล 
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องค์ประกอบ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 (สกอ.) ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
3.3.1 การคงอยู่ 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ของนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง (ปี
การศึกษา 2558-2560) มีดังนี้ (3.3-1) 

 
      อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 – 
2560 คิดเป็นร้อยละ  93.75, 81.82 และ 95.35  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      ปีการศึกษา 2558   มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 48-3/48 x 100 = 93.75 
      ปีการศึกษา 2559   มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 44-8/44 x 100 = 81.82 
      ปีการศึกษา 2560   มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 43-2/43 x 100 = 95.35  
3.3.2 การส าเร็จการศึกษา 
      อัตราการส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558–2560 
คิดเป็นร้อยละ  93.75, 81.82 และ 95.35  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
       ปีการศึกษา 2558 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ      
45/48 x 100 = 93.75 
       ปีการศึกษา 2559 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ      
36/44 x 100 = 81.82 
       ปีการศึกษา 2560 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ      
41/43 x 100 = 95.35 
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

3.3-1-1 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนคงอยู่ของ
นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
3.3-2-1 รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ส า ธ า รณสุ ขศ าสตรบัณฑิ ต   ส า ข า วิ ช า
สาธารณสุขชุมชนประจ าปีการศึกษา 2558 , 
2559 และ  2560 
3.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
รับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
3.3-3-2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 
2560 
3.3-3-3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี   ปีการศึกษา 
2560 
3.3-3-4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 
2560 
3.3-3-5  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การจัดการข้อร้ อง เรียนของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับ
นักศึกษาและการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 
2558 – 2560  โดยจ าแนกตามองค์ประกอบด้านนักศึกษา 
ดังนี้ 
     การรับนักศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.97  
และ 4.21 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.70, 3.75 และ 4.08 การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75, 4.82  และ 4.61 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, 4.05  และ 4.22 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนได้จัดช่องทางการร้องเรียนส าหรับนักศึกษา คือ  กล่อง
รับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน เว็ปไซด์ของวิทยาลัย  ในปี
การศึกษา 2560  ไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา  แต่มี
ข้อเสนอจากนักศึกษาเรื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ไมค์  ใน
ห้องเรียน  ช ารุด  ภาควิชาจัดหาอุปกรณ์ทดแทนและได้มีการ
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 

 
     การจัดการข้อร้องเรียน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

 
 

  
 

 



 
 

25 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
 3.00  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 3.00 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 
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องค์ประกอบ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
หมายเหตุ - 
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 
 

ผลการด าเนินงาน   

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     - มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 
5 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
     ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบและกลไก กรณีแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (4.1-1-1)  
    1. วิเคราะห์จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
    2. วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนเป็นอันดับแรก  
    3. ประธานหลักสูตรน าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เสนอคณะกรรมการวิชาการ และ
กรรมการบริหารหลักสูตรตามล าดับ เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
พิจารณาเห็นชอบ  
    4. จัดท าหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ
สภามหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
    5. ผู้อ านวยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งปรากฏอยู่ในค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1-1-1 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง 2559)  
4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหาร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2560  
4.1-1-3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  
4.1-1-4 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 
มิถุนายน 2560  
4.1-1-5 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง 2560)  
4.1-1-6 แผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ปี
การศึกษา 2558 -2562  
4.1-1-7 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมนิผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ  
4.1-1-8 หนังสือรับรองวุฒิปริญญาเอก  
4.1-2-1 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  
4.1-2-2 โครงสร้างอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  
4.1-2-3 แผนบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560  
4.1-2-4 แผนบริหารพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
ปีการศึกษา 2558 – 2562  
4.1-2-5 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานราชการ  
4.1-2-6 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ

 



 
 

27 
 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ปีการศึกษา 2560  
     ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้
ด าเนินงานตามขั้นตอนระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะมี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพร้อมบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 5 คน ประกอบด้วย (4.1-1-2)   
     1) นายสุรพล เมฆวณิชย์ (หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุข
ศาสตร์)  
     2) นายชรินทร์ เย็นใจ  
     3) นางสาวณัฐพร มีสุข  
     4) นายสายันห์ ปัญญาทรง  
     5) นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ์  
    ซึ่งมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (4.1-1-3)  
     ภาควิ ช าสาธา รณสุ ขศาสตร์  จั ดประชุ มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (4.1-1-4) พบว่า ระบบและกลไกที่
ก าหนดไว้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
     อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินการพบว่า ยังขาดเรื่อง
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใหม่ รองรับกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถ
ด ารงต าแหน่งตลอดปีการศึกษา หรือจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก ย้ายออก เป็นต้น จึงได้มีการ
ปรับปรุ งระบบและกลไกการรั บและแต่ งตั้ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง 2560) โดยเพ่ิมขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
(คุณสมบัติและผลงาน) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าส าธ า รณสุ ขชุ มชน  ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 
ธันวาคม 2560 
4.1-2-7 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
(ปรับปรุง2560)  
4.1-2-8 นโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560   
4.1-2-9 รายงานสรุปผลการประเมินความสุขใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
4.1-2-10 รายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
4.1-3-1 ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  
4.1-3-2 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีงบประมาณ 
2561  
4.1-3-3 แผนบริหารพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
ปีการศึกษา 2558 – 2562  
4.1-3-4 รายงานการอบรม/ประชุม/สัมมนาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีงบประมาณ 
2561  
4.1-3-5 รายงานสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการ
พัฒนาตนเองและการประยุกต์ใช้การเรียนการ
สอน  
4.1-3-6 รายงานการประชุมภาควิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560  
4.1-3-7 ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ (ปรับปรุง 2560)   
4.1-3-8 รายงานสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการ
พัฒนาตนเองและการประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ  
4.1-3-9 แผนการพัฒนาผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ปีการศึกษา 2560 - 2564 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
     มีการปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ (คุณสมบัติและผลงาน) โดย 
ก ากับติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีการพัฒนาคุณวุฒิ
ตามแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 -2562 ของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (4.1-1-6) รวม
ไปถึงสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ
ประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร พัฒนา
คุณวุฒิอาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการและผลิตผลงานทางด้าน
วิชาการ บทความ วิจัยหรือต ารา และสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
     ผลจากการปรับปรุงกระบวนการและก ากับติดตามการ
ด า เนินงานภายในปีการศึกษา 2560 พบว่ า  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้ารับ
การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ช านาญการพิเศษ) จ านวน 1 คน คือ อาจารย์สายันห์ ปัญญา
ทรง (4.1-1-7) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนา
คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 คน คือ อาจารย์ญาณันธร 
กราบทิพย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2560 (4.1-1-8)  

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนคงอยู่ตลอดหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ตามแผนบริหารพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข  
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
      หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(4.1-2-1)  
     1) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์
ภาระงานและคุณสมบัติของอาจารย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแผนบริหารพัฒนาอาจารย์และบุคลากร (5 ปี) ปี
การศึกษา 2558 – 2562  
     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมก าหนดแผน
และบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการก าหนด
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 
ให้เป็นไปตามแผนบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการตามแผนและ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
     4) หัวหน้าภาควิชาฯ ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
      จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการพบว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (4.1-
2-2) และด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน
บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (4.1-2-3)  
     นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้ปฏิบัติงาน
ตามภาระงานและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนบริหาร
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร (5 ปี) ปีการศึกษา 2558 – 2562 
(4.1-2-4) โดยมีการประเมินการผลปฏิบัติงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายบุคคลตลอดปีการศึกษา (4.1-2-5) 
ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณคือ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบ 5 คนและปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนการด าเนินงาน แต่ยังไม่มีกลไกสนับสนุนและ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่า ได้ปฏิบัติงานใน
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพหรือมีความสุข ตามเปูาหมายเชิง
คุณภาพของการบริหารอาจารย์  
     ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประเมินระบบ
และกลไกการบริหารอาจารย์ปีการศึกษา 2560 (4.1-2-6) 
พบว่า ขั้นตอนการวางแผนการบริหารอาจารย์ตามภาระงาน 
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
ยังยังขาดขั้นตอนการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและนโยบายของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตลอดจนการ
สร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีความสุขและคงอยู่ตลอดหลักสูตร  
     จากผลการปรับปรุงกระบวนการปีการศึกษา 2560 ได้มี
การด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการก าหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในระบบและ
กลไกการบริหารอาจารย์ (ปรับปรุง 2560) โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันจัดท าแนวทางในการก าหนด
นโยบายบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ประกาศนโยบายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยก าหนดให้มี
นโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงานและด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และนโยบายของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (4.1-2-8)  
     ผลจากการด าเนินงานตามกระบวนการปรับปรุง 2560 
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 1 คน คือนายสุ
รพล เมฆวณิชย์  ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพใน
ต่างประเทศในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
ผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุุน เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแล
ผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์
ผู้สูงอายุในการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
     และจากผลการประเมินความสุขในการท างานและความ
พึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีความสุข
ในการท างานอยู่ ในระดับมาก คือมีคะแนนเฉลี่ย 64.60 
คะแนน (4.1-2-9) และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.30 คะแนน (4.1-2-10) ซึ่งผล
จากการประเมินกระบวนการปรับปรุง 2560 จะใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ปี
การศึกษา 2561 ต่อไป เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามแผนและคงอยู่ตลอดหลักสูตร  

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนามีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558  
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1-
3-1) ดังนี้  
     1) วิ เคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 อย่างน้อย
คนละ 1 ครั้งต่อปี โดยวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งจะถูก
บรรจุอยู่ ในแผนบริหารพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ปี
การศึกษา 2558 – 2562 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตาม
ขั้นตอน  
     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการฝึกอบรม และ
พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
ปีงบประมาณ 2561  
     3) ก ากับ ติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดท ารายงานข้อมูลการไปประชุม/
อบรม/สัมมนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งบประมาณ 
2561  
     4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับติดตามการพัฒนา
อาจารย์และการน าความรู้ ไปใช้ โดยจัดท ารายงานสรุป
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
     จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีงบประมาณ 
2561 (4.1-3-2) อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี และสอดคล้อง
กับแผนบริหารพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2558 
– 2562 (4.1-3-3)  
     โดยมีการก ากับ ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดท ารายงานการอบรม/ประชุม/
สัมมนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 
(4.1-3-4) และรายงานสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา
ตนเองและการประยุกต์ใช้การเรียนการสอน (4.1-3-5)  
     ซึ่งผลจากการก ากับติดตามพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับเปูาหมายเชิงคุณภาพของ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
เรื่องต่อคนต่อปี  
     ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (4.1-3-6) เพ่ือ
ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ระหว่างปีการศึกษา 2560 พบว่า มีขั้นตอนก ากับติดตามการ
พัฒนาและการน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว 
ยังขาดกระบวนการก ากับติดตามการพัฒนาและการน าไปใช้
ในด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก จ านวนผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เป็นตาม
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เปูาหมายและไม่บรรลุเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
     จากผลการประเมินกระบวนการ ได้มีการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดย
เพ่ิมขั้นตอนการติดตามพัฒนาและน าไปใช้ในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ (4.1-3-7) เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการบรรลุเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และส่งเสริมให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558  
     จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการปรับปรุง 2560 
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2561 มีการวางแผนการผลิต
ผลงานวิชาการในรายงานสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา
ตนเองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานทางวิชาการ (4.1-
3-8) และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการพัฒนาผลงาน
วิชาการของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 - 2564 (4.1-3-9) 
เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

 4.00 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานท าให้หลักสูตรมีอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และมีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาวิชาการ
หลักสูตร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 3.00 

ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนาอาจารย์ทั้งคุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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องค์ประกอบ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ มี วุฒิ
ปริญญาเอก  
เกณฑ์การประเมิน  
      โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ  
     1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
วุฒิปริญญาเอก ตามสูตร จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีวุฒิปริญญาเอก x 100 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้งหมด  
     2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
5 คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
วุฒิปริญญาเอก x 5 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ด าเนินงาน จ านวน (คน) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = (2/5) x 100 = 
40 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
= (40/20) x 5= 5 คะแนน  
 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เกณฑ์การประเมิน  
      โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
60 ขึ้นไป  

4.2-1-1 ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560  
4.2-1-2 หลักฐานคุณวุฒิปริญญาเอกของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 
4.2-2-1 ตารางแสดงรายชื่อและต าแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560  
4.2-3-1 บทความวิจัย เรื่อง Effect of 
Parenting Pattern on Emotional 
Intelligence among Primary Students 
Year 6 in School under Saen Suk 
Municipality Area, Chonburi. ผลงาน
น าเสนอระดับชาติ แบบบรรยาย ในการ
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ 
โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  
4.2-3-2 บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพและดัชนีมวลกาย: กรณีศึกษา 
บ้านขวาง อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. น าเสนอระดับชาติ 
แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 4 
วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สูตรการค านวณ  
     1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 100 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด  
     2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
5 คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 5 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 ผลการด าเนินการ ใช้เกณฑ์เทียบเคียงคือ ให้ต าแหน่ง
ระดับช านาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน (คน) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญการพิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ = (2/5) x 100= 40 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 
1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5= (40/60) x 5 = 3.33 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน  
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
หลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ              
     1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร x 100 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด  
     2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
5 คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร x 5 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร =(0.4/5)x100 =8 แปลงค่าร้อยละที่
ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (8/20) x 5 = 2 
คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
 3.44  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  ข้อเสนอแนะ 
 3.44  
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องค์ประกอบ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปีการศึกษา 2560 
อาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 2560 คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100  
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .  2559 โดยใช้ แบบสอบถาม 
เปรียบเทียบกับผลการประเมินย้อนหลัง พบว่า อาจารย์
ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความพึงพอใจต่อการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37) และ
มีแนวโน้มดีขึ้นทุกด้าน จ าแนกได้ดังนี้ 
     - ความพึงพอใจต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก คือมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 
     - คว าม พึ งพอใจต่ อการบริ ห า รอาจารย์ ป ระจ า /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับดี คือมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 
     - ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับดี คือมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 
     - ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก คือมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

4.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560  
4.3-2-1 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
4.3-2-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ า/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

 4.00 
อัตราคงอยู่ครบ และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์มี
แนวโน้มดีขึ้นตลอด 3 ปี 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 5.00 

มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน
ในทุกเรื่อง มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
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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  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     - ทุกวงรอบ 5 ปีมีการทบทวนการออกแบบและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - หลักสูตรและสาระรายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ 
ก าหนด และพร้อมใช้ในปีที่ 1 ของวงรอบ 5 ปี 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่พัฒนาตามวงรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี มีระบบและกลไก
การออกแบบหลักสูตร สาระของรายวิชาในหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (5.1-1-1) 
     ในปีการศึกษา 2560 ได้ใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 เป็นปีที่สองของระยะวงรอบ จึงมีการทบทวนการ
ออกแบบและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไก 
โดยน าข้อมูลผลที่ได้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (4ปี) ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (5.1-1-2) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปเมื่อครบวงรอบ
ระยะเวลา 5 ปี  
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     - มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้
ทันสมัยทุกรายวิชา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - เนื้อหาสาระรายวิชามีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

5.1-1-1 ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย ปีการศึกษา 2560  
5.1-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (4) ปี ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
5.1-1-3 แนวทางการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ปรับปรุง พ.ศ. 2559 (วงรอบ
ที่ 2)  
5.1-2-1 ระบบการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆปีการศึกษา 2560  
5.1-2-2 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนเรื่องทบทวนเนื้อหาสาระ
รายวิชาในหลักสูตรครั้งที่1/60 ลว. 21 มิ.ย.
2560  
5.1-2-3 มคอ.3 รายวิชาการจัดการสุภาพแบบ
องค์รวม  
5.1-2-4 มคอ.3 รายวิชาสุขภาพผู้สูงอายุ  
5.1-2-5 มคอ.3 รายวิชาบ าบัดโรคเบื้องต้น  
5.1-2-6 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเรื่อง
เตรียมการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่2/60ลว. 
13 ธ.ค.2560  
5.1-2-7 ระบบการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ(ปรับปรุง) 2560  
5.1-2-8 มคอ.5 รายวิชาการจัดการสุภาพแบบ
องค์รวม  
5.1-2-9 มคอ.5 รายวิชาสุขภาพผู้สูงอายุ   
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
     หลักสูตรมีระบบการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆดังนี้  
     1. วางแผนทบทวนเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้
ทั น ส มั ย ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ทุ ก ร า ย วิ ช า โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินหลักสูตร/ผลการ
ประเมินของผู้ ใช้บัณฑิต/การเปลี่ยนแปลงนโยบาย มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า 
     2. ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า  
     3. น าสาระรายวิชาที่ปรับปรุงไปใช้/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดท ามคอ.3,4  
     4. ประเมินผลการน าเนื้อหาสาระรายวิชาที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าไปใช้  ในปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าว  
     ผลจากการทบทวนเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรทุก
รายวิชา พบว่า มีรายวิชาที่เสนอปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา
ให้มีความทันสมัยจ านวน 3 รายวิชา (5.1-2-2) ดังนี้  
     1.) รายวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ของส านักนายกรัฐมนตรี (5.1-2-3)  
     2.) รายวิชาสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรในปัจจุบันที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ(5.1-2-4)  
     3) รายวิชาบ าบัดโรคเบื้องต้น เรื่องการ บ าบัดโรคเบื้องต้น
ในระบบต่างๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด บนพ้ืนฐาน
ของการรักษาแบบองค์รวมเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
พรบ. วิชาชีพสาธารณสุข (5.1-2-5)  
     มีการทบทวนกระบวนการ โดยจัดประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พบว่า  
       มีการทบทวนเนื้อหาสาระให้ทันสมัยทุกรายวิชาและ

5.1-2-10 มคอ.5 รายวิชาการบ าบัดโรค
เบื้องต้น  
5.1-2-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์  
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดท ามคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ผลการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิตได้รับกลับมาภายหลังด าเนินการปรับ
เนื้อหาสาระเพ่ือน าไปใช้แล้วบางส่วน มติที่ประชุมจึงเห็นควรมี
การปรับปรุงระบบและกลไกโดยเพ่ิมกระบวนการทบทวน
ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยระหว่างปี
การศึกษาเพ่ือด าเนินการได้จริง สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต (5.1-2-6)  
       จากการปรับปรุงระบบและกลไกโดยเพ่ิมกระบวนการ
ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย ใน
ขั้นตอนการวางแผนทบทวนเพ่ือปรับปรุงระหว่างปีการศึกษา
ด้วยนั้น ในรายวิชาบ าบัดโรคเบื้องต้น ผู้รับผิดชอบวิชาได้ท า
การปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับผล
ประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตที่เสนอแนะมาภายหลัง
ในทักษะด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งปรากฏในมคอ. 3 รายวิชา 
และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามมคอ. 3 ภาคเรียน
ตอนปลายปีการศึกษา 2560 (5.1-2-7)  
     ผลจากการปรับปรุงกระบวนการท าให้มีการทบทวนซ้ า
เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยทุกรายวิชาและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามเปูาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีรายงานผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาที่มีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านสาธารณสุข (5.1-
2-8) (5.1-2-9) (5.1-2-10) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา คะแนนเฉลี่ยด้านการเตรียม
เนื้อหา มีความทันสมัยของเนื้อหามากกว่า 4.01 ทุกรายวิชา 
(5.1-2-11) 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
 3.00  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 3.00 
ควรมีการออกแบบหลักสูตร และเขียนให้ชัดเจนว่าเป็น
การออกแบบในระดับหลักสูตร(มคอ.2)หรือการ
ออกแบบในหลักสูตรในระดับรายวิชา (มคอ.3,4) 
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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 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     - อาจารย์ผู้สอนทุกคน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์(ทุกรายวิชา
มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญ  คุณสมบัติ  ตาม
เกณฑ์) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - ผลการประเมินคุณภาพการสอนของนักศึกษาทุก
รายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.01 ขึ้นไป 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ (5.2-1-1)  
     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้สอน  ประชุม พิจารณาการก าหนดอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้ประสานรายวิชา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวปฏิบัติในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2560  (5.2-1-2) (5.2-1-3)(5.2-1-4)  
     2. จัดท าแผนบริหารหลักสูตร โดยประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  (5.2-1-5)   
     3. แจ้งรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบแก่อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  จัดท า มคอ.3 และมคอ.4 
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชารับผิดชอบท าหนังสือเชิญสอน
ส าหรับอาจารย์พิเศษ  ตามแผนบริหารหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติ (5.2-1-6)   
      ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน
พบว่าทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญ  
คุณสมบัติ  ตรงตามรายวิชาที่สอน มีภาระงานสอนตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้และทุกรายวิชามีผลการประเมินโดย
นักศึกษาเรื่องคุณภาพการสอนของอาจารย์   มีคะแนน
มากกว่า 4.01 (5.2-1-8) 

5.2-1-1 ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ปี
การศึกษา 2560 
5.2-1-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ า  และ
อาจารย์ผู้สอน  ครั้งที่ 1/2560  
5.2-1-3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 
5.2-1-4 แนวปฏิบัติในการก าหนดอาจารย์
ผู้สอนระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
5.2-1-5 แผนบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2-1-6 หนังสือเชิญสอน 
5.2-1-7 บันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
5.2-1-8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์  ปีการศึกษา 
2560 
5.2-2-1 ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2560 
5.2-2-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ า  และ
อาจารย์ผู้สอน  ครั้งที่ 1/2560  
5.2-2-3 ค าสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   
จังหวัดชลบุรี  ที่ 102/2560  
5.2-2-4 ตัวอย่าง มคอ.3  รายวิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ 
5.2-2-5 ตัวอย่างแบบทวนสอบรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.) 
5.2-2-6 ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ อ นุ มั ติ  ม ค อ .  ใ ช้
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
      ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ที่
รับผิดชอบงานวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือ
ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน พบว่า ในขั้นตอนการ
พิจารณาเกณฑ์ก าหนดผู้สอนมีการพิจารณาภาระงานสอน  
ควรเพิ่มการพิจารณาภาระงานอ่ืนๆ  เช่น โครงการพิเศษต่างๆ 
(5.2-1-7) 
      จากผลการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาภาระ
งานเพ่ิมเติมจากภาระงานสอนเพียงอย่างเดียว  พบว่า  
อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนโดยเฉลี่ย  8–10 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา  และภาระงานอ่ืน  โครงการต่างๆ  มีปริมาณงาน
ใกล้เคียงกัน    
5.2.2  การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     - มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3, 4 
ทุกรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - แผนการเรียนรู้ มคอ. 3, 4  มีวิธีการสอน  แผนการสอน  
การประเมินผล  สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO) 
      หลั กสู ตรส าธ ารณสุ ขศาสตรบัณฑิต   ส าขาวิ ช า
สาธารณสุขชุมชน  มีระบบและกลไก  การก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอน   ประชุมพิจารณาแนวทางการติดตามการ
จัดท ามคอ.3  และ 4  การแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับ  
ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท า  มคอ. 3, 4  
    2. อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการ
เรียนรู้ใน มคอ.3, 4 และส่งกลับให้เลขาของคณะกรรมการ
ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบ ฯ  
    3. คณะกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ใน มคอ.3, 4  และส่งผลการตรวจสอบให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบและ เสนอขอความเห็นจาก

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
5.2-2-7 ตั ว อย่ า งแบบทวนสอบระหว่ า ง
ด าเนินการสอนรายวิชาประชากรศาสตร์ 
5.2-2-8 บันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
5.2-2-9 ระบบและกลไก การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน   
ปีการศกึษา 2561 
5.2-2-10 รายงานการทวนสอบก่อนสอน  
ประจ าปีการศึกษา  2560 
5.2-3-1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา  
2560 
5.2-3-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ค รั้ ง ที่  1/2560 ล ว .  21  
มิถุนายน  2560 
5.2-3-3 โครงการบริการวิชาการเรื่องการคัด
กรองสุขภาพเบื้องต้นเด็กวัยเรียนส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี    
5.2-3-4 มคอ. 3 รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน  
5.2-3-5 รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยงาน
ประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
5.2-3-6 ม ค อ . 4 ร า ย วิ ช า ป ร ะส บ ก า ร ณ์
สาธารณสุขชุมชน 3 
5.2-3-7 ผลของการใช้นวัตกรรมปฺอบอัพท่าร า
สายย่อต่อค่าสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 
ชุมชนบ้านหัวโกรก  ต าบลหนองรี  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดชลบุรี   
5.2-3-8 มคอ.3 รายวิชาการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานสาธารณสุข   
5.2-3-9 บันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
5.2-3-10 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประธานหลักสูตร หลังจากนั้นเสนอขออนุมัติจากรอง
ผู้อ านวยการด้านวิชาการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
     4. ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้  
     5. ก ากับ  ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คืออาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์
การสอน ต่ ากว่า 2  ปี  หรือมีผลการประเมินคุณภาพการสอน
โดยนักศึกษากว่า 3.51 ในปีการศึกษา 2559     
      6. นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ตาม
ระบบของวิทยาลัยในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา 
       ในปีการศึกษา  2560  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  ได้
ด า เนินงานตามขั้ นตอนระบบและกลไกดั งกล่ าว    มี
คณะกรรมการก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้  (5.2-2-2,  5.2-2-3) และด าเนินงานตามแนว
ทางการติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3, 4)   มีการ
จัดท าแผนการเรียนรู้  ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง  คือมี
วิธีการสอน  แผนการสอน  การประเมินผล  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   และได้รับอนุมัติจากรองฯ ด้าน
วิชาการ ให้ใช้ด าเนินการสอนได้ครบทุกรายวิชา  จ านวน  49  
รายวิชา (5.2-2-4, 5.2-2-5, 5.2-2-6) และจากการก ากับ  
ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ในรายวิชา
ประชากรศาสตร์  พบว่า จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 (5.2-2-7)  ทุกรายวิชามีผลการประเมิน
โดยนักศึกษาเรื่องคุณภาพการสอนของอาจารย์  มีคะแนน
มากกว่า 4.01 
       ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ที่
รับผิดชอบงานวิชาการ  คณะกรรมการก ากับ ติดตาม  
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  เพ่ือประเมินกระบวนการ 
พบว่า  ในขั้นตอนคณะกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้  มีระยะเวลาในการด าเนินงานในขั้นตอน
นี้น้อย  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ให้
มากขึ้น  เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีภาระงานมาก จึงควร
ปรับเรื่องระยะเวลาการส่งแผนการเรียนรู้ให้คณะกรรมการฯ 
เร็วขึ้น  เพ่ือจะท าให้กรรมการมีเวลาในการตรวจสอบความ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ถูกต้องของการจัดท า  มคอ.3, 4 ได้มากขึ้น (5.2-2-8, 5.2-2-
9) 
      จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่ปรับปรุง พบว่า  
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  และ
สามารถก ากับ  ติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จัดท า  
มคอ.3, 4 ได้ถูกต้อง ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(5.2-2-10) 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - มีการจัดการเรียนการสอน  ที่มีบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    - นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม   และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
       หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม   โดยมีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกดังนี้  (5.2-3-1)        
     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน  ประชุมวางแผนการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบการเรียน
การสอน  (มคอ.3)  และจัดท าโครงการบูรณาการฯ 
     3. คณะกรรมการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนการสอน  ที่มีการบูรณาการฯ 
     4. จัดท าโครงการที่บูรณาการกับการวิจัย   การบริการ
วิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ (5.2-3-2)   
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
     5. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาฯ 
     6. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและโครงการฯ  สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ และการจัดการเรียนการสอน 
     ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก  พบว่า มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  ครบ
ทุกด้าน และนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการบริการ
วิชาการในชุมชน  การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ดังนี้ 
     1. บูรณาการบริการวิชาการ  ได้แก่  โครงการบริการ
วิชาการเรื่องการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเด็กวัยเรียน   
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี  (5.2-3-3 )  
บูรณาการกับรายวิชาส่งเสริมสุขภาพ  บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  (5.2-3-4, 5.2-3-10) 
     2. บูรณาการวิจัย  ได้แก่  การวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research) (5.2-3-5) บูรณาการกับรายวิชา
ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 (5.2-3-6) 
     3. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผลของการ
ใช้นวัตกรรม ปฺอบอัพท่าร าสายย่อ ต่อค่าสมรรถภาพทางกาย
ของผู้สูงอายุ (5.2-3-7) บูรณาการกับรายวิชาการแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานสาธารณสุข  (5.2-3-8) 
     ประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการ บูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ  
วัฒนธรรมโดยการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนพบว่าเป็นไปตามแผนการบูรณาการที่ก าหนดไว้ แต่มี
ข้อเสนอของที่ประชุม ในขั้นตอนการวางแผนให้พิจารณา
ทบทวนการบูรณาการพันธกิจทั้ง 3 ด้าน กับรายวิชาที่สามารถ
บูรณาการได้ครบทั้ง 3 ด้าน (5.2-2-9) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง   เหตุผล 
 3.00  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 3.00 

 - ควรเขียนระบบและกลไกให้ชัดเจนระหว่างการก ากับ
ติดตาม และมีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดตาม มคอ.2 และมคอ. 3,4 กับการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
 - ควรมีการประเมินกระบวนการ โดยระบุช่วงเวลาของ
การประเมินให้ชัดเจน 
 - ควรระบุการบูรณาการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจ
ให้ชัดเจนใน มคอ.3,4 และระบุผลการด าเนินงานใน 
มคอ.5 , 6 ด้วย 
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องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 (สกอ.) การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2560 (5.3-1-1) 
ซ่ึงได้ปรับปรุงจากปีการศึกษา 2559 เรื่องกลไกในระบบการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 ก าหนดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร  
      ด าเนินการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษา 
นักศึกษาประเมินตนเอง และผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี และชี้แจง
เครื่องมือ เกณฑ์การวัดและประเมินผลเรียนรู้ของนักศึกษา  
      ในปีการศึกษา 2560 พิจารณาปรับเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมิน
ตนเอง  จ านวน 3 รายวิชา คือรายวิชาประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชน 1, 2, 3 (5.3-1-2) ซึ่งประยุกต์ใช้แนวทาง 
จากคู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (5.3-1-3)  
      การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
      ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน  
      1) ผู้สอนออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินซึ่งก าหนด
ผลการเรียนรู้ ไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 
แผนการประเมินผล มคอ.4 หมวด 4 ข้อ 3 (5.3-1-4),( 5.3-1-
5)  
      2) ออกข้อสอบ ตาม test blueprint  
      3) คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ (5.3-1-6)  

5.3-1-1 ระบบและกลไกการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560  
5.3-1-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 
2560  
5.3-1-3 คู่มือการใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
5.3-1-4 ตัวอย่างแบบประเมินรายวิชาปฐม
พยาบาล  
5.3-1-5 ตัวอย่างแบบประเมินรายวิชา
ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3  
5.3-1-6 ตัวอย่างผลการวิพากษ์ข้อสอบ
รายวิชาประชากรศาสตร์  
5.3-1-7 ตัวอย่างการทวนสอบเกรด รายวิชา
ประชากรศาสตร์  
5.3-1-8 สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2560  
5.3-1-9 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
5.3-1-10 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559  
5.3-1-11 แบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน  
5.3-1-12 รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยงาน
ประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research)  
5.3-1-13 สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา



 
 

50 
 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
      4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการประเมินผล  
      5) กรณีที่นักศึกษามีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ผู้สอนด าเนินการสอนเสริม และจัดสอบให้นักศึกษา  
      6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการเรียน ให้ คณะ
กรรมการฯ ทวนสอบการตัดเกรดเป็นไปตาม หมวด 5 
แผนการสอนและการประเมินผล ข้อ 2 แผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ใน มคอ.3 (5.3-1-7) การประเมินผลการเรียนทุก
รายวิชา นักศึกษามีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา 
      ประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง  
      การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา โดยให้นักศึกษา
ประเมินตนเองเมื่ อสิ้ นสุ ดการ เรียนการสอน ซึ่ ง ได้ ใช้
แบบสอบถาม มีจ านวน 3 รายวิชา (คะแนนเต็ม 4) รายวิชา
ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.09 (ร้อยละ 77.25) รายวิชาประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 
2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 (ร้อยละ 89.75) รายวิชา
ประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.4 (ร้อยละ 85) ซึ่งจากผลการประเมินตนเองนักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 
60) (5.3-1-8 )  
      ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต  
      ภาควิชาฯ ส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 โดยให้ผู้ ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ใน มคอ. 2 และ
ทักษะด้านวิชาชีพ (5.3-1-9) ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.18 (คะแนนเต็ม 5) (5.3-1-10)  
      ประเมินกระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
TQF พบว่า ในขั้นตอนการประเมินตนเองตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายวิชา ยังไม่สามารถด าเนินการได้
ครอบคลุมทุกรายวิชา จึงได้เลือกรายวิชาฝึกประสบการณ์ 1,2 
และ 3 มาประเมิน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่รวมความรู้และ
ทักษะจากหลายๆวิชามารวมกันท าให้สามารถวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้ครอบคลุมพอสมควร อย่างไรก็ตาม

ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2560  
5.3-2-1 ระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2560  
5.3-2-2 ตัวอย่าง มคอ 3 และ test 
blueprint รายวิชา ประชากรศาสตร์  
5.3-2-3 ตัวอย่างแบบวิพากษ์ข้อสอบ  
5.3-2-4 ค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา  
5.3-2-5 ตัวอย่างแบบทวนสอบการตัดเกรด 
รายวิชาประชากรศาสตร์  
5.3-2-6 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2560  
5.3-2-7 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1/2561 ลว.21 มิถุนายน 
2561  
5.3-2-8 แนวทางการพิจารณาเกรด และ
โปรแกรมตัดเกรด  
5.3-2-9 ผลการสอบรวบยอดของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
5.3-3-1 ระบบและกลไกการก ากับ การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7) ปี
การศึกษา 2560  
5.3-3-2 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2560 ลว. 13 
ธันวาคม 2560  
5.3-3-3 ตัวอย่าง มคอ.5  
5.3-3-4 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2559 ปีการศึกษา 
2560  
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จะต้องมีการพัฒนาในปีการศึกษา 2561 ให้ครอบคลุมทุก
รายวิชาต่อไป (5.3-1-11)  
      ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 โดยเน้นเรื่องงาน
ประจ าสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัยให้มากขึ้น และ
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ฯท าให้นักศึกษามีผลการประเมินความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการวิจัยฯผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 3 จาก 4 
คะแนนโดยได้ 3.27 คะแนน (5.3-1-12), (5.3-1-13)  
      ผลการพัฒนากระบวนการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 
พบว่าในปีการศึกษา 2560 การด าเนินงานยังคงบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  
      1. นักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาผ่านเกณฑ์ทุก
รายวิชา  
      2. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้จากการประเมิน
ตนเองจ านวน 3 รายวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
ทุกด้าน  
      3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิต ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(มากกว่า 3.5) เท่ากับ 4.18  

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
      หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (5.3-2-1)  
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ออกแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ 3 , มคอ.4 และtest 
blueprint (5.3-2-2) คณะกรรมการทวนสอบฯ ทวนสอบการ
วัดและประเมินผลใน มคอ.3, มคอ.4 และtest blueprint 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการวัด
และประเมินผล ใช้หลักการประเมินผลตามสภาพจริง ตามที่
ก าหนดไว้ ใน มคอ.3,มคอ.4 ด าเนินการออกข้อสอบ ส่งให้
คณะกรรมการฯ วิพากษ์ข้อสอบ เครื่องมือวัดและประเมินผล 

5.3-3-5 แบบบันทึกการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน  
5.3-3-6 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
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(5.3-2-3)  
      เมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึก
คะแนนตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา รวมคะแนน และตัด
เกรด ส่งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชา (5.3-2-4) ทวนสอบการตัดเกรด (5.3-2-
5) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ซึ่ง พบว่า มี 1 รายวิชา 
คือ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่อสาร ที่มีการกระจายเกรดไม่
สัมพันธ์กับคะแนนดิบ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (5.3-
2-6) ภาควิชาฯ ส่งเกรดให้งานทะเบียนและวัดผลของวิทยาลัย
ฯ บันทึกผลการเรียนลงในระบบทะเบียนนักศึกษา  
      ภาควิชาฯ จัดสอบรวบยอด ในนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยใช้
ข้อสอบกลางจากสถาบันพระบรมราชชนก ประเมิน
กระบวนการตามระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์ผู้สอน 
พิจารณาการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการทวนสอบ
การตัดเกรด พบว่าหลังจากมีคู่มือการประเมินผู้เรียน เพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์พิเศษ มี
แนวทางการปฏิบัติตรงกัน จึงท าให้การตัดเกรดใช้เกณฑ์ตรง
กับท่ีหลักสูตรปฏิบัติ (5.3-2-7)  
      จากผลการประเมินกระบวนการ ภาควิชาฯจึงประชุม
พิจารณาแนวทางวัดและประเมินผลการเรียน การกระจาย
เกรด เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษา (5.3-2-8)  
      ปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ดังนี้  
      1. ทุกรายวิชาวัดและประเมินผลตามรายละเอียดของ
แผนการเรียนรู้ มคอ.3, 4 โดยมีการวิพากษ์ข้อสอบ วิเคราะห์
ข้อสอบ และทวนสอบการตัดเกรด  
      2. นักศึกษาสอบรวบยอดผ่านในรอบแรก ร้อยละ 87.80 
(5.3-2-9) 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

5.3.3 การก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7)  
      เป้าหมายเชิงปริมาณ  
      - มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ. 5, 6 
ทุกรายวิชา และมคอ.7 ตามก าหนดการ 
      เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      - มคอ.5, 6 และ 7 มีคุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง ตรวจสอบได้  
      หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.
7) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7)ปีการศึกษา 2559 
เนื่องจากเมื่อประเมินกระบวนการแล้วพบว่าระบบไม่มีปัญหา
จึงคงระบบเดิมไว้และน ามาใช้ในปีการศึกษา 2560 (5.3.3-1) 
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้สอน พิจารณาแนวทางการประเมินผู้เรียน การส่ง
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ( มคอ.5, 6) (5.3-3-2) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 5, 6 (5.3-3-3) จัดส่ง
ให้ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการ
ทวนสอบ และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา เพ่ือ
รวบรวมปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) (5.3-3-4) จากนั้น กรรมการวิชาการ 
ทวนสอบ มคอ. 7 ในกรณีที่มีข้อแก้ไข ให้ปรับปรุง ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรด าเนินปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ เรียบร้อย 
หลังจากนั้น ส่งผลการแก้ไขให้กรรมการทวนสอบใหม่อีกครั้ง 
กลุ่มงานวิชาการจึง ส่ง มคอ 7 ให้ สบช. ทวนสอบ ในกรณีที่มี
ข้อแก้ไข ให้ปรับปรุง ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนิน
ปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ เรียบร้อย เมื่อผ่านการทวนสอบจาก 
สบช. กลุ่มงานวิชาการ จัดท าหนังสือน าส่ง รายงานผลการ
ด าเนินการ (มคอ.7) ให้มหาวิทยาลัยสมทบ คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือทราบผลการ
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดการเรียนการสอน ประเมินกระบวนการตามระบบและ
กลไกการก ากับ  
      การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7) โดยการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทบทวน
หลังการปฏิบัติงานพบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบและ
กลไกที่ก าหนดไว้ (5.3-3-5) จากผลการประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2559 พบว่าระบบและกลไกการก ากับ การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 ,มคอ.6 และ มคอ.7) เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และมี
ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปีการศึกษา 
2560 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ดังนี้  1. 
จัดท า มคอ.5, 6 ครบทุกรายวิชา 2. ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของหลักสูตร มีผลการด าเนินงานครบทุกข้อ คิดเป็น 5 
คะแนน (5.3-3-6) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง  เหตุผล 
 3.00  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  ข้อเสนอแนะ 

 3.00 
-ควรด าเนินการในกระบวนการทวนสอบ (ให้ครอบคลุม) 
ว่าผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3,4 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 
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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 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 
โดยมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง (5.4-1-1) – (5.4-1-
3) 

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

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความ เห็นชอบหลักสูตร
เมื่ อ วั นที่  16  มี นาคม  2554  และส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2554 และวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามล าดับ 

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

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 มีการ
จัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อน เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาโดยมีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 20 
รายวิชาและ มคอ.4 จ านวน 2 รายวิชา และ
หลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี
การจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาโดยมีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 28
รายวิชา และมคอ. 4 จ านวน 1 รายวิชา (5.4-3-1) 

 4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนทั้งสองหลักสูตร และหลักสูตร
สาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
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ตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินงานตามกรอบ TQF 

และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ 
6) ครบทุกรายวิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยมี
การหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554จัดท า 
มคอ.5 จ านวน 20 รายวิชา ,มคอ.6 จ านวน 2 
รายวิชา และะหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 จัดท า มคอ.5 จ านวน 14 รายวิชา, มคอ6. 
จ านวน 1 รายวิชา ตามล าดับ (5.4-4-1) 

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

ทั้ ง สองหลั กสู ตรมี กา รจั ดท า ร าย งานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม 2561 (5.4-5-1) 

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

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ 2554 มีรายวิชาที่
เปิดท าการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2560 
จ านวน 22 รายวิชา โดยภาควิชาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 
ด าเนินการทวนสอบ ร้อยละ 50 ของรายวิชา 
จ านวน 11 รายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 มีรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการ
สอนตลอดปีการศึกษา 2560 จ านวน 29รายวิชา 
โดยภาควิชาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 ด าเนินการทวนสอบ ร้อย
ละ 25 ของรายวิชา จ านวน 8รายวิชา 

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

มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 มาปรับโครงสร้ าง
หลักสูตร เปลี่ยนแปลงรายวิชา และกลยุทธการสอน 
(5.4-7-1) 

 8. อาจารย์ ใหม่  (ถ้ ามี )  ทุ กคน  ได้ รั บการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่ที่มาปฏิบัติงาน
จ านวน 1 คน ได้แก่ นายปรีชา สุวรรณทอง ได้รับ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยมี นายชรินทร์ เย็นใจ 
และนายสายันห์ ปัญญาทรงเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง ตาม
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ตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินงานตามกรอบ TQF 

ข้อปฏิบัติในคู่มือปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (5.4-8-1) 

 9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ า หลักสูตรทุกคน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง (5.4-9-1) 

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

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนจ านวน 1 คน ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-10-1) 

 11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 มีระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (5.4-11-
1),(5.4-11-2) 

 12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผล
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (5.4-12-1), (5.4-12-2) 

 13.บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากการ
ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากการส าเร็จ
การศึกษา 36 คน(100%) (5.4-13-1) 

 14.บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่
ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด 

บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ก.พ. ก าหนด จ านวน 36 คน (5.4-14-1) 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

 คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

 5.00 

ร้อยละของตัวบ่ งชี้  1 -5 =100 จ านวนตัวบ่งชี้ที่
ด า เนินการผ่ าน= 14 จากจ านวนตัวบ่ งชี้ที่ ต้อง
ด าเนินการผ่าน=14 คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นจึงได้
คะแนนเท่ากับ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ  ข้อเสนอแนะ 
 5.00  
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องค์ประกอบ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน   
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     - นักศึกษาและอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพอเพียง พร้อมใช้ ท า
ให้ผลการประเมินความพึงพอใจดีขึ้น  
 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      (1)จากการประเมินกระบวนการ ในปีการศึกษา 2559 ใน
ขั้นตอนการด าเนินงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน ามาปฏิบัติในปี 2560 (6.1-
1 -1 )  ตามผลการส ารวจสภาพแวดล้อมของภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2559 (6.1-1-2) และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 (6.1-1-3 ) 
      (2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย
โดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (6.1-1-
4) ให้เสนอรายงานความต้องการฯเพ่ือวางแผนเตรียมความ
พร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เสนอหนังสือประจ าห้องสมุด (6.1-1-5) ตามที่
ภาควิชาฯ ได้จัดโครงสร้างงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ขึ้นใหม่ 
ชัดเจน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะของ
หลักสูตรภาควิชา (6.1-1-6) และมีการมอบหมายให้อาจารย์
ประจ าชั้น ก ากับติดตามการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ประจ าห้องเรียน และส่ งข้อมูลให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1-1-7) รวบรวม
ข้อมูลน าข้อมูลเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

6.1-1-1 ระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปี 2560  
6.1-1-2 สรุปผลการส ารวจสภาพแวดล้อมของ
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2559  
6.1-1-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปี 2559 
6.1-1-4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 
1/2560  
6.1-1-5 สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ า
ห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 
6.1.1-6 ผังโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
6.1.1.7 สรุปการส ารวจความต้องการวัสดุ 
ส ารวจอุปกรณ์ช ารุด และส ารวจรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
6.1-1-8 แผนงบประมาณจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ปีงบประมาณ 2561 6.1-1-9 รายการ
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน  
6.1-1-10 รายการหนังสือใหม่ปี 2560  
6.1-1-11 รายงานเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนฯของอาจารย์ ปี 
2559-2560  
6.1-1-12 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2560  
6.1-1-13 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2560  
6.1-1-14 ระบบและกลไกด้านสนับสนุนการ
เรียนรู้ (ปรับปรุงปีการศึกษา 2561) 
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้สอน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดหา/ ซ่อมบ ารุง 
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1-1-8) เมื่อได้รับ
การอนุมัติแล้ว ภาควิชาฯ จัดท ารายงานความต้องการและ
ด าเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุของวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ าชั้นรับผิดชอบในการก ากับติดตามการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามการส ารวจรายการ
วัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน (6.1-1-9) ในแต่ละชั้นปี และ 
ส าหรับวิทยาลัยจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกกับนักศึกษา ดังนี้  
- จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องเรียน และหอพักนักศึกษา 
นอกจากนี้เปิดให้นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
มาลงทะเบียนในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยได้  
- มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา โดยห้องสมุดเปิดบริการระหว่างวันจันทร์- วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา08.00น.-20.30 น. วันเสาร์ เวลา 12.00–18.00น.มี
ระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการใน
ห้องสมุด จ านวน 10 เครื่อง สามารถสืบค้นหนังสือในห้องสมุด
และห้องสมุดนอกวิทยาลัย ในปี 2560 มีหนังสือใหม่ในหมวด
วิชาชีพจ านวน 201 รายการ และในหมวดวิชาพ้ืนฐานจ านวน 
84 รายการเพียงพอตามท่ีหลักสูตรก าหนด (6.1-1-10)  
- มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น ในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยตรวจสุขภาพประจ าปีและการรักษาพยาบาล ประกัน
อุบัติ เหตุ  การจัดบริการด้านอาหารในโรงอาหาร ร้าน
สวัสดิการนักศึกษา การบริการซักรีดเสื้อผ้า และสนามกีฬา  
     (3) จากนั้นได้มีการประเมินกระบวนการ โดยภาควิชา ฯ 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์สังกัดหลักสูตร 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพ่ือร่วมประเมิน
ระบบและกลไก การด าเนินงานตามระบบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่ามีการสนับสนุนสิ่งการเรียนรู้ในกลุ่มนักศึกษาที่
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เพียงพอ แต่ในขั้นตอนการด าเนินงาน พบปัญหา ครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียนเสื่อมสภาพ ช ารุด ระหว่างภาคการศึกษาและ
การตอบสนองต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
ทั้งขาดการจัดหาสิ่งสนับสนุนส าหรับอาจารย์ส่งผลให้ผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจต่ าลงจากปีก่อน ในกลุ่มอาจารย์ 
(6.1-1-11)  
      (4) เพ่ือปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
มีการปรับปรุ งกระบวนการติดตามความเพียงพอของ
ทรัพยากร โดยให้ผู้รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ติดตาม
การใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
อาจารย์ประจ าชั้นติดตามการใช้ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
การศึกษา และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผล
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่า
เปูาหมายที่ก าหนดไว้คือ ≥ 3.51 (6.1-1-12) ส่วนผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษารวมทุกชั้นปี ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้คือ ≥ 3.51 (6.1-1-13)  
      โดย  ชั้นปีที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  
             ชั้นปีที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  
             ชั้นปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
             ชั้นปีที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  
      จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2560 ที่ได้มี
การปรับปรุงกระบวนการส ารวจโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
และจัดท าแผนควบคุมก ากับ ติดตาม การซ่อมบ ารุงและจัดหา
อุปกรณ์สิ่งสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน ให้เอ้ือและ
พร้อมใช้งานกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งผลพบว่าล่าช้ากว่าที่ก าหนด และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุง ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อ
การประเมินความพึงพอใจ ทั้งในกลุ่มอาจารย์ลดลงดังกล่าว
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ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้างต้น เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษา 2561 และปรับระบบและ
กลไกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(6.1-1-14) ให้มีขั้นตอนการ
ถอดบทเรียนและจัดการความรู้(KM) เพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดี สร้างความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลมาปรับปรุงทันต่อการใช้งาน
ภายในปีการศึกษาเดียวกัน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

 4.00 

เนื่องจากการปรับปรุงส่งผลต่อผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าเปูาหมายที่
ก าหนดไว้คือ ≥ 3.51 ส่วนผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษารวมทุกชั้นปี ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่า
เปูาหมายที่ก าหนดไว้คือ ≥ 3.51 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
 คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

 3.00 

ควรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมปัจจัยทุกด้านรวมทั้งการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการส ารวจและด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ เ พ่ือพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตร รวมถึงสถานฝึกปฏิบัติงานและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆด้วย 
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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   - - 4.59 4.59 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉลีย่ 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทุกตัวบ่งช้ี 3.81 - - 3.81 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 ที่ 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.35 3.50 4.59 3.59 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 1  
-ก ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์ทั้งคุณวุฒิ และการเข้า
ต าแหน่งทางวิชาการ และมีแผนจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์  
-การพัฒนาหลักสูตร ต้องวางแผนพัฒนาและเก็บข้อมูลทุกปีการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
- ควรเพ่ิมผลการประเมินคุณภาพบันทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ระบุใน 
มคอ.2 ในแต่ละด้าน  
องค์ประกอบที่ 3  
- ควรพัฒนาระบบและกลไกในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้โดยเฉพาะการประเมิน
กระบวนการ และการน ามาพัฒนา  
- ควรจัดท าแผนการรับนักศึกษาให้ชัดเจนรวมทั้งกระบวนการรับนักศึกษาและ
การประเมินผลการรับนักศึกษาเพ่ือน าแผนมาปรับปรุงการรับนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ   
- ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา จ าแนกตาม
ศักยภาพตามวิชาการของนักศึกษารายบุคคล   
- ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบและน าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาการรับนักศึกษา  
 องค์ประกอบท่ี 4  
- ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ทั้ง
คุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและจัดท าแผนก ากับติดตามให้
เกิดผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
 - ควรสนับสนุนและพัฒนาให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่ดีขึ้น  
องค์ประกอบที่ 5  
- ควรมีการออกแบบหลักสูตร และเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นการออกแบบในระดับ
หลักสูตร(มคอ.2) หรือการออกแบบในหลักสูตรในระดับรายวิชา (มคอ.3,4)  
- ควรเขียนระบบและกลไกให้ชัดเจนระหว่างการก ากับติดตาม และมีการ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดตาม มคอ.2 และมคอ. 3,4 
กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
- ควรมีการประเมินกระบวนการ โดยระบุช่วงเวลาของการประเมินให้ชัดเจน  
- ควรระบุการบูรณาการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจให้ชัดเจนใน มคอ.3,4 
และระบุผลการด าเนินงานใน มคอ.5 , 6 ด้วย  
- ควรด าเนินการในกระบวนการทวนสอบ (ให้ครอบคลุม) ว่าผู้เรียนได้ผล
สัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3,4 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2   
องค์ประกอบที่ 6  
- ควรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมปัจจัยทุกด้าน



 
 

64 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม   
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการส ารวจและด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการน าไปใช้เพ่ือพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร รวมถึง
สถานฝึกปฏิบัติงานและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆด้วย 
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ภาคผนวก 
ก ก าหนดการประเมิน 
ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ปีการศึกษา 2560 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์สกอ. 
ณ วิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดชลบรุี 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 วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุ ี

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 



 
 

67 
 

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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