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ค าน า 
รายงานสรุปผลการประเมิน ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โ ด ย
จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560-
31 กรกฎาคม 2561) โดยครอบคลุม 4 มาตรฐาน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับการประเมินโดยใช้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาเป็นปีแรก รายงานสรุปผลการประเมินฉบับนี้เป็นรายงานผลการตรวจโดยคณะผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
ต่อไป 
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ประวัติความเป็นมา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ต าบลบ้าน

สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมคือ “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัย จังหวัดชลบุรี” จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2494 ใช้เป็นสถานที่อบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภท ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้
จัดตั้งโรงเรียนพนักงานอนามัย เป็นแห่งแรกที่ศูนย์อบรมฯ นี้ และเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานอนามัยขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 
2506 เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี” เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมอนามัย
ภาคกลางจังหวัดชลบุรี” 

พ.ศ. 2510 ได้ตั้งโรงเรียนทันตาภิบาล ผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้บริการด้านทันตก
รรมเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 14 ปี คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในปีการศึกษา 2556 
ในปีพ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) จัดการเรียน
การสอนโดยการเทียบโอนหน่วยกิต และได้ยุติการรับนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ. 
2554 ในปีเดียวกัน ได้เปิด หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2515  จัดตั้งโรงเรียนอนามัยอ าเภอขึ้น  ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธารณสุขอ าเภอแต่ได้
ยกเลิกหลักสูตรนี้ในปี พ.ศ.2528  และได้จัดอบรมอีก 2 รุ่น  ในปี พ.ศ. 2537  มีผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตร
นี้รวมทั้งสิ้น จ านวน 725 คน 

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

พ.ศ. 2533 เปิดหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพ่ือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันพัฒนามาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2537  ได้รับพระราชทาน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ว่า “ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี ”  
           พ.ศ. 2540  วิทยาลัย ได้เป็นวิทยาลัยสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รับนักศึกษาเรียนที่วิทยาลัย ตลอด 4 ปีและได้ยุติการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2554 

พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ได้
พัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
2559 ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย พ.ศ.2551 ได้ยุติการรับนักศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  แต่ในปัจจุบันได้ร่วมผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555 กับมหาวิทยาลัยบูรพา  
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 พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2554 และเป็นสถาบันสมทบกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับ
เป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 ได้ปรับเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ได้ปรับเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระหว่าง
ประจ าการตั้งแต่ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร
ผู้บริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น และพัฒนาผู้บริหารเฉพาะต าแหน่งระดับกลาง ส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ 
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ส าหรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และจัดบริการวิชาการ
แก่สังคมโดยอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ พัฒนาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ดูแลหญิงหลังคลอด 
(ทับหม้อเกลือ) พนักงานสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตร 4 เดือน) เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัย ได้ท าหน้าที่
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน และยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้ านการศึกษา และ
ฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
สถานที ่

พ้ืนที่  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  มีพื้นท่ีรวม  30 ไร่  2 งาน 
 ที่ตั้ง  เลขที่ 29  หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
                                รหสัไปรษณีย์ 20000 
 โทรศัพท์  (038) 275663, 275665, 286949 
 โทรสาร            (038) 274245 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ และ นโยบายการบริหาร 
 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิต พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพและคุณธรรม เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยการสร้างและกระจายความรู้สู่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์จริง และใช้วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาที่หลากหลาย เป็นฐานในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้ผลผลิตที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  สามารถยกระดับ
สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและประชาชน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขรินธร จังหวัดชลบุรี มีปรัชญาที่มุ่งมั่นในการพัฒนางาน โดยมีเป้าหมายส าคัญ  
คือ การผลิตบุคลากรทางการสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และเป็นผู้น า
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ทางการสาธารณสุข ด ารงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรม และสามารถให้บริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 
ปณิธาน 

วิทยาลัยมีปณิธานว่า “คุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสังคม” และได้มีการก าหนดนิยามไว้ดังนี้  
 คุณภาพคู่คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการให้บริการสาธารณสุขด้วยความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการให้บริการแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยสถาบันมีส่วนส าคัญ
ต่อการเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติ ในกรอบของการกระท าคุณงามความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ เกิด
ความตระหนักในเอกลักษณ์และคุณค่าของวิชาชีพสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 น าวิชา หมายถึง คุณลักษณะของผู้สนใจศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งศาสตร์ด้านวิชาชีพการ
สาธารณสุข และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข โดยสามารถบริหารจัดการความรู้ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 พัฒนาสังคม หมายถึง การน าความรู้ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และจริยธรรมของการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่ดีในระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มาประยุกต์ให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้น
สมรรถนะการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิสัยทัศน์ 
 สถาบันการศึกษาชั้นน าที่มุ่งสู่สากล ผ่านเครือข่ายวิชาการ ด้วยธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบท 
 2.  วิจัย พัฒนา องค์ความรู้/นวัตกรรม มีคุณภาพหลากหลายทันสมัย 
 3.  ให้บริการวิชาการท่ีสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสังคม 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ผสมผสานกับพันธกิจ 
 
 ภารกิจหลัก 
 1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
 2.  วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้ 
 3.  บริการวิชาการแก่สังคม 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ 
1.   ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการธ ารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.   ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็น

ที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
3.   เพ่ือเสริมสร้างวินัย การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

วิทยาลัยในทุกระดับให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ 
 
นโยบายการบริหาร 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผู้อ านวยการจึงมอบนโยบายการบริหารดังนี้ 

1. ด้านประกันคุณภาพ   
    พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย 

2. ด้านการจัดการศึกษา 
ผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริงและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขนอกวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

4. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
ก าหนดให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

ตลอดจนงานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
5. ด้านการบริการวิชาการ 

     สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในการให้บริการวิชาการและบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ 

6. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท่ีดีงามในสังคมไทยและท้องถิ่น 
7. ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไว้ดังนี้ 
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1. ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ  เพ่ือสนอง
นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

2. เร่งรัดและส่งเสริมให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  โดยยึดหลักการให้อิสระและเสรีภาพแก่วิทยาลัย ในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติภารกิจทุกด้าน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ในวิทยาลัย  โดยน าองค์ประกอบการควบคุม
คุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรวิชาชีพ
ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ถ่ายทอดตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่วิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย  ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยไว้ ดังนี้   

1. ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เพ่ือสนอง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนากลไกและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดย
จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ  ขึ้นรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  เพ่ือการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาและให้มี
การน าข้อมูลจากการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย 

5.  สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วระหว่างเครือข่ายวิทยาลัย  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ด ี
 
อัตลักษณ์บัณฑิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีได้ก าหนดใช้อัตลักษณ์บัณฑิตและผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 

หมายถึง การบริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริงโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
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และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Patient Participation) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะบูรณาการจะแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตต้องมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
ภายใตบ้ริบทการจัดการเรียนการสอนและสาระรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีสมรรถนะดังนี้ 

 
       S = Service mind 

SAP                                    A = Analytical Thinking 
       P = Patient Participation 

 
จิตบริการ (Service Mind) 
หมายถึง การบริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ

และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการ
ให้บริการ โดยค านึงถึงความเป็นเหตุ เป็นผลบนพ้ืนฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริ ง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  

1. ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยเข้าใจผู้อื่นตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด 
 พฤติกรรมและความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
 2. ให้บริการหรือกระท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน 
 3. ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับริการ ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ 
ผู้รับบริการ ด้วยความใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
คือ การคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงเพ่ือเป็นการ

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ อย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่การ
แก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการด ารงชีวิต โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพ่ือประเมินสภาพการณ์ตามความจริงอย่างเป็น
ระบบ 

2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ/ประชาชน 
4. เชื่อมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการโดย

สอดคล้องกับบริบท 
5. สามารถวางแผนให้บริการสุขภาพได้อย่างสอดคล้องกับบริบทชีวิตจริง 
6. พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรู้วิชาการ หรือประสบการณ์ของตนเองเพียง

อย่างเดียว 
 
การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Patient Participation) 
เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการ

ด ารงชีวิต บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการ
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สามารถกลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือก เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิดและร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว 
3. ผู้ให้บริการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแก่

ผู้รับบริการ แต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
4. กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัวเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ 
 

เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 วิทยาลัยได้ก าหนดใช้เอกลักษณ์ตามสถาบันพระบรมราชชนก คือ  “สร้างคนจากชุมชนเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” 
 สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
 ระบบบริการสุขภาพชุมชน (Community health system) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวง
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มี
ผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ 
 
โครงสร้างองค์กร  

วิทยาลัยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น กลุ่มงานและภาควิชา ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน และ 5 ภาควิชา 
รายละเอียดดังแผนภาพ 
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ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   “I SELECT” 
I: Integrity  ซื่อสัตย์เป็นนิจ 
S: Service Mind  ด้วยจิตบริการ  
E: Excellence  มุ่งม่ันความเป็นเลิศ 
L: Loyalty  ผูกพันรักวิทยาลัยฯ 
E: Efficiency  ใส่ใจประสิทธิภาพ 
C: Creativity  เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
T: Team Work  ทีมงานสัมพันธ์  

 
โครงสร้างหลักสูตร  
      การด าเนินงานปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 5 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรปริญญาตรี 
1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
1.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

(หมายเหตุ: ร่วมผลิตหลักสูตรและข้ึนทะเบียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยบูรพา) 
      2. หลักสูตรประกาศนียบัตร 

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ์  

 
จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 
        - ชั้นปี 3  26 คน       - ชั้นปี 4  41 คน     

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
       - ชั้นปี 1  63 คน       - ชั้นปี 2 45 คน 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
        - ชั้นปี 2  45 คน       - ชั้นปี 3  44 คน        - ชั้นปี 4  56 คน     

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
        - ชั้นปี 1  36 คน     

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาขาวิชา
เทคนิคเภสัชกรรม 
        - ชั้นปี 1  44 คน       - ชั้นปี 2  38 คน 

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 
        - ชั้นปี 1  22 คน       - ชั้นปี 2  27 คน 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า = 340.22 FTES  (ปีการศึกษา) 
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จ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  

163.5 คน  ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ประจ า (รวมลาศึกษาต่อ 9 คน)            87.5  คน 
     - ข้าราชการ       77.5  คน 
     - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข      10  คน 
1.2 บุคลากรสายสนับสนุน       76   คน 
     - ข้าราชการ         13   คน 
     - ลูกจ้างประจ า        10  คน 
     - พนักงานราชการ         1   คน 
     - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     32   คน 
     - ลูกจ้างเหมาจ่าย       20   คน 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามภาควิชาและกลุ่มงาน   

รายการ 
จ านวนอาจารย์ 

รวม 
ปฏิบัติงาน ลาศึกษา 

1. ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
3. ภาควิชาเภสัชกรรม 
4. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
5. ภาควิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
6. กลุ่มงานบริหาร 
7. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
8. กลุ่มงานบริการการศึกษา 
9. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
10. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
11. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศน์สัมพันธ์ 
12. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
13. กลุ่มงานวิทยบริการ 
14. ผู้ที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มงาน/ภาควิชา 

11.5 
21 
6 
8 

9.5 
4 
2 

2.5 
3 
3 
3 
4 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 

11.5 
21 
6 
8 

9.5 
4 
2 

2.5 
3 
3 
3 
4 
1 
9 

รวม 78.5 9 87.5 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามภาควิชาและกลุ่มงาน (ข้อมูล ณ 18 มิ.ย.61) 

รายการ 

จ านวน 

รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า 

พงก. พกส. จ้าง
เหมา
จ่าย 

1. ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
3. ภาควิชาเภสัชกรรม 
4. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
5. ภาควิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
6. กลุ่มงานบริหาร 
7. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
8. กลุ่มงานบริการการศึกษา 
9. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
10. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
11. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและ 
วิเทศน์สัมพันธ์ 
12. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา 
13. กลุ่มงานวิทยบริการ 

- 
- 
- 
- 
- 
6 
2 
- 
- 
1 
1 
 
- 
 

3 

- 
1 
- 
- 
- 
7 
- 
- 
- 
1 
- 
 
- 
 

1 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

1 
6 
2 
5 
2 
5 
- 
3 
1 
- 
3 
 

1 
 

3 

1 
2 
- 
2 
- 

15 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

2 
9 
2 
7 
2 

34 
2 
3 
1 
2 
4 
 

1 
 

7 
รวม 13 10 1 32 20 76 

 
คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน  

คุณวุฒิของบุคลากร 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 
รวม จบ ก าลัง

ศึกษา 
จบ ก าลัง

ศึกษา 
จบ ก าลัง

ศึกษา 
อาจารย์ประจ า  
- ข้าราชการ  
- พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
บุคลากรสายสนับสนุน 
- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจ า  
- พนักงานราชการ 
- พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
- ลูกจ้างเหมาจ่าย 

11 
11 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

12 
10 
2 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

28 
- 
- 
 

4 
3 
- 
- 
1 
 
- 

6 
6 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

30.5 
- 
- 
 

25 
10 
2 
1 
9 
 

3 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 

 
47 
- 
8 
- 

22 
 

17 

87.5 
- 
- 
 

76 
13 
10 
1 

32 
 

20 
รวม 11 12 32 6 55.5 - 47 163.5 
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ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณจากสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เงินบ ารุงการศึกษา และจากรายได้ของสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
สรุปรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายรับ เงินงบประมาณ บ ารุงการศึกษา สถานบริการ รวม 
งบบุคลากร 259,584.00    
งบด าเนินงาน 6,757,431.00    
งบลงทุน 1,010,000.00    
งบเงินอุดหนุน 13,818,928.00    
งบกลาง 945,565.00    
เงินบ ารุงการศึกษา  23,930,498.13   
เงินสถานบริการ   5,484,712.42  
รวมรายรับทั้งสิ้น 22,791,508.00 23,930,498.13 5,484,712.42 52,206,718.55 

 
สรุปการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รายรับ เงินงบประมาณ บ ารุงการศึกษา สถานบริการ รวม 
งบบุคลากร 259,584.00    
งบด าเนินงาน     
- ค่าจ้างชั่วคราว  5,330,285.74 678,600.00  
- ค่าตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

3,735,090.29 16,479,347.38 3,509,301.05  

- ค่าจ้างชั่วคราว 3,010,940.71 13,790.19   
  รวม 6,746,031.00 21,823,423.31 4,187,901.05  
งบลงทุน 961,745.00 2,615,347.50 364,806.00  
งบกลาง 945,565.00    
งบเงินอุดหนุน 13,818,928.00    

รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 

22,731,853.00 24,438,770.81 4,552,707.05 51,723,330.86 

 
สรุป เงินเหลือจ่ายสุทธิ (52,206,718.55 - 51,723,330.86) เท่ากับ 483,387.69 บาท 
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ส่วนที่ 2 ผลการตรวจประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
 1. กลุ่มงานบริการการศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้งานท า จากแบบบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้งาน
ท าของทั้งสองหลักสูตร 
 2. หลักสูตรจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและส่ง
แบบสอบถามไปที่สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานหรือจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ 

3. หลักสูตรเก็บรวมรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ  หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานหรือ
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 

4. กลุ่มงานบริการการศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูลของทั้งสองหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้สรุปผลการ
ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
 1. มีข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 25๕๙ จ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี (1.1-1) 
 2. มีข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้และคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (1.1-2) 
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 3. มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (1.1-3) 
รายการหลักฐาน 
1.1-1 ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 25๕๙ และแบบสอบถามจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขา
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี 
1.1-2 ข้อมูลตอบกลับจากการส ารวจและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคล 
1.1-3 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

เท
คน

ิค 
เภ

สัช
กร

รม
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
รฉ

ุกเ
ฉิน

กา
รแ

พท
ย์ 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าใน
สาขาที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
    (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ 
        - จ านวนผู้ท างาน 
        - จ านวนผู้ศึกษาต่อ 
        - จ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) 

 
 
 
 

30 
 

28 
- 
2 

30 
100.00 

 
 
 
 

22 
 

22 
- 
- 

22 
100.00 

 
 
 
 

52 
 

50 
- 
2 

52 
100.00 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     (1) จ านวนการส ารวจ 
     (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
         - จากสถานที่ท างาน 
         - จากสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 

22 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 

52 
 

40 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

เท
คน

ิค 
เภ

สัช
กร

รม
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
รฉ

ุกเ
ฉิน

กา
รแ

พท
ย์ 

         - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
         - รวม 
     (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบ (1) 

- 
- 

23 
76.67 

- 
- 

17 
77.27 

- 
- 

40 
76.92 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย 3.51 – 
5.00 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
     (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบ (1) 

 
 
 

23 
 
 

20 
- 
- 

20 
86.96 

 
 
 

17 
 
 

17 
- 
- 

17 
100.00 

 
 
 

40 
 
 

37 
- 
- 

37 
92.50 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย 3.51 – 
5.00 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบกับ (1) 

 
 
 
 

23 
 
 

15 
- 
- 

15 
65.22 

 
 
 
 

17 
 
 

10 
- 
- 

10 
58.82 

 
 
 
 

40 
 
 

25 
- 
- 

25 
62.50 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 
 
 

23 
 

 
 
 

17 
 

 
 
 

40 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

เท
คน

ิค 
เภ

สัช
กร

รม
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
รฉ

ุกเ
ฉิน

กา
รแ

พท
ย์ 

    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย 3.51 – 
5.00 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบกับ (1) 

 
19 
- 
- 

19 
82.61 

 
14 
- 
- 

14 
82.35 

 
33 
- 
- 

33 
82.50 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ข้อสังเกตุ/หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

4 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3 

และ 5) 

4 
(ดี) 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 52 คน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน
หนึ่งปี จ านวน 52 คน (ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม ๓๐ คน 
ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๒๒ คน) คิดเป็น ร้อย
ละ 100 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 52 คน 
มีรายงานการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นรายบุคคล ตอบกลับจ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 จากผู้ใช้บัณฑิต 
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยมีสรุปจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 5.00 จ านวน 37 คน จาก
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของจ านวน
ข้อมูลตอบกลับ 
ไม่ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 จ านวน 25 คน จากจ านวน 40 คน  คิด
เป็นร้อยละ 62.50 ของจ านวนตอบกลับ (เกณฑ์
มากกว่าร้อยละ ๘๐)  
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ข้อสังเกตุ/หมายเหตุ 

ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
จ านวน 33 คน จากจ านวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 
82.50 ของจ านวนตอบกลับ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน  
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
 - กลุ่มงานบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
และผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
 - มีข้อมูลจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน และผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา (1.2-1) 
รายการหลักฐาน 
1.2-1  รายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559, รายชื่อนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560, 
         แบบสรุปผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนของแต่ละหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
รว

ม 

   
เท

คน
ิค 

เภ
สัช

กร
รม

 

ปฏ
ิบัต

ิกา
รฉ

ุกเ
ฉิน

กา
รแ

พท
ย์ 

1. จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 39 27 66 
2. ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (2) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ 1 

 
36 

92.31 

 
27 

100.00 

 
63 

95.45 
3. ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน 
    ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวช. ข้อที่ 14 (4) 
    ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวส. ข้อที่ 13 (4) 
    (1) จ านวนผู้พ้นสภาพผู้เรียน 
    (2) ร้อยละของผู้พ้นสภาพผู้เรียน เทียบกับข้อ 1 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

   
เท

คน
ิค 

เภ
สัช

กร
รม

 

ปฏ
ิบัต

ิกา
รฉ

ุกเ
ฉิน

กา
รแ

พท
ย์ 

4. ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
    (1) จ านวนผู้เรียนที่ลาออก 
    (2) ร้อยละของผู้ลาออก เทียบกับข้อ 1 

 
2 

5.13 

 
- 
- 

 
2 

3.03 
5. ผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    (1) จ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    (2) ร้อยละของผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ 1 

 
1 

2.56 

 
- 
- 

 
1 

1.51 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1.2 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ร้อยละ 
100 

5.00 
(ดีมาก) 

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 66  
(ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม ๓๙ คน ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ๒๗ คน)  จากจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของ
รุ่น จ านวน 63 คน  (ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม ๓๖ คน 
ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๒๗ คน) คิดเป็นร้อย
ละ 95.45 คิดเป็นค่าคะแนน 5.00  

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 4.5 (ดี)  
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลการจัดการศึกษา 
 
จุดเด่น 
- 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา 
2. แบบประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 



22                                       
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนต่ าทั้งรายข้อและรายด้านไปวาง

แผนการ-พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษา  

2. แบบประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป ควร
มีข้อค าถามท่ีเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะสมรรถนะด้านวิชาชีพ 

 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
  2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน 
  3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
  5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด 
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1.สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน โดยการประกาศเรื่ององค์กรคุณธรรมในวันคล้ายวันพระราชทานนาม 
วิทยาลัย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (๒.๑-๑-๑) 
และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมโดยการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒.๑-๑-๒) 
ส าหรับบุคลากรของวิทยาลัยและโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง จังหวัดพิษณุโลก 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส าหรับนักศึกษา (๒.๑-๑-๓) 
  2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน โดย “คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย” คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งกลุ่มผู้บริหาร ครู
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และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประกาศ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 
ในกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร” ประจ าปีงบ 
๒๕๖๑ (๒.๑-๑-๒, ๒.๑-๒-๑) และกลุ่มผู้เรียนมีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง ในกิจกรรม “อบรม
เรื่อง วิทยาลัยคุณธรรม” “โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราฎร์บ ารุง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 
๒๕๖๐” (๒.๑-๑-๓) และมีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้ง ๔ ด้าน ในกลุ่ม
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผ่านกิจกรรม “ปัญหาที่มี ความดีที่อยากท า” ได้พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ด้านความพอเพียง จ านวน ๑ ข้อ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความมีวินัยจ านวน ๒ ข้อ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสุจริตจ านวน ๓ ข้อ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาจ านวน ๒ ข้อ (๒.๑-๒-๒, 
๒.๑-๒-๓, ๒.๑-๒-๔) 

3. สถานศึกษา มีการจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม “โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑” (๒.๑-๑-๒), 
“โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๐” (๒.๑-๑-๓) 
“โครงการ “หนูท าได้เพ่ือวิทยาลัยพอเพียง” (๒.๑-๓-๑) “โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับวินัยจราจร” (๒.๑-
๓-๒) “โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน” (๒.๑-๓-๓) “กิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ” (๒.๑-๓-๔) “กิจกรรมบ าบัดประหยัดน้ า” (๒.๑-๓-๕) “กิจกรรม ๑ มือ ๑ ใจ ร่วมกันใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” (๒.๑-๓-๖) “กิจกรรมช่วยกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ทุกชนิด” (๒.๑-๓-๗) 
“โครงการติดตั้งไฟส่องทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์” (๒.๑-๓-๗) “การรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษ ๒ หน้า” 
(๒.๑-๓-๗) และสรุปคุณธรรมอัตลักษณ์และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท้ัง ๔ กลุ่ม (๒.๑-๒-๒)  

4. สถานศึกษา ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการกิจกรรมนิเทศและเสริมแรง โดย ๑.พาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม จังหวัดพิจิตร (๒.๑-๔-๑) ๒.กิจกรรมการพูดเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ในการเข้าแถวหน้าเสาธง
โดยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน (๒.๑-๓-๔) ๓.กิจกรรมเสริมแรงด้านการท าความดีโดยการ
เล่าเรื่องคุณธรรมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (๒.๑-๔-๓) 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้จัดท า
โครงการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์จ านวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ/กิจกรรม จากจ านวนโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด ๑๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ก าหนดไว้ (๒.๑-
๕-๑) จากผลการด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) ซึ่งมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านสุจริตให้เห็นเป็นรูปธรรม  
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.1-1-๑ เอกสารค าประกาศเรื่ององค์กรคุณธรรม 
๒.๑-๑-๒ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กรประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑  
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๒.๑-๑-๓ โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
2.1-๒-๑ ค าประกาศเจตนารมย์การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
2.1-๒-๒ สรุปคุณธรรมอัตลักษณ์ท้ัง ๔ ประการและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่ม 
๒.๑-๒-๓ เอกสารการระดมความคิด “ปัญหาที่มี ความดีที่อยากท า” ภาควิชาเภสัชกรรม 
๒.๑-๒-๔ เอกสารการระดมความคิด “ปัญหาที่มี ความดีที่อยากท า”  ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
๒.๑-๓-๑ โครงการหนูท าได้เพ่ือวิทยาลัยพอเพียง 
๒.๑-๓-๒ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะด าเนินชีวิต “Safe Drive Save Life ขับขี่มีลิมิต ชีวิต

ปลอดภัย” 
๒.๑-๓-๓ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 
๒.๑-๓-๔ ประมวลรูปกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
๒.๑-๓-๕ ประมวลรูปกิจกรรมบ าบัดประหยัดน้ า  
๒.๑-๓-๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒.๑-๔-๑ ประมวลรูปกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑-๔-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระท่ี ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
๒.๑-๕-๑ ตารางสรุปผลการด าเนินโครงการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจ าปี

การศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

การด าเนินการ (มี / ไม่มี) 
กล

ุ่มผ
ู้บร

ิหา
ร 

กล
ุ่มค

รูแ
ละ

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

 

กล
ุ่มผ

ู้เรีย
น 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

มี มี มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

มี มี มี 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี มี มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทาง
การศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
การนิเทศและเสริมแรง 

มี มี มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี มี มี 
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.1  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับ
คุณภาพในการ
ด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทาง
วิทยาลัยคุณธรรม 

4 ข้อ  
(1, 2, 3 
และ 4) 

 

4 
(พอใช้) 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยมีการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาลัยคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรียนร่วมกัน ด้วยการจัดท าการประกาศเรื่อง
องค์กรคุณธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร (จัดท า OD 3 ครั้ง ใน
วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๑, ๘-๑๒ ก.พ.๖๑ และ ๑๙-๒๑ มี.ค.๖๑) แจ้ง
ให้ทราบในที่ประชุมบุคลากร แจ้งให้นักศึกษาทราบจากการจัด
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง และจาก
การประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสมา
สรนักศึกษา วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ วันในวันปฐมนิเทศนศ.ใหม่ 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยมีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งกลุ่มผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประกาศ ในวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ผู้เรียนมีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
- ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง แจ้งให้นศ.
ทราบในการเข้าแถวหน้าเสาธง ติดบอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายไว
นิล ติดโรงอาหาร ใต้อาคารอาคารอินทนิล ตึกอ านวยการ ชั้น 
๑ อาคารเภสัชกรรม (หน้าห้องสโมสรนศ.) หน้าตึกทันต
สาธารณสุข อาคาร ๑๐ ชั้น (หน้าลิฟต์)   
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยมีการจัดโครงการที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย ดังนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร, โครงการค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง, โครงการหนูท าได้เพ่ือ
วิทยาลัยพอเพียง, โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับวินัยจราจร
, โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใย
ประชาชน ,กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ, กิจกรรมบ าบัด
ประหยัดน้ า, กิจกรรม ๑ มือ ๑ ใจ ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า, กิจกรรมช่วยกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ทุกชนิด, 
โครงการติดตั้งไฟส่องทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ
กิจกรรมณรงค์ให้มีการใช้กระดาษ ๒ หน้า และมีการก าหนด
เป้าหมายและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
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ผ่านข้อ 4 มีการนิเทศและเสริมแรง โดย ๑.พาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
คุณธรรม จริยธรรม ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัด
พิจิตร  ๒.กิจกรรมการพูดเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ในการ
เข้าแถวหน้าเสาธงโดยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และ
นักเรียน ๓.กิจกรรมเสริมแรงด้านการท าความดีโดยการเล่า
เรื่องคุณธรรมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
ไม่ผ่านข้อ 5 มีการประเมินผลโครงการ/การด าเนินการ แต่ไม่
พบการประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน 
  1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  
ได้อย่างถูกต้อง 
  2.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
  3.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม  
และเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  4.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีมีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการลงนามการถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกและผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของวิทยาลัยฯ  นโยบายที่ส าคัญของสถาบันพระบรมราชชนก ให้กับผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
นอกจากนี้มีการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ผ่าน website ของวิทยาลัยในการตอบค าถามแก่สาธารณะชน
ที่สนใจ 

3. ผู้บริหาร ครูในวิทยาลัยฯ และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และด าเนินงาน 
เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันพระบรมราชชนก ในประเด็น การ
ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนิน 
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โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และการรายงานผลการปฏิบัติงานโดย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
เป้าหมายและก าหนดแผนการพัฒนาต่อไป 
ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระหว่างผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
โดยรับตัวชี้วัดจากสถาบันพระบรมราชชนกมาด าเนินการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 ตัวชี้วัด 
(2.2-1-1) มีการลงนามถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับรองผู้อ านวยการด้านส่งเสริมและพัฒนา จ านวน 6 ตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับรองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับรองผู้อ านวยการด้านวิชาการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
โดยแบ่งตัวชี้วัดการด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการแต่ละด้าน (2.2-1-2) และ
นโยบายส าคัญของสถาบันพระบรมราชชนกถูกน าไปถ่ายทอดถึงผู้ปฏิบัติโดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างรองผู้อ านวยการกับหัวหน้ากลุ่มงาน/ภาควิชา (2.2-1-3) นอกจากนี้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
หลักและค่าเป้าหมายการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด (2.2-1-4) 

2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธ 
กิจของวิทยาลัยฯ นโยบายที่ส าคัญของสถาบันพระบรมราชชนก ให้กับผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (2.2-2-1) 
นอกจากนี้มีการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ผ่าน website ของวิทยาลัย เป็นสายตรงส าหรับผู้อ านวยการ
ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และตอบค าถามแก่สาธารณะชน (2.2-2-2) 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันจัดท าโครงการ Open House ประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรของวิทยาลัย แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  (2.2 -3-1) 
นอกจากนี้เพ่ือให้บรรลุเป้ามายตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม  
วิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์การ ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 3 ระยะ (2.2-3-2) และโครงการพัฒนาคุณธรรมส าหรับนักเรียน จ านวน 1 ครั้ง (2.2-
3-3) 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม Open House ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (2.2-4-1) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละตัว จากรายงานผลการปฏิบัติงานโดย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (2.2-4-2) 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการประเมินผลการด าเนินงานแต่ละ 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์เป้าหมาย และมีการก าหนดแผนการพัฒนาในกรณีที่มีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุตามเป้า  โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างวิทยาลัยกับสถาบันพระบรมราช
ชนก จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบมีการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 100 ทุกตัวบ่งชี้  
(2.2-5-1) 
รายการหลักฐาน 
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2.2-1-1  ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
2.2-1-2  ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
กับรองผู้อ านวยการด้านส่งเสริมและพัฒนา จ านวน 6 ตัวชี้วัด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดชลบุรี กับรองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับรองผู้อ านวยการด้านวิชาการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด โดยแบ่งตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการแต่ละด้าน 
2.2-1-4   ค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างรองผู้อ านวยการกับหัวหน้ากลุ่มงาน/ภาควิชา 
2.2-1-4  รายการตัวชี้วัด การก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
2.2-2-2  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.2-2-2  website ของวิทยาลัย เป็นสายตรงส าหรับผู้อ านวยการในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และตอบ
ค าถามแก่สาธารณะชน 
2.2-3-1  โครงการ Open House ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการรับนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561   
2.2-3-2  โครงการพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์การ ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.2-3-3   โครงการพัฒนาคุณธรรมส าหรับนักเรียน 
2.2-4-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 19 ก.พ. 61  
2.2-4-2  ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2.2-5-1  สรุปผลการประเมินการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างวิทยาลัยกับสถาบัน
พระบรมราชชนก จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.2 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับ
คุณภาพในการ
ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

 

ผ่านข้อ 1 ผู้อ านวยกาวรวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
ผ่านข้อ 2 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสื่อสารให้ผู้บริหาร ในการ
ประชุมคณะกรรมบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ด้วย
การถ่ ายทอดตัวชี้ วั ดที่ ส าคัญให้ รองผู้ อ านวยการ  รอง
ผู้อ านวยการถ่ายทอดให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ภาควิชาครู บุคลากร
ทางการศึกษาทราบนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ประชุมกรรมการบริหาร การประชุมบุคลากรประจ าเดือน และ
การปฐมนิเทศนศ.ใหม่ เพ่ือผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนได้
รู้และเข้าใจ นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
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ผ่านข้อ 3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกัน
ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จ   
ผ่านข้อ 4 ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่
ก าหนด  
ผ่านข้อ 5 ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

 
 
ตัวบ่งชี้  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ  
ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
  2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 
  3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
  4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี  
  5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. มีการส ารวจจ านวนครูทั้งหมดในหลักสูตร ปวส. , จ านวนผู้เรียนทั้งหมดและเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวน 
ครูต่อผู้เรียน 

2. มีการส ารวจวุฒิการศึกษาของครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส. และรายละเอียดการเข้ารับการศึกษาหรือ 
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  

3. มีการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล โดยการก าหนดงบประมาณการพัฒนาตนเองของครู คนละ  
10000 บาทต่อปี และส ารวจข้อมูลของครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส. เกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
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4. มีการก าหนดจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
5. มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 

ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการใช้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณเป็น
หนึ่งในเกณฑ์ภาระงาน 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1. มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2.3-1) 

2. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้ 
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน (2.3-2) 

3. จ านวนครูในหลักสูตร ปวส. ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ 
ตรงสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี จ านวน ๑๙ คน จากทั้งหมด ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๖ (2.3-๓-๑) 

4. หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาประจ าแต่ละภาควิชาของหลักสูตร ปวส. (๒.๓-๔-๑),(๒.๓-๔-๒) 
5. ครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม  

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี จ านวน  2 คน จากทั้งหมด 27 คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ของจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด (2.3-๕-๑) 
รายการหลักฐาน 

2.3-1  รายชื่อครูและผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตร ปวส.และการแทนค่าสูตรการค านวณอัตราก าลังครู 
2.3-2  วุฒิการศึกษาหรือการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนของครูแต่ละคน 
2.3-๓-๑ รายงานสรุปการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพของครูผู้สอน 
๒.๓-๔-๑ หนังสือแต่งตั้งครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 
๒.๓-๔-๒  หนังสือแต่งตั้งครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัช
กรรม  
2.3-๕-๑ ใบรับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของครูปวส. 
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1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบ
กับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 
0206.6/55 ลงลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี
     (1) จ านวนครูทั้งหมด 
     (2) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (3) สัดส่วน (1) : (2) 
 

 
 
 

13 
82 

1:6.31 

 
 
 

10 
49 

1:4.90 

 
 
 

23 
131 

1:5.69 
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่
ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา 
    (1) จ านวนครูทั้งหมด 
    (2) จ านวนครูที่จบการศึกษาหรือเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

 
 
 
 

13 
13 

 

 
 
 
 

10 
10 

 

 
 
 
 

23 
23 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
    (1) จ านวนครูทั้งหมด 
    (2) จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    (3) ร้อยละของ  (2) เทียบกับ  (1) 

 
 
 
 

๑๓ 
๑๑ 

๘๔.๖ 

 
 
 
 

๑๐ 
๙ 

๙๐ 

 
 
 
 

๒๓ 
๒๐ 

๘๖.๙ 
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/55 ลงลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี
    (1) จ านวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
    (2) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
    (3) สัดส่วน  (1) : (2) 

(ปี ๑) 
๔๔ 

(ปี ๒) 
๓๘ 

 
 
 

๒ 
๘๒ 

๑:๔๑ 

(ปี ๑) 
๒๘ 

(ปี ๒) 
๒๒ 

 
 
 

๒ 
๔๙ 

๑:๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 

๔ 
๑๓๑ 
๑:๓๓ 
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5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
    (1) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (2) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้ รับการประกาศ 
เกียรติคุณ ยกย่อง 
    (3) ร้อยละของ (2) เทียบกับ (1) 

 
 
 
 
 

๑๕ 
๑ 
 

๖.๖๗ 

 
 
 
 
 

๑๒ 
๑ 
 

๘.๓ 

 
 
 
 
 

๒๗ 
๒ 
 

๗.๔ 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.3 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

4 ข้อ  
(1,2, 3 
และ 4) 

4 
(ดี) 
 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยจัดให้มีจ านวนครูทั้งหมด จ านวน 23 คน 
(ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม จ านวน 13 
คน ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 10 คน) ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
วิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 ซึ่งค านวณครูผู้สอนหลักสูตรปวส. สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาเทคนิคเภสัชกรรม ได้เท่ากับ 5 คน ส่วนครูผู้สอน
หลักสูตรปวส. สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้เท่ากับ 4 
คน รวมทั้งสิ้น 9 คน และสัดส่วนของครูต่อนักศึกษาหลักสูตร
ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม คิดเป็น 1: 
6.31 (จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 82 คน) สัดส่วนของครูต่อ
นักศึกษาหลักสูตรปวส.  สาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คิดเป็น 1:  4.90 (จ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 49 คน) 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูผู้สอน
ทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
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หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม ตรง หรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู 
จ านวน 23 คน ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดู
งานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 และทุกคนมีจ านวน
ชั่วโมงมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี  
ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยจัดให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 4 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
วิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 ซึ่งค านวณได้เท่ากับ 4 คน (หลักสูตรปวส. สาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม จ านวน 2 คน หลักสูตร
ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)  
ไม่ผ่านข้อ 5 วิทยาลัย มีครู จ านวน 1 คน ได้แก่นางอุบลรัตน์ 
วิเชียร ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชลกันยานุกูล จากจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวม 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ 
  ๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของงบด าเนินการ 
  ๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
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  4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
  5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการ 
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,037,394.60 บาท 

2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
854,138.35 บาท 

3. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม  
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน ส าหรับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 526,170.79 บาท 

4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม  
สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 123,428.59 
บาท 

5. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา
และนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 510,332.63 บาท 
ผลการด าเนินงาน 

 ๑.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 และ
มีการบริหารจัดการแผนงานด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
5,037,394.60 บาท และมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับประเด็นการประเมิน 2 -5 ครบทั้ง 4 
หัวข้อ (2.4-1-1, 2.4-1-2) 

๒.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
854,138.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของงบด าเนินการ  (2.4-2-1) 

๓.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส าหรับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 526,170.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.45
ของงบด าเนินการ (2.4-2-1) 
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๔.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่ งเสริม 
สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้ เรียน ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
123,428.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของงบด าเนินการ (2.4-2-1) 

๕.  วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 510,332.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.13 ของงบด าเนินการ (2.4-2-1) 
รายการหลักฐาน 
 2.4-1-1   แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.4-1-2   การบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4-2-1  แบบสรุปรายจ่ายส าหรับการด าเนินการผลิตนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  
ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. ส่วนกลาง รวม ปวช.

และปวส 
สาขาเทคนิค
เภสัชกรม 

สาขา
ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน
การแพทย์ 

  

งบด าเนินการ......5,037,394.60.......บาท 
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ 
(๑) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ 
(๒) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ 
(๑) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ 
(๒) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ 

 
 
 
มี 
มี 
มี 
มี 

 
 
 
มี 
มี 
มี 

ไม่มี 

 
 
 
มี 
มี 
มี 
มี 

 
 
 
มี 
มี 
มี 
มี 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
งบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบงบด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 

53,099.82 
1.05 

 
 
 
 

513,403.23 
10.19 

 
 
 
 

287,635.30 
5.71 

 
 
 
 

854,138.35 
16.96 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. ส่วนกลาง รวม ปวช.
และปวส 

สาขาเทคนิค
เภสัชกรม 

สาขา
ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน
การแพทย์ 

  

 
 
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ 
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

192,923.46 
3.83 

 
 
 
 
 
 

315,198.19 
6.26 

 
 
 
 
 
 

18,049.14 
0.36 

 
 
 
 
 
 

526,170.79 
10.45 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดท า การประกวด การ
แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

89,266.59 
1.77 

 
 
 
 
 
 

34,162 
0.68 

 
 
 
 
 
 

0.00 
0.00 

 
 
 
 
 
 

123,428.59 
2.45 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน การรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,745 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

495,587.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510,332.63 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. ส่วนกลาง รวม ปวช.
และปวส 

สาขาเทคนิค
เภสัชกรม 

สาขา
ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน
การแพทย์ 

  

(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

0.29 0.00 9.84 10.13 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.4 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 
2.4 ระดับ
คุณภาพใน
การบริหาร
จัดการ
ด้าน
การเงิน 

3 ข้อ 
(ข้อ 1, 3 
และ 5) 

3 
(พอใช้) 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติ งานประจ าปี  2561 มีการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ ครอบคลุมกิจกรรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขา
เทคนิคเภสัชกรรม  และปวส. สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ไม่ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอน จ านวน  854,138.35 บาท คิด เป็นร้อยละ 16.95 ของ
งบด าเนินการ (งบด าเนินการ เท่ากับ 5,037,394.60 บาท)  
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม (2 
หลักสูตร )  จ านวน 526,170.79 บาท คิด เป็นร้อยละ 10.45 ของ
งบด าเนินการ 
ไม่ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน (2 หลักสูตร) จ านวน 123,428.59 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.45 ของงบด าเนินการ 
ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทุนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 510,332.63 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.13 ของงบด าเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ค าอธิบาย 
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  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับ
ดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท 
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือบ ารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล 
 
ประเด็นการประเมิน 
  ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย 
  ๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  ๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ  
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
   (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 
การด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. วิทยาลัย มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

และปลอดภัย โดย  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 มีค าสั่งการจัดโครงสร้างบริหารงานภายในวิทยาลัย ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติราชการ (๒.๕ – ๑ – ๑) มี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน (๒.๕ – ๑ - ๒) ด้านการ
พัฒนา  ภาพถ่ายนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันพัฒนาสวนสมุนไพร  ลอกคูคลองที่ตื้นเขิน (๒.๕ – ๑ - ๓) (๒.๕ – ๑ - ๔) 
ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  ภาพถ่ายการจัดสวน  สนามหญ้า บ ารุงรักษา ท าความสะอาดอาคาร ให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม จัดท าป้ายแสดงอาคาร ให้ชัดเจน (๒.๕ – ๑ - ๕) (๒.๕ – ๑ - ๖) (๒.๕ – ๑ – ๗) ด้านความปลอดภัย มี
ระบบติดตั้งประตูสแกนนิ้วการเข้าออกของนักศึกษาภายในหอพัก เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอก และมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยขององค์การทหารผ่านศึกษาดูแลอย่างเข้มแข็ง (๒.๕ – ๑ – ๘)  
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๒. วิทยาลัย มีการก ากับดูแล การใช้อาคารสถานที่  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม  
 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยฯ มอบหมาย

การก ากับดูแล โดย ให้ผู้รับผิดชอบก ากับดูแล และรายงานขอซ่อมบ ารุง อาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่
ละหลักสูตร และผู้รับผิดชอบสถานที่ส่วนกลาง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด เรียบร้อย สวยงาม (๒.๕ – ๒ - ๑) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีค าสั่งภาควิชาฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ และมีตารางการก ากับดูแลห้องปฏิบัติการ (๒.๕ – ๒ – ๒)  (๒.๕ – ๒ – ๓) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม มีการก ากับดูแล โดยมีตารางการใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  
(๒.๕ – ๒ – ๔) มีภาพถ่ายห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
(๒.๕ – ๒ – ๕)  (๒.๕ – ๒ – ๖) 
๓. มีการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัย 

 มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษา ที่เหมาะสม และ
เพียงพอ  (๒.๕ – ๓ - ๑)  
ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย (๒.๕ – ๑ – ๑) - (๒.๕ – ๑  
- ๘) 
 2.  อาคารสถานที่ มีการก ากับดูแล ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน สะอาด เรียบร้อย สวยงาม (๒.๕ – ๒ - ๑) 
- (๒.๕ – ๒ – ๖) 
 3.  มีการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัย (๒.๕ – ๓ – 
๑)  
1. วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัล (2.5-4-1) ท าหน้าที่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (2.5-4-2) คือ 

1) มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก ติดตั้งโปรแกรม 
Authentication ส าหรับระบุตัวตนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 

2) มีระบบการก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้สารสนเทศ ตามกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ บุลากร และ
นักศึกษา 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในวิทยาลัยทุกเครื่องมีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus และก าจัดไฟล์ที่ติด
ไวรัสออกจากระบบ เพ่ือการป้องกันระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 

4) วิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระบบทะเบียนและระบบจัดการศึกษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก และที่วิทยาลัยพัฒนาเพ่ิมเติม มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 5 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (2) ข้อมูลผู้เรียน (3) ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (4) ข้อมูลงบประมาณและการเงิน และ (5) ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งข้อมูลทุกประเภทมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสม่ าเสมอเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

5) ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยมีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดเวลาส ารองข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่ายของสถาบันพระบรมราชชนก ทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลา คือ 12.00 น. และ 24.00 
น. 

2. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ 
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บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
1) โปรแกรมระบบสารสนเทศของวิทยาลัย (2.5-5-1) 
2) Google Apps for Education ของสถาบันการศึกษา (2.5-5-2) 

 
รายการหลักฐาน 

๒.๕ – ๑ – ๑   ค าสั่งวิทยาลัย ที่ ๑๕๐/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหาร 
งานภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
๒.๕ – ๑ – ๒  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.๕ – ๑ – ๓  ภาพถ่ายการพัฒนาสวนสมุนไพร 
๒.๕ – ๑ – ๔  ภาพถ่ายการพัฒนาขุดลอกคูคลอง 
๒.๕ – ๑ - ๕  ภาพถ่ายการจัดภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อม 
๒.๕ – ๑ - ๖  ภาพถ่ายการดูแลท าความสะอาดอาคาร 
๒.๕ – ๑ - ๗  ภาพถ่ายการจัดท าป้ายบอกชื่ออาคาร 
๒.๕ – ๑ - ๘  ภาพถ่ายการติดตั้งประตูสแกนนิ้วหอพักนักศึกษา 
๒.๕ – ๒ - ๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒.๕ – ๒ – ๒  ค าสั่งภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง การจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
๒.๕ – ๒ – ๓  ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ร่วมกัน    
๒.๕ – ๒ – ๔  ตารางการใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ของสาขาเทคนิคเภสัชกรรม 
๒.๕ – ๒ – ๕  ภาพถ่ายห้องสมุด 
๒.๕ – ๒ – ๖  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒.๕ – ๓ – ๑  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
2.5 – 4 – 1  ค าสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่ 18/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดิจิทัล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
2.5 – 4 – 2  ภาพหน้าจอการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
2.5 – 5 – 1  โปรแกรมระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 
2.5 – 5 – 2   ตัวอย่างการใช้ Google Apps for Education 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.5 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับ
คุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

5 
(ดีมาก) 

 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยมีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยมีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ 
ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานมีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม 
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ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยมีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัย
ในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 4 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของสถานศึกษา 2) ข้อมูลผู้เรียน 3) ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 4) ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 5) 
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ 
   1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและ
ภายนอก 
   2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล 
   3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและ
ก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
   4) มีฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ โดยสามารถเรียกใช้
ข้อมูลต่างๆและสื่อสารผ่านระบบได้ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน  
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่ เกิน 40 คน 
  3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน  
การสอน   
  4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
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  ๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายงาน 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. หลักสูตรจัดท าแผนงาน โครงการ และมีการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาทรัพยากร  โดย 

- ครูพิเศษ มีการสรุปผลการสอนของครูพิเศษโดยผู้เรียน และน าผลมาสะท้อนให้ครูในหลักสูตรเห็นเพ่ือ
พิจารณาว่า ควรมีการจ้างครูพิเศษคนเดิมหรือเปลี่ยน เมื่อได้ผลการพิจารณา ทางหลักสูตรมีการวางแผนเพ่ือ
เชิญครูพิเศษหรือวิทยากรแบบรายชั่วโมง  
- โครงการต่างๆ มีการจัดท าลงในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
 2. หลักสูตรจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่แหล่งฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ก่อนที่ผู้เรียน
จะเข้าฝึกทักษะจริงอย่างน้อย 2 เดือน  

3. หลักสูตรจัดท าหนังสือเชิญครูพิเศษหรือวิทยากรแบบรายชั่วโมงในปีการศึกษา 2560  
๔. นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี  จ านวน  ๑๙  คน  โดยมี

ผู้เรียนทั้งหมด ๘2 คน  คิดเป็นสัดส่วน ๑๙:๘2 (1:4.31)  และนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี  จ านวน  ๔  คน  โดยมีผู้เรียนทั้งหมด 49 คน  คิดเป็นสัดส่วน ๔:49 
(1:12.25) 

 ๕. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก 
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข  บริจาคเงินรางวัลส าหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและ

บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  เป็นนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม  จ านวน  ๓  คน 
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข  บริจาคเงินสนับบสนุนงานวิจัย/โครงการ  ส าหรับนักศึกษาชั้น

ปีที่ ๒  จ านวน  ๘ ทุน 
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข  บริจาคเครื่องสแกนเนอร์ Canon  จ านวน  ๑  เครื่อง  เพ่ือใช้

ในงานพัฒนานักศึกษาและงานสวัสดิการนักศึกษา 
- ทพญ.ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์  บริจาคโต๊ะปิงปองและเน็ต  จ านวน  ๑  ชุด 
- พระมหาไพบูลย์(วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)  บริจาคยา  จ านวน  ๒  รายการ  
- นางภัสส์กุญช์  ลิ่มจิระจินดากุล  บริจาคเฟอร์นิเจอร์(โซฟา)สีขาว  จ านวน ๑ ตัว  ส าหรับใช้ประโยชน์ใน

ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1. มีแผนปฏิบัติการ/ โครงการในปีการศึกษา 2560 และมีการประสานความร่วมมือกับบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาทรัพยากร  (2.6-1) 

2. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสือตอบรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าฝึกโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่ เกิน 40 คน (2.6-2) 
 ภาคเทคนิคเภสัชกรรม  
  - แหล่งฝึก 32 หน่วยงาน/นักศึกษา 37 คน อัตรา 1: 1.16 
 ภาคปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  - แหล่งฝึก 16 หน่วยงาน/นักศึกษา 27 คน อัตรา 1: 1.69 
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3. มีหนังสือเชิญสอนเพ่ือเป็นครูพิเศษหรือวิทยากรแบบรายชั่วโมงจ านวน 10 รายวิชา มีรายละเอียด
ดังนี้ (2.6-3) 

ภาคเภสัชกรรมฯ  
  - เชิญสอนครูพิเศษจ านวน 3 รายวิชา รวมทั้งหมด จ านวน 3 คน 

ภาคปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  - เชิญสอนครูพิเศษจ านวน 8 รายวิชา รวมทั้งหมด จ านวน 11 คน  

๔. นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล สมาคม สถานประกอบการ  จ านวน  ๒๓  ทุน (2.6-4) 
๕. วิทยาลัยฯ ได้รับบริจาคเงิน และวัสดุอุปกรณ์จากบุคคลและสมาคม  จ านวน  ๕  รายการ (2.6-5) 

รายการหลักฐาน 
2.6-1   แผนปฏิบัติการ/ โครงการในปีการศึกษา 2560  
2.6-2   หนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสือตอบรับจากแหล่งฝึก 
2.6-3   หนังสือเชิญครูพิเศษหรือวิทยากร 
2.6-4   รายชื่อผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล สมาคม สถานประกอบการ 
2.6-5   หนังสือสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากชมรมและสถานประกอบการ  

 
ประเด็นการประเมิน 
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1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับ
บุคลากร ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

4 ๗ 11 
 
 

2.  สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี 
หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือด้านการศึกษาดูงาน
ของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความ
ร่วมมือ 1แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
(1) จ านวนผู้เรียน 
(2) จ านวนบุคคล หน่วยงานที่ร่วมมือ 
(3) สัดส่วนระหว่าง (2) กับ (1) 

 
 
 
 

 
 
   37 

32 
1 : 1.16 

 
 
 
 
 
 

27 
16 

1 : 1.69 

 
 

 
 
 
 

64 
48 

1 : 1.33 
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครู
พิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน 

3 คน / 
39 ครั้ง 

8 คน/
144ครั้ง 

11 คน/
183ครั้ง 
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๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 
คน 
(๑) จ านวนผู้เรียน 
(๒) จ านวนทุนการศึกษา 
(๓) สัดส่วนระหว่าง (๒) กับ (๑) 

 
 
 
 
82 
๑๙ 
1:๔.๓๑ 

 
 
 
 

49 
๔ 

๑:๑๒.๒๕ 

 
 
 
 

131 
23 

1:5.69 
๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ 
รายการ 

๕ ๕ 6 

 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 2.6 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับ
คุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

5 ข้อ 
 

5 
(ดีมาก) 

 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ ในการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยมีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่ ร่ วมมือในด้านการฝึก
ประสบการณ์ทั กษะวิช าชีพ  จ านวน  38 แห่ ง  (ปวส . 
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม  32 แห่ง และ
ปวส. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 16 แห่ง)  ต่อ
จ านวนผู้เรียน 64 คน (ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิค
เภสัชกรรม  37 คน และปวส. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 27 คน)   คิดเป็นสัดส่วน 1:6.84 
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ ร่วมพัฒนาผู้เรียนในสาขางานที่จัดการ
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เรียนการสอนทั้ง 2 หลักสูตร จ านวน 14 คน (ปวส. สาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม จ านวน 3 คน และหลักสูตรปวส. 
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 11 คน) 
ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน จ านวน 23 คน จาก
จ านวนผู้เรียน 131 คน คิดเป็นสัดส่วน 1: 5.69 
ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวน 6 รายการ ได้แก่  1) เงิน 2) เครื่อง
สแกนเนอร์ Canon 3) ยา 4)   ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 5) โซฟา 
6) โต๊ะปิงปอง 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2  4.33 
 
 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
- 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมายสถานศึกษาคุณธรรม และการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. การน าสรุปผลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผน 
3. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมายสถานศึกษาคุณธรรม และจัดท าแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. ควรค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรายหัวนักศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรปวส. ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูล
มาสรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงแผนการจัดสรรงบประมาณในโครงการกิจกรรมต่างๆของ
ปวส. ต่อไป 

3. ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้าประกวดด้านความรู้ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมเวทีต่างๆ
ภายนอกวิทยาลัย 
 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา 
หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 
 
 
 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนรู้รายวิชา และการบันทึกหลังการสอน 
  3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
      (1) การระบุปัญหา 
      (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
      (3) วิธีการด าเนินการ 
      (4) การเก็บข้อมูล 
      (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
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การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
1. หลักสูตรมีการก ากับดูแลให้ครูทุกคนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และการบันทึกหลังการ
สอน 

3. ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในทุกรายวิชา 
4. หลักสูตรจัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
5. ครูผู้รับผิดชอบรายวิชามีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ครูทุกคนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา (3.1-1) 

2. ครูทุกคนมีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา (3.1-2) 
3. ครูทุกคนมีการน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียนในทุกรายวิชา (3.1-3) 
4. ครทูุกคนมผีลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (3.1-4) 
5. ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา (3.1-5) 

รายการหลักฐาน 
 3.1-1   แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของครูทุกคนทุกรายวิชาที่สอน 
 3.1-2   บันทึกหลังการสอนของครูแต่ละคน 
 3.1-3   บันทึกการน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนของครูแต่ละคนใน  
               มคอ.5 หมวด ๓ ข้อ ๗ /  มคอ.๖ 
 3.1-4   บันทึกผลการนิเทศและข้อเสนอแนะของครูแต่ละคน 
 3.1-5   วิจัยในชั้นเรียนของครูแต่ละคนอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 
ประเด็นการประเมิน 

สา
ขา

เท
คน

ิค 
 

เภ
สัช

กร
รม

 

สา
ขา

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ฉุก
เฉ

ินก
าร

แพ
ทย

์ 

รว
ม 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
    (1) จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 
    (1) จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตามแผนฯ และมีบันทึกหลังการ
สอน 

 
 
 

13 

 
 

 
10 

 
 

 
23 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการ
วัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
    (1) จ านวนครูที่น าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

13 

 
 
 

10 

 
 
 

23 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 
    (1) จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

13 

 
 
 

10 

 
 
 

23 
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ 
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาหรือวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   (1) จ านวนครูที่แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

23 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 3.1 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับ
คุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

5 ข้อ  
(ข้อ 1-5) 

5 
(ดีมาก) 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ทุกคน (ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัช
กรรม  13 คน ปวส. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 10 คน) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
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ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยส่งเสริมๆ สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน (เป็นราย
บท) 
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ทุกคน น าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู
ทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
      4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
       5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1–4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. หลักสูตรส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาของครูผู้สอน  
2. หลักสูตรดูแลให้ครูผู้สอนพัฒนารายวิชาจากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้  
3. หลักสูตรมีการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอน ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการและก ากับดูแลให้

ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4. หลักสูตรมีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ด าเนินการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงแล้ว 
5. หลักสูตรมีการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1–4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา

งานที่จัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1.   รายงานความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาของครูผู้สอน (3.2-1) 
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2.   ครูผู้สอนมีผลการด าเนินการพัฒนารายวิชาจากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ (3.2-2) 
3.   ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอน ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (3.2-3) 
4.   ครูผู้สอนได้รับการตรวจสอบ ประเมินผล จากหลักสูตรและน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่ม

วิชาที่ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้ว (3.2-4) 
5.   ครูผู้สอนมีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี (3.2-5) 

รายการหลักฐาน 
3.2-1   แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา 
3.2-2   แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการประเมินสภาพและวิชาบริการเภสัชกรรม 
3.2-3   ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนสื่อการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจากวิทยาลัย  
3.2-4   บันทึกการตรวจสอบ ประเมินผล จากหลักสูตร (มคอ.๕) 
3.2-5   รายวิชาที่พัฒนาและผลการปรับปรุงรายวิชา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

สา
ขา

เท
คน

ิค 
เภ

สัช
กร

รม
 

สา
ขา

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ฉุก
เฉ

ินก
าร

แพ
ทย

์ 

จ านวนครู 13 10 23 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจ
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
   (1) จ านวนครูที่ศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 
 
 

6 

 
 
 

10 

 
 
 

23 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (1) จ านวนครูที่พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ พัฒนาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
    (1) จ านวนครูที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับ
ดูแลให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

4.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่พัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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    (1) จ านวนครูที่สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าผลไปปรับปรุงแก้ไข 

1 1 2 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
    (1) จ านวนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่
เกิน 3 ปี 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 3.2 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับ
คุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู 
ศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา 
จ านวน 16 คน (หลักสูตรปวส. สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม 6 คน 
หลักสูตรปวส. สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 10 
คน) 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนารายวิชาในหลักสูตรปวส. สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาเทคนิคเภสัชกรรม จ านวน 1 วิชา คือ บริการ
เภสัชกรรม หลักสูตรปวส. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ จ านวน 1 วิชา วชิาการประเมินสภาพ 
ผ่านข้อ 3 ครูผู้สอนใช้สื่อ power point ในการสอน
รายวิชาทั้งสองวิชา 
ผ่านข้อ 4 ครูผู้สอนทั้งสองรายวิชา และพบรายงาน
สรุปการน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชา  
ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยมีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตาม
ประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทั้ง 2 
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน  

 
ตัวบ่งชี้  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
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1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้า
รับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. วิทยาลัยฯไม่ได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. หลักสูตรจัดท าโครงการและท าหนังสือส่งตัวให้ผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน และมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนแหล่งละ 1 ครั้ง 

3. หลักสูตรให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียนเป็นรายกลุ่ม  
  -หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมมีจ านวน 4 โครงการ  
  -หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์มีจ านวน 7 โครงการ 

4.  วิทยาลัยฯ จัดการสอบรวบยอดตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 

5.   วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก  

 
 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1. วิทยาลัยฯไม่ได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จึงไม่ขอรับการประเมิน 

2. ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลชุมชน และได้รับการนิเทศจากครูนิเทศแหล่งละ 1 ครั้ง (3.3-1) 

3.  ผลจากการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของทั้งสองหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  (3.3-2)  

4. มีผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอดสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก                   
- เทคนิคเภสัชกรรม 37 ผ่าน 32 คิดเป็นร้อยละ 86.48 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชา 
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- ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 27 ผ่าน 27 คิดเป็นร้อยละ100.00 ของจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  (3.3-3) 

    ๕. เทคนิคเภสัชกรรม ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกจ านวน ๑ คน 
รายการหลักฐาน 
 3.3-1   เอกสารการส่งตัวผู้เรียน, รายชื่อนักศึกษา, แผนการนิเทศ 
 3.3-2   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและรายงานผลการด าเนินการ 
 3.3-3   รายงานผลการสอบรวบยอด 
     ๓.๓-๔   ใบประกาศเกียรติคุณ 
 
ตัวบ่งช้ี  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

เท
คน

ิค 
เภ

สัช
กร

รม
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ฉุก
เฉ

ินก
าร

แพ
ทย

์ 

1.สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เ รื่ อ ง  ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี   
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (1) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (2) จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
     (3) ร้อยละของ (2) เทียบกับ (1) 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครู
นิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
     (1) จ านวนผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
     (2) จ านวนผู้เรียนที่ได้ฝึกสอดคล้องกับสาขางานและได้รับการนิเทศ 

 
 
 

37 
37 

 
 
 

27 
27 

 
 
 

64 
64 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
     (1) จ านวนผู้เรียนที่ท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
     (2) จ านวนโครงการ 
     (3) จ านวนผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
     (4) ร้อยละของ (3)  เทียบกับ (2) 

 
 
 
 

38 
4 
4 

100.00 

 
 
 
 

27 
7 
7 

100.00 

 
 
 
 

65 
11 
11 

100.00 
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 

รว
ม 

เท
คน

ิค 
เภ

สัช
กร

รม
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ฉุก
เฉ

ินก
าร

แพ
ทย

์ 

โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
     (1) จ านานผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
       (2)  จ านวนผู้ เ รี ยนที่ ผ่ าน เกณฑ์การประ เมินครบถ้ วน สมบู รณ์   
          จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก 
       (3) ร้อยละของ  (2) เทียบกับ  (1) 

 
 
 

37 
32 

 
86.48 

 
 
 

27 
27 

 
100.00 

 
 
 

64 
59 

 
92.19 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยก
ย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (1) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (2) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 
     (3) ร้อยละของ  (2)  เทียบกับ  (1) 

 
 
 

37 
1 
0 

 
 
 

27 
0 
0 

 
 
 

64 
1 
0 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 3.3 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับ
คุณภาพในการจัด
การศึกษา 

4 ข้อ 
(1,2,3  
และ 4) 

 

4 
(ดี) 
 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระบบปกติ
ตามพันธกิจของสถานศึกษา  
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรยีน 
โดยให้ครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน 1 ครั้งทุกหลักสูตร 
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้
ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสม จ านวนทั้งหมด 11 โครงการ 
(ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม  4 
โครงการ ปวส. สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 7 
โครงการ) โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยจัดให้ผู้เรยีนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก จ านวน 59 คน (ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาเทคนิคเภสัชกรรม  32 คน ปวส. สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 27 คน) จากจ านวน 64 
คน (ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม 
32 คน และปวส. สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
จ านวน 27 คน) คิดเป็นร้อยละ 92.19 ของจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 1 คน หลักสูตรปวส. สาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม จากจ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.56 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ 
กิจกรรม 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 
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1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

2. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม  
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

4. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

5. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 
1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จ านวน  ๘  
โครงการ  และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-1)  ได้แก ่

  - โครงการไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560 
  - โครงการลอยกระทง  ประจ าปี 2560 
  - โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา  ประจ าปี 2560 
  - โครงการร าลึกวันพระราชทานนามวิทยาลัย  ประจ าปี 2561 
  - โครงการดาวรุ่ง  ลูกทุ่ง  วสส.ชลบุรี  ประจ าปี 2561 
  - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจ าปี 2561 
  - โครงการแห่เทียนพรรษา  ประจ าปี 2561 
  - โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ “ตามรอยพ่อหลวง” ด้วยส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

2. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน  ๕  กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-2)  ได้แก ่

- โครงการพัฒนานักศึกษา  ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บ ารุง  ต าบลบ้านมุง  อ าเภอ
เนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน “หนูท าไดเ้พ่ือวิทยาลัยพอเพียง”  

- โครงการลอยกระทง  ประจ าปี 2560 
- โครงการร าลึกวันพระราชทานนามวิทยาลัย  ประจ าปี 2561 
- โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา  ประจ าปี 2560 

3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวน  ๕  กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-3)  ได้แก ่
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 - โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 - โครงการฟุตซอลสโมสรนักศึกษา 
 - โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในเครือข่ายสถาบัน
วิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) “5th SMARTBRAIN & HEALTH” 
 - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจ าปี 2561 
 - โครงการดาวรุ่ง  ลูกทุ่ง  วสส.ชลบุรี  ประจ าปี 2561 

4. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน  ๕  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
(3.4-4)  ได้แก ่

- โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านทีมงานสโมสร
นักศึกษา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน “การออมด้วยการลงทุนในหุ้น” 

- กิจกรรมที่ ๑ การท าอาหารด้วยการใช้พืชผักสวนครัว ตามที่เก็บหาได้ และเรียนรู้สรรพคุณ
ของผัก สมุนไพรแต่ละชนิด และฝึกท าเมนูที่ดีต่อสุขภาพ เช่น แกงเขียวหวาน แกงป่า แกงเลียง ผัดขี้เมา ผัด
กระเพรา (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน “หนูท าได้เพ่ือวิทยาลัยพอเพียง”) 

- กิจกรรมที่ ๒  การปลูกต้นไม้เพ่ือการเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยจัดให้มีการเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้
ต่าง ๆ ในวิทยาลัยและส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มีชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน “หนูท าได้เพ่ือวิทยาลัยพอเพียง”) 

- กิจกรรมที่ ๓  ตลาดนัดพอเพียงจัดกิจกรรมทุก ๆ วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 
มิถุนายน และกรกฎาคม จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสร้างสรรค์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้ง
ยังสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการหาเงินทุนเพ่ือต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป (โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน “หนูท าได้เพ่ือวิทยาลัยพอเพียง”) 

5. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม จ านวน  ๔  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-5) 

 - โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 
- โครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  ณ  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๒พรรษาภูมิพลมหาราชา  จังหวัดชลบุรี 
- โครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  ณ  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๒พรรษาภูมิพลมหาราชา  จังหวัดชลบุรี 
- โครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  วัด

ใหม่เชิงเนิน  จังหวัดชลบุรี 
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- โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดชลบุรี  วันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  ต าบลเทววงษ์  อ าเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 
รายการหลักฐาน 
3.4-1  รายงานกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
3.4-2  รายงานกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
3.4-3  รายงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
3.4-4  รายงานกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
3.4-5   รายงานกิจกรรมที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
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           จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๘๒ ๔๙ ๑๘๑ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
     (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน  ๘  กิจกรรม 
     (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 
 
 
 

๘ 
82 

 
 
 
 

๘ 
49 

 
 
 
 

๘ 
181 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 
     (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน  ๕  กิจกรรม 
     (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 
 
 
๕ 
82 

 
 
 
๕ 
49 

 
 
 
๕ 

181 
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
    (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน  ๕  กิจกรรม 
    (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 
 
 
๕ 
82 

 
 
 
๕ 
49 

 
 
 
๕ 

181 
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
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    (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน  ๕  กิจกรรม 
    (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๕ 
82 

๕ 
49 

๕ 
181 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 
    (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน  ๕  กิจกรรม 
    (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 
 
 
 
๕ 
82 

 
 
 
 
๕ 
49 

 
 
 
 
๕ 

141 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 3.4 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับ
คุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

 

5 
(ดีมาก) 

 

ผ่านข้อ 1 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
10 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1กิจกรรม 
ผ่านข้อ 2 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรม และ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 
ผ่านข้อ 3 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ 5 กิจกรรม และก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 
ผ่านข้อ 4 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1กิจกรรม 
ผ่านข้อ 5 วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
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การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 4.75 (ดีมาก) 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 
- 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การเขียนแผนการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมการใช้งานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การน าผลการนิเทศเยี่ยมสอน 
3. การน าผลของการท าวิจัยและการนิเทศการสอนมาพัฒนาปรับปรุงการสอน 
4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
5. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม

จากบุคคลหรือองค์กรภายนอก 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรระบุขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียนในแผนการสอนรายวิชา 
2. ควรน าผลการนิเทศเยี่ยมสอนมาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนในรายวิชาในครั้งต่อไป 
3. ควรการน าผลของการท าวิจัยและการนิเทศการสอนมาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป  
4. ควรส่งเสริมแนะน าให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม เช่น สื่อการสอนในการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น เพ่ือน าสื่อนั้นไปให้ความรู้ต่อไป 
5. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าประกวดด้านความรู้ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและ

นอกวิทยาลัย 
 

 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน 
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1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. วิทยาลัยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัย มีการ
น าแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดท าแผนงาน/โครงการส าหรับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 และมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามตัวชี้วัดระดับอาชีวศึกษา โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน  

2. วิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

3. วิทยาลัยฯก าหนดผู้รับผิดชอบและเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

4. วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

5. วิทยาลัยฯจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
6. วิทยาลัยฯก าหนดระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
7. วิทยาลัยฯก าหนดผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ 
8. วิทยาลัยฯจัดโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
9. วิทยาลัยฯ มีการติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาวงรอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 

2560 
10. วิทยาลัยฯ มีการจัดประเมินไขว้ภายในวิทยาลัยฯระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 
11. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเองวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
12. วิทยาลัยฯจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 
13.  วิทยาลัยฯจัดให้มีการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจากภายนอกวิทยาลัยฯ วันที่ 29 สิงหาคม 

2561 
ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 
1. วิทยาลั ยมี การก าหนดมาตรฐานกรศึ กษาระดับอาชี วศึ กษาของวิทยาลั ยตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ (4.1-1) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (4.1-2) มีการจัดท าแผนงาน/โครงการส าหรับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (4.1-3) มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาตามตัวชี้วัดระดับอาชีวศึกษา โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน (4.1-4)  

2. ตลอดปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยได้ด าเนินพัฒนาการจัดการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
(4.1-4-1) โดยขับเคลื่อนงานผ่านกลไกคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และมีการน าผลการด าเนินงานเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะ 

3. ผู้รับผิดชอบและเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 (4.1-5) 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (4.1-6) 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บันทึก
ข้อความเชิญประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 18 ธันวาคม 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (4.1-7) 

6. ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (4.1-8) 
7. ตารางผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ (4.1-9) 
8. โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคตะวันออก และสรุปโครงการศึกษาดูงาน (4.1-10) 
9. แบบติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาวงรอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2560 และ

สรุปผลการติดตาม (4.1-11) 
10. แบบบันทึกผลการประเมินไขว้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี

การศึกษา 2560 และสรุปผลการประเมินไขว้ (4.1-12) 
11. สรุปการวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเองวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และบันทึกข้อความเชิญเข้า

ร่วมการวิพากษ์ (4.1-13) 
12. รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 (4.1-14) 
13. โครงการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจากภายนอกวิทยาลัยฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

(4.1-15) 
รายการหลักฐาน 

4.1-1  มาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
4.1-2  แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
4.1-3  แผนงาน/โครงการส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ปีการศึกษา 

2560  
4.1-4  ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาตามตัวชี้วัดระดับอาชีวศึกษา ใน

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย 
4.1-4-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
4.1-5  ผู้รับผิดชอบและเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560  
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4.1-6  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

4.1-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
บันทึกข้อความเชิญประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 18 ธันวาคม 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

4.1-8  ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
4.1-9  ตารางผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ 
4.1-10 โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออก และหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
4.1-11 แบบติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาวงรอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2560 และ

สรุปผลการติดตาม 
4.1-12 แบบบันทึกผลการประเมินไขว้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี

การศึกษา 2560 และสรุปผลการประเมินไขว้ 
4.1-13 แบบบันทึกการวิพากษ์ สรุปการวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเองวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมการวิพากษ์ ตารางผู้น าเสนอและผู้วิพากษ์และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
วิพากษ์และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

4.1-14 รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 
4.1-15 โครงการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจากภายนอกวิทยาลัยฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 4 (ดี) 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
จุดเด่น 
- 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
3. การก ากับติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแยกจากแผนยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผน QA ยึดตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
2. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และจัดท าแผนจากผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบท่ี 3 
3. ควรมีการก ากับติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี 
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ส่วนที่ 3  
สรุปคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 
1.1 4 4 
1.2 5 5 
2.1 5 4 



65                                       
 

2.2 5 5 
2.3 5 4 
2.4 3 3 
2.5 5 5 
2.6 5 5 
3.1 5 5 
3.2 5 5 
3.3 4 4 
3.4 5 5 
4.1 4 4 
4.2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 4.62 
(ดีมาก) 

4.46 
(ดี) 

 
 
ส่วนที่ 4   ผลการสัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์นักศึกษา 

1. ต้องการให้ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2. ต้องการห้องฝึกสถานการณ์จ าลอง เช่น รถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องจ่ายยา 
3. ต้องการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ช ารุดในหอพัก เช่น ตู้เสื้อผ้า ประตูน้ า ปลั๊กไฟ 
4. ต้องการปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย 

 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบัณฑิตในทุกด้าน ทั้งความประพฤติ ทักษะ และความรู้
ทางวิชาการ 

2. มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในเรื่องทักษะการใช้แป้นพิมพ์ตามหลักการ ทักษะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมีจิตอาสา 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ปีการศึกษา 2560 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เกณฑ์อาชีวศึกษา 

ณ วิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดชลบรุี วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

วันที่ /เวลา กิจกรรม 
29 ส.ค. 2561  

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

09.00 – 09.30 น. -คณะผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หลักสตูรอาชีวศึกษา พบผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย 
-คณะผูป้ระเมินคณุภาพภายใน แนะน าตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการประเมินและกิจกรรมของ
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
-ผู้บริหารวิทยาลยั บรรยายสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานของวิทยาลยัใน
ระดับหลักสตูรและระดับสถาบัน 
-ปรับรายละเอียดก าหนดการประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน 

09.30 – 12.00 น. -ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานในรายองค์
ประกอบต่างๆตามเกณฑม์าตรฐานและตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน สมัภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบรหิารฯ 
13.30 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน สมัภาษณ์อาจารย์ของวิทยาลัยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
14.00 – 14.30 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน สมัภาษณ์นักศึกษาของวิทยาลัย (สโมสรนักศึกษา 

และผู้แทนนักศึกษาจากทุกหลักสตูรระดับอาชีวศึกษา) 
14.30 – 15.30 น. คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน ประชุมสรุปผลการประเมินและเตรียมรายงานผล

การประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน พร้อมแนวทางการพัฒนา ด้วยวาจา 
15.30 – 19.00 น. สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน 

-คณะผูป้ระเมินภายในระดับสถาบัน เสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางการพัฒนาด้วยวาจา ต่อ
ผู้บริหารวิทยาลยั คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลยั 
-สรุป อภิปราย ซักถาม 
-เสร็จสิ้นการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์อาชีวศึกษา 

 

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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