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ก 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สาขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมความเจริญกา้วหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน

อนาคตตามที่ตลาดงานต้องการ วิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า วิทยาลัยฯ

สามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศได้ 

รวมถงึการสรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขันในระดับสากล  

 เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคุณภาพมาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา

การศึกษา วิทยาลัยฯ จึงด าเนินการตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต (Educate) การวิจัย 

(Research) การบริการวิชาการแก่สังคม (Academic and Community Services) และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation) โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาวิทยาลัยฯ  4 ด้าน ได้แก่  

 เปา้หมายที่ 1 สรา้งเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 

 เปา้หมายที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวชิาการ 

 เปา้หมายที่ 3 สรา้งเครอืข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา 

 เปา้หมายที่ 4 สรา้งภาพลักษณเ์พื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ 
 

 การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 5 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(3.37+1.12+4.96) 

1.5 , 1.6 

(5.00+5.00) 

1.1 

(-) 
3.89 ดี 

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 ดมีาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 ดมีาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 ดมีาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(4.00+5.00) 

- 
4.50 ดี 



ข 

รวม 12 4 7 1   

คะแนนเฉลี่ย 3.61 4.86 5.00 4.45 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ดีมาก ดีมาก  

 

 
 

จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 พบว่า ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ มีคา่คะแนนเฉลี่ยเทา่กับ  4.45 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  

จ าแนกตามปัจจัย น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มีคะแนนแต่ละด้าน

ดังนี้ 

  1. ปัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย  3.61  ระดับคุณภาพพอใช้ 

  2. ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย  4.86  ระดับคุณภาพดีมาก 

  3. ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย  5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วเิคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองคป์ระกอบเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

จุดเด่น 

 1. ได้รับการรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) 

 2. จ านวน FTES ของนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

สภาการพยาบาล 

 3. วิทยาลัยฯ จัดบรกิารด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เกา่ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อ

การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ

และการใช้ชีวติ 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการประเมินความส าเร็จของแผน

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อน าผลไปปรับปรุงกจิกรรมในปีถัดไป 



ค 

 5. วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษา

ปัจจุบันและศิษย์เก่า ผ่านทาง เว็บไซต์วิทยาลัยฯ และทาง Social Network ท าให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับ

ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว 

 6.วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(English Camp) ให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีๆ ละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง) ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 7.วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีๆ ละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง) ท าให้นักศึกษามีการพัฒนา สติ สมาธิ และปัญญาและ

สามารถครองตนอยู่ในวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ ขอผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

บุคลากรทีม่หาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ 

 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และจัดหาอาจารย์

ระดับปรญิญาเอกมาเป็นอาจารย์ประจ า 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น 

 1. มีระบบสารสนเทศในการบรหิารงานวิจัย ที่สื่อสารระหว่างวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ 

ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ที่ทั่วถึงรวดเร็ว 

 2. มีระบบสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ต่อเนื่องทุกปี 

 3. มีหน่วยงานสนับสนุนและเป็นที่ปรกึษาด้านการท าวิจัยและการตีพิมพ์ 

 4. วิทยาลัยฯได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพียงพอ หรืองานสรา้งสรรคเ์พยีงพอส าหรับอาจารย์ 

 5. มีโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะการท าวิจัยให้กับอาจารย์ 

 6. มหาวิทยาลัยมีรางวัลสรา้งเสริมก าลังใจให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยซึ่งประกาศไว้ชัดเจน 

 7. มีระบบกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรคุม้ครองสิทธิ์งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. มีทุนการวิจัยจากภายนอก และภายในสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี 

 2. มีรางวัลและการสรา้งขวัญก าลังใจให้กับงานวิจัยที่มีคุณภาพดี 

 3. วิทยาลัยฯ มีโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่สากล ซึ่งจัดให้บุคลากรทุกปี 

 4. มีแผนงานสนับสนุนการส่งเสรมิงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 



ง 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการบรกิารวิชาการแกส่ังคมกับการเรยีนการสอนและกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

 2. มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกดิความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 . ควรน างานการบรกิารวิชาการมาบูรณาการ กับงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนนักศึกษาต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 

 วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ก าหนดกิจกรรม วางแนวปฏิบัติโครงการหรือ

กจิกรรมที่จะส่งเสรมิด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ เพื่อสืบทอดประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย 

 2. ควรมีการจัดท าแผนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนตามวัตถุประสงค์หรือ

ความส าเร็จของแผน รวมทั้งควรมีการประเมินความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อน าผล

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนากจิกรรมในปีต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 

 ได้รับผลการพิจารณาจากสภาการพยาบาลให้การรับรองวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. ติดตาม ทบทวนและวิเคราะห์แผนงานต่างๆเป็นระยะๆ โดยใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน

วิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนงานต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยฯและวิทยาลัยฯก าหนด 

 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ความก้าวหนา้การด าเนินงานตามตัวบง่ชี้

และเกณฑก์ารประเมิน และรายงานบรหิารวทิยาลัยฯ ทุกเดือน 

 3. สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลยัฯ นักศึกษา และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น และวางแผนในการปฏิบัติบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยนืและสามารถการจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

 4. ประชาสัมพันธ ์นโยบาย แผนงาน ความรู้ตา่งๆที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ และนักศึกษา มีความแนวคิด ความรู้ที่ทันสมยั ตามสื่อต่างๆ

ของวิทยาลยัฯ 



จ 

 ทั้งนี ้วิทยาลัยฯ ได้จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 พร้อม

ทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2559 ดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 ( อาจารย ์ดร. พรพรรณ  วรสีหะ ) 

 คณบดีวทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  

   วันที่ 21 สงิหาคม 2560 



ค ำน ำ 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)

ฉบับนี้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี ้โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะสะท้อนผลการ

ด าเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาแก่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นโอกาสให้วิทยาลัยฯพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ต่อคุณภาพ

การจัดการศกึษาของวิทยาลัยฯ ต่อผู้รับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และการ

พัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพส าเร็จไปได้ดว้ยดี 
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ซ 

สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 

 บทสรุปผู้บริหาร.........................................................................................................  ก 

 ค าน า…………………………………………………………………………………………………….. ช 

 สารบัญ…………………………………………………………………………………………………. ซ 

ส่วนท่ี1 บริบทหน่วยงาน............................................................................................ 1 

  ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ............................................ 1 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิประเด็นยุทธศาสตร ์เปา้หมายและวัตถุประสงค์...... 2 

  โครงสรา้งองคก์ร และโครงสร้างการบรหิาร.................................................... 5 

  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน.......... 6 

  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน.....................................................................  7 

  จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน..................................................................................  7 

  จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…………………………………………… 7 

  ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ.......................................................  7 

  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวฒันธรรมของหน่วยงาน........................................ 8 

ส่วนท่ี 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีีผ่านมา/ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559............................................ 

9 

ส่วนท่ี  3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560......... 14 

ส่วนท่ี  4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน....................................... 19 

 องค์ประกอบที่  1 การผลติบัณฑิต……………………………….………………..…… 19 

 ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม.......................................... 20 

 ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก.................................. 22 

 ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ........................... 25 

 ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า.......... 28 

 ตัวบ่งชี้ 1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี.......................................... 32 

 ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร.ี.............................................. 37 

 องค์ประกอบที่  2 การวิจัย……………………………………….……..……………….. 42 

 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค.์ 43 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค.์...................................... 48 

 ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย........................ 51 

   



ฌ 

เรื่อง หน้า 

 องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ…………………………………………….…… 63 

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม.......................................................... 64 

 องค์ประกอบที่  4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม…………………………. 70 

 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม........................ 71 

 องค์ประกอบที่  5  การบรหิารจัดการ....................................................... 79 

 ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบนั เอกลักษณข์องคณะ................................................................................. 

80 

 ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร..................................... 101 

ส่วนท่ี5 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ..................................................  112 

 ตารางที ่ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตัวบง่ชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ.............. 112 

 ตารางที ่ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ.............................. 114 

ส่วนท่ี6 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) ประจ าปีการศึกษา 2559............................. 115 

 ภาคผนวก 125 

 ภาคผนวก ก สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........ 126 

 ภาคผนวก ข ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ/วิทยาลยั...... 130 

 ภาคผนวก ค ประมวลภาพกจิกรรม..................................................................... 133 

 ผู้จัดท ารายงาน.................................................................................................... 135 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



1 

ส่วนที่ 1 

บรบิทหน่วยงาน 
 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี ์ 10300  

โทรศัพท์  0 - 2160 - 1205 -7 โทรสาร 0 - 2160-1204 

เว็บไซต์ www.nurse.ssru.ac.th    

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง

สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายและการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้

เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดประเทศไทยจึงได้ด าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับ

บรกิารสุขภาพอย่างทั่วถงึและเทา่เทยีมกันซึ่งการที่จะบรรลุตามเปูาหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพ

เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจ านวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง

ทั่วถงึ 

บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระบบบริการด้านสุขภาพทุก

ระดับ นับเป็นก าลังส าคัญที่จะผลักดันให้งานบริการสุขภาพของประเทศบรรลุเปูาหมาย แต่จากข้อมูลเชิง

ประจักษ ์เป็นที่ทราบโดยทั่วไปพบว่า ปัจจุบันมีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและการผลิตพยาบาลวิชาชีพยัง

ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศชาติอีกเป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงมีมติให้วิชาชีพการพยาบาลเป็น

สาขาวิชาชพีขาดแคลน และให้สถาบันการศึกษาจัดท าแผนการเพิ่มการผลิตให้มากยิ่งขึน้ 

การที่ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจ านวนมากจะส่งผลกระทบตอ่ระบบการสาธารณสุข

และภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตพยาบาลวิชาชีพใน

การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแกบุ่คคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในหน่วยงานที่เป็น

สถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถงึหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหา

ความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบายของประเทศ ในปีพ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ 

พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งต่อมาสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรับ

นักศึกษาในภาคเรยีนที่ 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการ



2 

จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

พ.ศ. 2550 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเร่ิมเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550 เป็น

ปีแรก ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการรับรองสถาบันจาก

สภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปีโดยมีนักศึกษาพยาบาลรุน่แรกที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 75 คน

ในปีการศึกษา 2553 
 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

พันธกจิ (Mission) 

ผลิตบัณฑิต 

(Educate) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรแ์ละสาขาวิชาด้านสขุภาพ  ที่มี

ความรู้ความสามารถทั้งดา้นทฤษฎีและดา้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานของ

วิชาชีพ มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนนิชีวติ 

มีทักษะในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับสากล 

มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

และโดดเดน่ในวิชาชีพ 

วิจัย 

(Research) 

วิจัย สรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้สรา้งนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ

สุขภาพ เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่สู่ประชาคมอาเซยีน และสากล 

บรกิารวิชาการ 

(Academic and Community 

Services) 

ให้บริการวชิาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยีทางดา้น

การพยาบาลและสุขภาพ สรา้งแกนน าและเครอืข่ายการดูแล สง่เสริมสุขภาพ 

ปูองกันโรค และฟื้นฟสูมรรถภาพแกชุ่มชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชน

และสงัคม 

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

(Arts and 

CultureConservation) 

อนุรักษ์ สง่เสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ทีม่ีความรูค้วามสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจรยิธรรม มีจิตส านึกใน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกดิประโยชนส์ูงสุดแกส่งัคมและประเทศชาติ 

2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัย การสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสขุภาพ 

3) จัดบรกิารวิชาการให้แก่ชุมชนและสงัคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางดา้นการพยาบาล 

และดา้นอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ความรู้ (Knowledge)  

 2) คุณธรรม (Moral)  

 3) เครอืข่าย (Partnership/ Cooperation)  

 4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

 5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)  
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

SMARTเป็นคา่นิยมหลักขององคก์รในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

S = Smart Students :คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน

การปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 

M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร

จัดการองคก์รที่เป็นธรรมาภิบาล   

A = Smart Academic : บุคลากรในองคก์รมีความรูท้างด้านวิชาการ มีความฉลาด สรา้งสรรค์ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องคก์รได้  

R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองคก์ร 

T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกน่ักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
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ค าขวัญ / ผลลัพธ์(MOTTO / Slogan) ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คือ 
CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า 
 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 
 Noble  หมายความว่า มีความรู้ 
 Honour  หมายความว่า มีเกียรติยศ 
 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit  หมายความว่า มีน้้าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 Unity  หมายความว่า มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (College of Nursing and Health 

Development Goals) 
 

เป้าหมายท่ี 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ: วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายท่ี 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บรกิารวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครอืข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ: วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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1.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

โครงสรา้งองคก์ร  

 
 

โครงสรา้งการบรหิาร 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

รายชื่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   

 1. รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย   อธิการบด ี  ประธานกรรมการ 

 2. นายแพทย์มาโนชญ ์ ลีโทชวลิต  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

 3. ดร. คุณหญงิณษฐนนท  ทวีสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

 4. อาจารย์ ดร.ชวลติ  หมืน่นชุ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

 5. รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพนัธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

 6. ผศ.ดร.สมเดช  รุง่ศรีสวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กรรมการ 

 7. ผศ.ดร. วิทยา เมฆข า   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กรรมการ 

 8. ผศ.ดร.อาณัต ิ ต๊ะปนิตา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กรรมการ 

 9. ผศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแกว้  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กรรมการ 

 10.อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ  คณบดีวทิยาลยัฯ  กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ 

 1.อาจารย ์ดร.พรพรรณ  วรสหีะ  คณบดี     ประธาน 

 2.อาจารย ์ดร. เปรมวด ี คฤหเดช  รองคณบดีฝุายบรหิาร   กรรมการ 

 3.ผศ.ดร.บุญศรี กติติโชติพาณิชย์  รองคณบดีฝุายวิจยัและบรกิารวชิาการ กรรมการ 

 4.อาจารย์กนัยา  นภาพงษ์  รองคณบดีฝุายวิชาการ   กรรมการ 

 5.อาจารย์ ดร.อดุมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝาุยแผนงานและประกันคุณภาพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

 6.อาจารย ์ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

 7.อาจารย ์ดร. ลักษณว์ิรุฬม ์ โชติศิริ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

 8.อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

 9.อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

 10.อาจารย์นติยา ศรีจ านง  ผู้แทนคณาจารย ์   กรรมการ 

11.นายนพปฎล  อินยาศรี   หัวหน้าส านักงาน    กรรมการและเลขานุการ 

ชื่อผู้บรหิารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 1.อาจารย ์ดร.พรพรรณ  วรสหีะ  คณบดีวทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 

 2.อาจารย ์ดร. เปรมวด ี คฤหเดช  รองคณบดีฝุายบรหิาร 

 3.ผศ.ดร.บุญศร ี กติติโชติพาณิชย ์ รองคณบดีฝุายวิจยัและบรกิารวชิาการ 

4.อาจารย์กนัยา  นภาพงษ์  รองคณบดีฝุายวิชาการ 

 5.อาจารย์ ดร.อดุมพร   ยิ่งไพบลูยส์ุข รองคณบดีฝาุยแผนงานและประกันคุณภาพ 

 6.อาจารย ์ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร 

ระดับปริญญา 

ตร ี
ป.

วิชาชีพ 
โท เอก 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 - - - 

รวม 1 - - - 
 

1.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบนั 

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตร ี

ป ี1 ป ี2 ป ี3 ป ี4 รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  4  ปี 125 124 105 118 472 

รวม 125 124 105 118 472 
 

1.7 จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

วุฒิการศกึษา 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

อาจารยป์ระจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย 

ปริญญาเอก 12 - - 

ปริญญาโท 32.50 - 5 

ปริญญาตรี - 1 10 

รวมทั้งสิ้น 44.50 1 15 
 

1.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ (บาท) 

งบประมาณแผน่ดิน 21,632,000.00 

งบประมาณเงนิรายได ้ 31,117,900.00 

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 52,749,900.00 
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1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

นิยามของค าส าคญัเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวงั หมายถึง เปน็หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังความเป็นผูม้ีกิริยา มารยาท และ

การแต่งกายที่เหมาะสม เน้นการอนุรักษ์ โบราณสถานและเผยแพร่ ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร ์

 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้ส่ากล หมายถึง เปน็หน่วยงานของมหาวิทยาลยัที่มีแหล่งเรยีนรูท้ี่ทันสมยั 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรยีนรูข้องผู้รับบรกิารด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถงึ

และมีประสิทธิภาพ 
 

 อัตลักษณ์ (Identity) 

“เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 นิยามของค าส าคัญอตัลักษณ ์

 เป็นนักปฏิบัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและ

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิการพยาบาล สามารถน าความรูม้าใช้ในการปฏิบัต ิมีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหนา้อยา่งต่อเนือ่ง และถา่ยทอดความรู้ของวิชาชีพให้แกผู่้อื่นได้ 

 จิตสาธารณะ หมายถงึ บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รูจ้กัแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อืน่ มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชนต์่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ

สื่อสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและปฏิบัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการด าเนนิงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2559 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.จุดแข็ง 

1.หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภา

การพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี (ปี

การศึกษา 2559-2561) 

2.มคี่ายภาษาอังกฤษและค่าย

คุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดให้นักศึกษา

อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา สง่ผล

ให้บัณฑิตของวิทยาลัยมคีุณลักษณะที่

โดดเด่น 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3.จุดที่ควรพัฒนา 

1.อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยฯที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการยังมจี านวนน้อย 

(รอ้ยละ 19) 

2.ตัวชี้วัดท่ีใชป้ระเมนิความส าเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ยังไมเ่หมาะสม 

4.ข้อเสนอแนะ 

1.ควรจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทาง

วิชาการเป็นรายบุคคล ก ากับ ติดตาม

ให้บรรลุเปาูหมายของแผนอย่างเป็น

รูปธรรม 

2.ควรเพิ่มเตมิตัวชี้วัดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของนักศึกษาที่ต้องการให้

เกิดขึน้เมื่อด าเนินการสิ้นสุดแผน 

5.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงาน

ที่โดดเด่น 

-พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

หลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์การ

รับรองสถาบันของ

สภาการพยาบาล 

ได้รับการรับรอง

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ จาก

สภาการ

พยาบาล 

≥ 3 ปีการศึกษา 3 ปีการศึกษา 

-น าข้อเสนอแนะ

จากสภาการ

พยาบาลมา

วิเคราะห์ และหา

แนวทางแก้ไข 

น าเสนอผู้บรหิาร

วางแผนแก้ไข 

ติดตามประเมิน 

ปรับแผนเป็น

ระยะๆ 

มแีผนพัฒนา

คุณภาพของการ

บรหิารหลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

1 แผน 1 แผน 

- สง่เสริม

สนับสนุนให้

บุคลากรศึกษาต่อ

และเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

รอ้ยละของ

อาจารย์ท่ีได้รับ

ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดท า

เอกสารผลงาน

วิชาการ 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

- สนับสนุน

อาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติครบ

ตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย

ก าหนดเข้ารว่ม
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

- 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา

ผลงานต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

- จัดท า

แผนพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

- ประชาสัมพันธ์

ตามสื่อต่างๆ เช่น 

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัย และ

วิทยาลัยเกี่ยวกับ

การรับสมัคร

อาจารย์ใหม ่สิทธิ

ต่างๆที่จะไดร้ับ

เมื่อเข้ามาเป็น

อาจารย์ 

จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ

หรอืข่าวสารบน

เว็บไซต์ 

96 ไฟล ์ 107 ไฟล์ 

- รับสมัคร

คัดเลอืกอาจารย์ท่ี

มคีุณสมบัติเป็นไป

ตามเกณฑ์สภา

การพยาบาล

เพิ่มขึ้น 

อัตราสว่น

จ านวนอาจารย์

พยาบาลประจ า

ต่อนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา่

เป็นไปตาม

เกณฑ์สภาการ

พยาบาล 

ค่า FTES  

ไม่เกิน 6 : 1 

6.47: 1 

- รักษามาตรฐาน 

FTES ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

- วิทยาลัยฯจัดท า

ตัวชี้วัดท่ีใชใ้นการ

ประเมนิกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่

มคีวามสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์

ของแต่ละกิจกรรม

มแีผนปฏิบัติ

ดา้นการจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

ประจ าปี

การศึกษา 2559 

1 แผน 1 แผน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

และโครงการ 

- วิทยาลัยฯเพิ่ม

ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์5 ดา้นลง

ในวัตถุประสงค์

และการ

ประเมนิผลของแต่

ละกิจกรรมและ

โครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 - พัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานดา้นการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์ห้ได้มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับ 

บุคลากรของ

วิทยาลัยได้เข้ารว่ม

โครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนางานวิจัยที่

จัดโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา อาทิ

เช่น โครงการ

ฝึกอบรมหลัก

จริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ ระหว่าง

วันท่ี 17-18 

พฤศจิกายน 2559 

,โครงการคลนิิก

วิจัยเพื่อให้

ค าปรกึษาด้านการ

วิจัยหรอืงาน

สร้างสรรคแ์ละ

การเผยแพร่ ครัง้ท่ี 

1 ระหว่างวันท่ี 18-

20 มกราคม 2560 

ผลงานวิชาการ

ของอาจารย์

ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40.90 

 - สง่เสริมสนับสนุนการเขียน

โครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบประมาณ

ท้ังภายในและภายนอกไดแ้ก่ 

งบประมาณจากรายได้ของ

มหาวิทยาลัย และงบประมาณจาก

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

 - เพิ่มทักษะในการออกแบบงานวิจัย

สรุปและเขียนบทความวิจัยให้น่าสนใจ

ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

นานาชาติ 

 - เพิ่มทักษะในการฝึกการน าเสนอ

งานวิจัยในระดับสากล 

 - สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยในระดับ

ต่างๆและมกีารรวมแนวคิดการวจิัย

เป็นชุดโครงการ 

 - ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มี
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คุณภาพและสามารถพัฒนาวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

ท้ังน้ีเพื่อเป็นการ

เพิ่มทักษะในดา้น

ต่างๆของงานวิจัย 

โดยใน

ปีงบประมาณ 

2560 วิทยาลัย

ได้รับเงินสนับสนุน

งานวิจัยจาก

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

วิจัยแห่งชาติ(วช.) 

เพิ่มมากขึน้ และ

สนับสนุนให้มกีาร

เผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาติมากขึน้ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

- สนับสนุนและจัดหาทุนเพื่อการ

บรกิารวิชาการแก่สังคมท่ีตรงตาม

ความช านาญของอาจารย์แต่ละด้าน

แต่ละสาขาวิชาเพื่อการบูรณาเข้ากับ

การการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

 - สง่เสริมการพัฒนาชุมชนเปูาหมาย

อย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้มแข็ง 

อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน 

 - ขยายองค์ความรูจ้ากศูนย์เรียนรู้

อย่างมเีปูาหมายชัดเจนท่ีบูรณาการ

เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัยได้ 

วิทยาลัยมกีาร

พัฒนาแหลง่เรยีนรู้

สง่เสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

โรงพยาบาล

นภาลัย อ.บาง

คนที จ.

สมุทรสงคราม 

โดยใน

ปีงบประมาณ 

2560 จะ

ด าเนินงานเพิ่ม

ฐานความรู ้เรื่อง 

การปอูงกันสภาวะ

การตัง้ครรภ์

ส าหรับนักเรยีน 

 

จ านวน

ฐานความรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรยีนรูบ้ริการ

วิชาการ 

1 ฐานเรียนรู้ 1 ฐานเรียนรู้ 



13 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

-  วิทยาลัยฯ จัดท าแผน ก าหนด

ตัวชี้วัดท่ีใชใ้นการประเมนิกิจกรรม

ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงคข์องแผน และเผยแพร่

กิจกรรมสู่สาธารณชน 

วิทยาลัยจัดท า

แผนการ

ปฏบัิติการดา้นการ

ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 

2559 

มแีผนปฏิบัติ

ดา้นการท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ประจ าปี

การศึกษา 2559 

1 แผน 1 แผน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 - สง่เสริมและผลักดันองค์ความรู้ท่ี

ได้การจัดการความรูไ้ปสูง่านวิจัย 

วิทยาลัยอยู่ใน

ระหว่างการ

ด าเนินงานกลุม่

การจัดการความรู้ 

KM 3.0 โดย

บุคลากรท้ังสาย

วิชาการและ

สนับสนุนวิชาการ

เข้ารว่มกลุม่

ความรู้ตามสาย

งานท่ีถนัด 

มงีานวิจัยจาก

องค์ความรูท่ี้ได้

จากการจัดการ

ความรู้ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 

  - ก ากับติดตาม ตรวจสอบ การ

บรหิารงานหลักสูตร ให้เป็นตามแผน 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สกอ. และ

สภาการพยาบาลก าหนด 

วิทยาลัย

ด าเนินการ

บรหิารงาน

หลักสูตรตาม

เกณฑ์ท่ีสภาการ

พยาบาลก าหนด

จงึไดก้ารรับรอง

สถาบันการศึกษา 

เป็นระยะเวลา 3 ปี

การศึกษา (พ.ศ. 

2559-2561) 

ได้รับการรับรอง

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพจากสภา

การพยาบาล 

≥ 3 ปีการศึกษา 3 ปีการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 10เดือน) 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายใน

ประจ าป ี

คะแนน

เฉลี่ย 

4.00 4.20 N/A 1.0000 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

เกณฑ์ QS 

ร้อยละ - 60 N/A 1.0000 

1.1.3 จ านวนรางวัลท่ีผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาตใินประเด็น

ท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รางวัล - - - - 

เป้าประสงคท์ี่ 1.2 สังคมเชื่อมัน่และไว้วางใจในการด าเนินการตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย 

1.2.1 ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของสังคมท่ีมี

ตอ่การด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับความ

เชื่อม่ัน 

4.90 ≥ 4.01 4.21 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.3 บัณฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ

คะแนน 

4.44 ≥ 4.30 4.37 5.0000 

1.3.2 รอ้ยละของบัณพติปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 ≥ 85.00 95.08 5.0000 

1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 100 ≥ 75.00 100 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มคีวามพงึพอใจต่อระบบบรหิารจัดการของ

มหาวทิยาลัยและภาคภูมใิจในอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

1.4.1 ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/

นักศกึษา/ศษิยเ์ก่าต่อการด าเนนิการตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

ระดับความ

เชื่อม่ัน 

- ≥ 4.10 4.39 5.0000 

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต

ลักษณ ์

ระดับ

คะแนน 

- ≥ 4.25 4.32 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงคท์ี่ 1.5 มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณา

การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ร้อยละ - ≥30 100 5.0000 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริมหรือพัฒนาให้กับนักศกึษา 

คะแนน 4.26 ≥ 4.25 4.49 5.0000 

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 100 100 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.6.1 รอ้ยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 

ร้อยละ ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

ปีการศึกษา 2559-2561 

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอ่หลักสูตรทุกหลักสูตรของหน่วยงาน 

คะแนน - ≥ 4.01 4.15 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.7 บุคลากรทกุระดับมคีวามก้าวหนา้ในสายอาชพี มทีักษะ ความรู้ คณุธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

1.7.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวชิาการท่ีได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ

ตนเอง 

ร้อยละ - ≥ 80 100 5.000 

1.7.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 19.05 ≥ 25 15.22 1.0880 

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 21.43 ≥ 30 28.26 4.3040 

1.7.4 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ - ≥ 80 87.50 5.0000 

1.7.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - ≥ 80 96.49 5.0000 

1.7.6 รอ้ยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย 

 

ร้อยละ - ≥ 20 30.95 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงคท์ี่ 1.8 บุคลากรมคีุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 

1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ 

ร้อยละ - ≥ 60 67.48 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.9 มหาวทิยาลัยมีการบรหิารงานทีส่อดคลอ้งตามหลักธรรมาภิบาล 

1.9.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของ

หนว่ยงาน 

ระดับ - ≥ 4.51 4.72 5.0000 

1.9.2 รอ้ยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึ้นตอ่ปี 

ร้อยละ - 100 83.33 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.10 มหาวทิยาลัยมีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรบัการด าเนินการตามพันธ

กจิได้อย่างครบถ้วน 

1.10.1 ความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของ

หนว่ยงาน 

ระดับความ

พงึพอใจ 

- ≥ 4.01 4.20 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรพัย์สิน สินทรัพย์ เพื่อใชใ้นการปฏิบัตติามภารกิจ 

1.11.1 รอ้ยละของงบรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ

รายได้จากการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน 

ร้อยละ - ≥ 20 3.27 1.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสทิธทิางปัญญา 

เป้าประสงคท์ี่ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรคไ์ด้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาตติามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 12.44 ≥ 30 29.13 4.6520 

2.1.2 รอ้ยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอา้งอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาตติอ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

ร้อยละ - ≥ 3.00 0 0.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าใชป้ระโยชน์ 

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน ์ 

 

ผลงาน - ≥ 8 24 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงคท์ี่ 2.3 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 

2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการวิชาการ 

ฐานความรู้/

องคค์วามรู้ 

1 ≥ 1 N/A 1.0000 

2.3.2 รอ้ยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนนิการ

ภายใตค้วามร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก หรือ

ผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ - 10 33 5.0000 

เปูาประสงค์ท่ี 2.4 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของแหลง่ทุน 

2.4.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

บาท 47,574 ≥50,000 50,757.56 5.0000 

2.4.2 รอ้ยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการในระดับชาติ และระดับนานาชาตติอ่

ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคท้ั์งหมด 

ร้อยละ - ≥3 3.03 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.8 บุคลากรมศีักยภาพในการรเิริ่มสรา้งสรรค์การบริการวิชาการ วจัิย และนวัตกรรมอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวจิัย 

ร้อยละ 90.24 ≥ 80 100 5.000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

เป้าประสงคท์ี่ 3.1 เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกดิความพัฒนาและเกิดความสมัพันธท์ี่ดีกับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่หน่วยงาน 

ร้อยละ - ≥100 60 1.0000 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมในการพัฒนา

หนว่ยงาน 

เครอืขา่ย 5 5 3 3.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.2 มหาวทิยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมอืทีห่ลากหลายทั้งภายในและตา่งประเทศ 

3.2.1  ระดับความพึงพอใจของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรมของหนว่ยงาน 

ระดับความ

พงึพอใจ 

- ≥3.51 N/A 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.3 ความส าเรจ็ตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือข่าย 

3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมอืท่ี

ด าเนนิการส าเร็จตามท่ีก าหนด 

 

 

ร้อยละ - ≥20 40 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงคท์ี่ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครอืข่าย 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความรว่มมือกับเครือข่าย 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 1 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สูเ่ครือข่าย 

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมการพัฒนา 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สูศ่ษิยเ์ก่า ชุมชน 

หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และนานาชาต ิ

ร้อยละ - ≥10 10.53 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงคท์ี่ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

4.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 63.64 100 63.64 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้ภาพลักษณแ์ละ

การให้บริการของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 80.08 ≥80 88.95 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาตเิข้าศึกษาต่อในสาขา 

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวตา่งชาตเิทียบกับ

นักศกึษาท้ังหมด 

ร้อยละ - ≥0.30 0 0.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ท้ังหมด 

ร้อยละ - ≥2.25 0 0.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมอืต่างๆของ Social Media ที่ทนัสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ ์

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 3 3.0000 

     3.4380 
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ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศกึษา 2559 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้

มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี

กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุาย ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 
 

เกณฑ์ หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ตอ้งน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้องรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบ่งชีน้ีใ้ห้ครบถว้น 

การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 

สาขาวชิา 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

คะแนนประเมินของ

หลักสูตร 

วิชาการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ 

วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ ใช้ระบบ

การประกันคุณภาพระดับหลกัสูตร ตาม

เกณฑก์ารขอรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ผ่าน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) ในการพิจารณาการ

รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล  
 

 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่คณะรับผดิชอบ 
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รายการหลักฐาน 

IQA 1.1-1-01 บันทึกข้อความที่ สภ.พ.01/05/764 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การพจิารณาการขอ

รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

IQA 1.1-1-02 บันทึกข้อความที่ สภ.พ.01/05/406 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพจิารณาการขอ

รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 

การประเมินตนเอง 

เนื่องจากหลักสูตรได้รับการรับรองโดยสภาการพยาบาล จึงไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของ

หลักสูตร มาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : คณบดี , รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา , นางธัญลดา เลี้ยงอยู่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบป ี    : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัย

เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนัน้คณะจึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒิ

ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ

หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เปน็ 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้= 

 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา

ภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา

วิชาชีพมีคุณวุฒอิื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้เปน็คะแนนเตม็  
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สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ท้ังหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ - 27.5 12 44.5 26.97 

รวมท้ังหมด - 27.5 12 44.5 26.97 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา

เอก ปรญิญาโท และปรญิญาตร ีต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2557 2558 

2559 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 9 9 12 - 12 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาโท 46 33 27.5 5 27.5 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาตรี - - - - - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

55 42 39.5 5 44.5 

5 คดิเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก 

16.36 21.43 26.97 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก เทา่กับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (12) 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (44.50) 

    = 26.97 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก (26.97) 
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5(40) 

    = 3.37 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 12 คน จาก

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 44.5 คน คดิเป็นร้อยละ 26.97 หรือ 3.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.2-1-01  รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 1.2-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 30 26.97 3.37  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยบรหิาร , รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนพปฎล  อินยาศรี , นางสาวนฤมล  รุง่อินทร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2559(1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง

เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มข และ ค2 

ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการปีการศึกษา 2559 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 38.5 3 3 - 6 44.50 13.48 

รวมทั้งหมด 38.5 3 3 - 6 44.50 13.48 

  

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2557 2558 

2559 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่ง

ศาสตราจารย ์

- - - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์

6 5 3 - 3 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

4 3 3 - 3 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งอาจารย์ 45 34 33.5 5 38.5 

5 รวมอาจารยป์ระจ าท่ีปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

55 42 39.5 5 44.5 

6 รวมอาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ 10 8 6 

7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

18.18 19.05 13.48 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (6) 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (44.5) 

     = 13.48 

 

แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เทา่กับ 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ(13.48) 
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5(60) 

     = 1.12 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 6 คน 

จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 44.5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.48 หรือ 1 .12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.3-1-01 รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 1.3-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 13.48 1.12  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยบรหิาร ,รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนพปฎล  อินยาศรี , นางสาวนฤมล  รุง่อินทร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่ วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมี

ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆเช่นการวางแผนอัตราก าลังภาระงานอาจารย์เปูาหมายการผลิตบัณฑิต

ดังนั้นสถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดเป็นคะแนน 5  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา

ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ

แตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกนิรอ้ยละ 20 ให้น ามาเทยีบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตร

นั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี

การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ

ค านวณดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci =จ านวนหน่วยกติของวิชาที่ i 
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2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) =  

 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ีFTES ระดับบัณฑติศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(2 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

 

สัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 8:1 

- พยาบาลศาสตร ์ 6:1 

2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 8:1 

5. เกษตรปาุไม้และประมง 20:1 

6. บรหิารธุรกจิพาณิชยศาสตรบ์ัญชกีารจัดการการทอ่งเที่ยว

เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตรว์ิจติรศลิป์และประยุกต์ศิลป ์ 8:1 

10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จ านวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นคา่รอ้ยละตามสูตร 
 

 

2) น าคา่รอ้ยละจากขอ 1 มาค านวณคะแนนดงันี ้

2.1) ค่ารอ้ยละทีน่้อยกวา่หรือเทา่กับร้อยละ 0 คดิเปน็ 5 คะแนน 

2.2) คา่รอ้ยละทีม่ากกว่าหรอืเทา่กับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่ารอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ใหน้ ามาคดิคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

ผลการด าเนนิงานการค านวณค่า FTES ของคณะ/วทิยาลัย  

คณะ/วทิยาลัย ระดับปริญญา 
ค่า FTES 

รวม 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

วิทยาลยัพยาบาลและ

สุขภาพ 

ระดับปรญิญาตร ี 237.39 - 237.39 

รวม 237.39 - 237.39 

  

คา่เฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES         =  6.01 :  1 

   จ านวนอาจารย์ประจ า 

คา่มาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุ่มสาขาวิชา)             = 6  :  1 

การค านวณ   

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละตามสูตร 

 

= รอ้ยละ 0.17 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ – สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 

100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 - 
คา่รอ้ยละที่ค านวณได้จาก 2.3 

 
4 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ(6.01)– สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (6) X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 6) 
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2) น าคา่รอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) คา่รอ้ยละที่น้อยกวา่หรือเทียบเท่ากับรอ้ยละ 0  คดิเป็น 5 คะแนน 

  2.2) คา่รอ้ยละที่มากกว่าหรอืเทียบเทา่กับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

  2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 10 แต่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ให้น ามาคดิคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  = 

     
 =       4.96  คะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยค านวณค่า FTES ได้เท่ากับ 237.39 คา่เฉลี่ย FTES ของวิทยาลัยฯ 

 = 6.01 : 1 คา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = รอ้ยละ 0.17 น าคา่รอ้ยละมาค านวณคะแนน 

 =  4.96  คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.4-1-01 เอกสารแสดงจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี FTES 

IQA 1.4-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 0.17 4.96 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 
 0.17 

                         4 



32 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  : การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2559(1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

คณะควรจัดบริการด้านตา่งๆให้นกัศึกษาและศษิย์เก่าในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวติจัดบรกิารข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อการ

บริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการ

ใหบ้รกิารทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แกผู่ร้ับบริการอย่างแท้จรงิ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการและการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในคณะ 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการ

เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยให้ค าแนะน าทั้งทางด้านวิชาการ การใช้

ชีวติ การปรับตัว และการสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดการ

ด าเนินงานดังนี้ 

1) การจัดบรกิารให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ 

 - เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปี เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ

และการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ 

 - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปี ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้

ชีวติแกน่ักศึกษาทุกชัน้ปี 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า ช้ันปี  รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ ในการด าเนินการ 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปี ประชุมก่อนรับนักศึกษาใหม่ และก่อนเปิด

ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลของนักศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ของทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่าในปีที่ผ่านมา เพื่อน า

ข้อมูลมาใช้ในการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยฯ เสนอต่อคณะ
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กรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและเผยแพร่คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีนัดพบนักศึกษาที่อยู่ภายใต้ความดูแล และมี

การบันทึกข้อมูลกรณีที่เกิดปัญหา โดยการดูแลเบื้องต้นจะอยู่ในความควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้บรหิารของวิทยาลัยฯ คอยให้ค าแนะน าก ากับดูแลเพิ่มเติม

ด้วย และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาทั้งทางโทรศัพท์ และ  Social 

Network 

2) การให้ค าปรกึษาด้านการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

  - อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการ

ครองตน การปรับตัวและการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ เป็นต้น  

-  วิทยาลัยฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้ส าหรับให้บริการรับค าปรึกษาด้านวิชาการแก่

นักศึกษา และการจัดกจิกรรมโครงการต่างๆ ทั้งกิจกรรมในและนอกหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-1-01 นโยบายการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2559 

IQA 1.5-1-02 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA 1.5-1-03 คูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยพยาบาลฯ 

IQA 1.5-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

IQA 1.5-1-05 แฟมูประวัตินักศึกษา 

IQA 1.5-1-06 ช่องทางการให้ค าปรกึษา 

  - Line 

  - Facebook 

  - walk in 

  - โทรศัพท์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลและจัดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ให้บริการ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

หรือการแจง้ข้อมูลผ่าน Social Network ดังนี้ 

 1) กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น การประกวดมารยาทไทย จากธนาคาร

ธนชาต การเข้าชมการแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์เป็นต้น 

 2) การให้แหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ประกาศรับ
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สมัครงานจากโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลกล้วยน้ า

ไท โรงพยาบาลธนบุร ีเป็นต้น ติดประกาศต าแหน่งงานว่าง Parttime / Fulltime ของ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นต้น และนักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูล

ข่าวสารการให้บริการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา (กยศ./กรอ.) ได้ที่ในเว็บไซต์วทิยาลยัฯ 

www.nurse.ssru.ac.th 

 3) แหล่งทุนการศึกษาประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาลและ

เอกชน อาทิเช่น นางสาววิตรานุช บุณชัยกมลอากร นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้รับ

ทุนอุดหนุนการศึกษาของมูลนิธิโอกุระ จ านวน 1 ทุน เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-2-01 ตัวอย่างเอกสารขา่วประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ 

IQA 1.5-2-02 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

  - เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.nurse.ssru.ac.th 

  - Facebook 

  - Line 

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแกน่ักศึกษา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพณิชยกุล 

อาคาร 14 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษาเพื่อการปรับตัวเพื่อเข้าสู่วชิาชีพการ

พยาบาลอย่างเหมาะสม และมีการแนะแนวจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก

ในการตัดสินใจสมัครงานของนักศึกษา โดยมีโรงพยาบาลจากทั้งภาครัฐบาลและ

เอกชน มาประชาสัมพันธ์ขอ้มลูต่างๆ และมีศิษย์เกา่ที่ท างาน ณ โรงพยาบาลนั้นๆมา

ช่วยประชาสัมพันธ์อีกด้วย 

 2) นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้น านักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ ภูสักธารรี

สอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณแ์กน่ักศึกษาในด้านความเป็นผู้น า 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-3-01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

วิชาชีพประจ าปีการศึกษา 2559 



35 

รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 1.5-3-02 ภาพการแนะแนวจากโรงพยาบาลต่างๆ 

IQA 1.5–3-03 ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ผู้น านักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ ภูสักธารรีสอรท์ จ.นครนายก 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลแบบประเมินของ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันอื่นๆ จากมติของที่

ประชุมมีความเห็นว่าควรใช้แบบประเมินของกองพัฒนานักศึกษา เนื่องจาก

ครอบคลุมวัตถุประสงคท์ั้ง 3 องคป์ระกอบที่วิทยาลัยฯ ก าหนดโดยสามารถสรุปผล

ในแต่ละด้านดังนี้ 

 1) ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจเทา่กับ 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 

 2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ

บรกิารข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาเทา่กับ 4.06 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 

 3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเท่ากับ 4.19 คะแนน (จากคะแนน

เต็ม 5) 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-4-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการบรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล  

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ ได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ 

มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการ

ของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นน าไปสู่การพัฒนา และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ทุกระดับทราบ และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในปีการศึกษา 

2560  

รายการหลักฐาน IQA 1.5-5-01 รายงานการประชุมผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี

การศึกษา 2559   

IQA 1.5-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า เช่น 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ การรับสมัครงาน และข้อมูล

ต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในวิชาชีพ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ 

โดยผ่านช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ,Fan page: วิทยาลัยฯ และ 

Facebook: College of Nursing and Health Alumni Association และจัดท าฐานข้อมูล

ศิษย์เกา่ เป็นต้น 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-6-01 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

IQA 1.5-6-02 เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.nurse.ssru.ac.th 

IQA 1.5-6-03 Fan page: วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

IQA 1.5-6-04 Facebook: College of Nursing and Health Alumni Association 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร  เติมสิน ,นางสาววีรวรรณ  เหลืองอร่าม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  : กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดคล้อง

กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 5 ประการได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ที่คณะสถาบันและสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม

ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติและน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) 

ไปใช้ในชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา

ในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามีผูรับผิดชอบจัดโครงการหลายฝาย 

และกรรมการสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ

ของกจิกรรม ครบถวนทั้ง 5 ดาน คอื 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 (2) ดานความรู 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-1-01 แผนปฏิบตัิการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 

IQA 1.6-1-02 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการด้านการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 1.6-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการจดั

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลยัฯ มีแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ ครบถว้นและมีการด าเนนิกจิกรรมใน

แต่ละด้าน ดงันี ้

 (1) คุณธรรม จรยิธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ปีที่ 1-4  

ตั้งแต่เดอืน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 

 (2) ความรู ้ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน การพยาบาล

สูติศาสตรเ์พื่อความปลอดภยัของมารดาและทารก ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑติช้ันปีที ่4 เมื่อวันที่ 20,27 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2560  

 (3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน :เรื่อง อบรมและศึกษาดงูานสถาบันบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติช้ันปทีี่ 3 เมื่อวันที ่21 

กุมภาพันธ์ และ 7 มีนาคม 2560 

 (4) ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการ

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสร้างเสรมิคุณลักษณะของบัณฑติพยาบาลที่พงึ

ประสงคก์ารแขง่ขันกฬีาสุนันทา เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

 (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English 

Camp) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1-4  ตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน 2559 – กรกฎาคม 2560 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-2-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 

IQA 1.6-2-02 รายงานผลการด าเนนิงานแผนปฏิบตัิการด้านการจดักจิกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกัน

คุณภาพจึงไดจัดโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

พยาบาลศาสตร ์ช้ันปีที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และนักศึกษาสามารถน ามา

ใชในการด าเนินกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้งแตการวางแผนการจัดท า

โครงการโดยก าหนดวัตถุประสงค เปาหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน 

นอกจากนี้ การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงเพื่อวางแผนการด าเนินงานที่ดีขึ้นในการจัดการโครงการในครั้งตอไป ทั้งนี้

นักศึกษามีความรใูนเรื่องการจัดกจิกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA แลวยังได

เรียนรูการท างานเปนทีม การเรียนรูบทบาทการเปนผูน าและผูตามที่ดี การฝึก

ประเมินผลการท ากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการท างาน  

รายการหลักฐาน IQA 1.6-3-01 โครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ 

IQA 1.6-3-02 ภาพกจิกรรมโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กจิกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติทั้ง 5 ด าน โดยการประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ และน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-4-01 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
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รายงานผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีผลการประเมินความส าเร็จตัวบ่งชี้ของแผน จ านวน 3 

ตัวชี้วัด และจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อน าสรุปปัญหาและเสนอ

แนวทางแกไ้ขมาปรับปรุงในปีต่อไป 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-5-01 รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการของวิทยาลัยฯ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ และน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  

รายการหลักฐาน IQA 1.6-6-01 รายการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

IQA 1.6-6-02 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร  เติมสิน ,นางสาววีรวรรณ  เหลืองอร่าม 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 

จุดเด่น 

 1. ได้รับการรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) 

 2. จ านวน FTES ของนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

สภาการพยาบาล 

 3. วิทยาลัยฯ จัดบรกิารด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เกา่ในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อ

การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ

และการใช้ชีวติ 

 4. วิทยาลัยฯ ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการประเมินความส าเร็จของแผน

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อน าผลไปปรับปรุงกจิกรรมในปีถัดไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ ขอผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

บุคลากรที่มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ 

 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และจัดหาอาจารย์

ระดับปรญิญาเอกมาเป็นอาจารย์ประจ า 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบันอย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

พันธกิจสถาบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด

ประโยชน์การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) 

สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตาม

แผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและ

พันธกิจด้านอื่นๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ

เผยแพรอ่ย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้จ านวน 3 ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี    : รอบปีการศึกษา 2559(1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่

ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน

ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่นักวจิัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บรหิารงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

วิจัย(RIS) หรือระบบงานวิจัยออนไลน์ (Research Information Systems) ของ

มหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้นในการติดตามการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ทุนวิจัยต่างๆ การยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณรายได้ และงบประมาณ

แผ่นดิน การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัย 

และการสรุปรายงาน ซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถใช้งาน

ระบบดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ RIS นี้ และวิทยาลัยฯ ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

ต่างๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์

ประจ าตัวของอาจารย์อีกด้วย 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-1-01 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-1-02 คูม่ือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (ส าหรับผู้วจิัย) 

http://www.ris.ssru.ac.th/
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 2.1-1-03 เว็บไซต์วทิยาลัยฯhttp://www.nurse.ssru.ac.th 

IQA 2.1-1-04 ตัวอย่างเว็บไซต์ประจ าตัวของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ  

http://www.teacher.ssru.ac.th/poonsook_sh 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เ ช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

- กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์

รับเชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์ดังนี้ 

 1) วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์อาวุโสผู้ที่มี

ประสบการณ์เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

งานวิจัยแก่เพื่อนร่วมงาน และให้การสนับสนุนในการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยแก่

อาจารย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและ

วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้

ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลการวิพากษไ์ปปรับแก้ไขเพื่อด าเนินการงานวิจัยต่อไป 

 2) วิทยาลัยฯ ได้จัดหาหนังสือและวารสารทางการพยาบาลในหลากหลาย

สาขาวิชาทางการพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นแหล่งคน้คว้าข้อมลูและสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์

ของอาจารย์และนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ค้นคว้า รวมทั้งe-book และฐานข้อมูล

ออนไลน์ ต่างๆ ทางการพยาบาลด้วย 

 3) วิทยาลัยฯ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ ในการจัดหา

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้อาจารย์ เพื่อสะดวกในการท างานและท างานวิจัย  

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของมหาวิทยาลัย

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิจัยที่

น าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในเรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

การรายงานความก้าวหน้า การเบกิจา่ยทุนวิจัย การส่งงานวิจัย และการสรุปรายงาน 

รวมถึงการก ากับติดตามสถานะของการด าเนินการวิจัย โดยมีการเข้ารหัสเพื่อความ

ปลอดภัยในข้อมูล 
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4) วิทยาลัยฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอันได้แก่ การเข้าร่วม

ประชุมวิชาการในโอกาสต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ  

  4.1 การประชุมวิชาการ the 16th International Conference of Public Health 

Sciences วันที่ 4 ตุลาคม 2559  

  4.2 การประชุมวิชาการประจ าปี 2560 การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อ

ผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 

  4.3 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 

2560” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่

งานวิจัยใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-2-01 โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 และ

งบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ 2562 

IQA 2.1-2-02 รายชื่อหนังสือ วารสาร e-book และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 

IQA 2.1-2-03 ภาพสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับอาจารย์ 

IQA 2.1-2-04 เอกสารการขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (จากการประมาณการ) ร้อยละ 

2 เพื่ออุดหนุนงานวิจัยต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯได้ส่งขอ

เสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบแผ่นดิน) เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์ส าหรับปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3 เรื่อง จ านวนเงิน 1,489,560 บาท 

การจัดสรรงบประมาณ (งบรายได้) เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส าหรับ

ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 29 เรื่อง จ านวนเงิน 566,000 บาท โดยรวมทั้งงาน

ประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  ซึ่งเป็นการท างานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 1 เรื่อง จ านวนเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยโดยมีการประกาศผล

การอนุมัติทุนวิจัยให้แกน่ักวจิัยได้รับทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา “เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้

มหาวิทยาลัย)” , “เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผน่ดิน” 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-3-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณจาก วิทยาลัย 

IQA 2.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง การรับข้อเสนอการ

วิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) 
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IQA 2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากงบประมาณแผน่ดิน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (จากการประมาณการ) ร้อยละ 

3 เพื่ออุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ และวิทยาลัยฯสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอนุมัติให้บุคลากรของวิทยาลัยฯไปน าเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งบุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนนุเพือ่น า

การน าเสนอผลงานวิจัยได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ

จัดสรรสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รายการหลักฐาน IQA 2.1-4-01 ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

IQA 2.1-4-02 บันทึกข้อความการขออนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 

IQA 2.1-4-03 บันทึกข้อความการขออนุมัติไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ

การวิจัยสู่การเผยแพร่ในระดับสากล โดยจัดจ านวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2560, 25-27 กรกฎาคม 2560, 3-4 สิงหาคม 2560 และ10-11 สิงหาคม 2560 โดย

มีวัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถท าวิจัย  

โดยการออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์และการสรุปผลตลอดจนเขียนบทความวิจัย

หรือบทความวิชาการได้อย่างมืออาชีพจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติ 

 นอกจากนี้บุคลากรได้มีการเข้าร่วมการกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยที่

จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 

2561 และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562, ประชุมแนวทางการขอรับทุน

โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย R2R, โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่, โครงการคลินิกวิจัยเพื่อการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่

การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล

ศาสตร์ และสหเวชศาสตร์,โครงการคลินิกวิจัยการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์,
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โครงการส่งเสรมิการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิชาการ อีกด้วย 

 วิทยาลัยฯ ใช้ระบบและกลไกตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินการ

สร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร หากผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ได้รับรางวัล หรือ

อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ บุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และ

ได้รับการกล่าวชมเชยในที่ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้วย  

รายการหลักฐาน IQA 2.1-5-01 รายงานการสรุปโครงการ/ภาพการท ากิจกรรมโครงการ  

IQA 2.1-5-02 บันทึกข้อความขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัย/ทุนสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวิจัยต่างประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน  บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่คู่มือนักวิจัย ซึ่งจัดท าโดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา โดยมีเนื้อหาของขั้นตอนการด าเนินการงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อให้

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดและน าข้อมูลไป

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในเล่มคู่มือ

นักวิจัยหน้า 51 ให้แก่บุคลากรที่มีความสนใจจะยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

และด าเนินการยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฯ โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยเข้ารว่มโครงการดังกล่าวด้วย 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-6-01 คูม่ือนักวจิัย 

IQA 2.1-6-02 รายงานโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี    : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ปัจจัยส าคัญที่ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ใน

สถาบันอุดมศึกษาคอืเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ

ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะ

คณะที่อยู่ในกลุ่มทีเ่น้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้

เปน็คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้

เปน็คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้

เปน็คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ =  

 

 

2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนที่ได ้=  

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุน

ภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

เงินรายได ้

1 วิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 1,489,560 566,000 

ภาพรวมระดับคณะวิชา - 1,489,560 566,000 

 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รวมเป็น

เงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า รวม

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 
ปฏิบัติ 

งานจริง 

ลา

ศึกษา

ต่อ แหล่งทุนภายนอก 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 1,489,560 566,000 2,055,560 39.5 5 44.5 

รวมทั้งหมด - 1,489,560 566,000 2,055,560 39.5 5 44.5 

 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าท่ี

ปฏิบัติงานจรงิ 

เฉลี่ยต่อคน 
คะแนน 

ท่ีได ้

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,055,560 39.5 52,039.49 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.2-1-01 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

IQA 2.2-1-02 เอกสารสัญญา 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

50,000บาท/คน 52,039.49 5.00  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  :ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี    : รอบปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559– 31 ธันวาคม 2559) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็น

ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ

ประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์  ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

หรือ Scopus หรือตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วโดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บง่กลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มข และค2 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้=  

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก .พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน

รูปแบบเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

13 2.60 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ ท่ี ไม่ อยู่ ใ นฐานข้ อมูลตามประกาศก .พ .อ .หรือระ เ บียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

31 12.40 
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ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและ

แจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วชิาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- - 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่ง

ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 

4 3.20 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 

2556 

- - 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแลว้ 

- - 

 - ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - - 

 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน - - 

 - ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วชิาการแล้ว 

- - 

 - ต าราหรอืหนังสอืท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง

ทางวิชาการแตไ่มไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

- - 

รวมคุณภาพงานวิจัย 48 18.2 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
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ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ - - 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ - - 

รวมผลงานสร้างสรรค์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 48 18.2 

จ านวนอาจารย์ประจ า 44.50 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 44.50 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยฯ ตามรอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 

48 ผลงาน ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการ คอื 18.20 โดยผลงานระดับคุณภาพดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก 0.20 มีจ านวน 13 ผลงาน  

 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

1 คุณภาพการให้บริการคลินิก

ครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลราช

วิถ ี

การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครัง้ท่ี 7 The 7th 

Academic Metting National 

and International Conference 

“Speed up Research towards 

World Class University” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา กรุงเทพมหานคร 

25-26 มนีาคม 2559 ผศ.ดร. บุญศร ีกิตติโชติ

พาณิชย์ 

2 กา รป รั บป รุ ง ก ร ะบวนกา ร

บริการแผนกผู้ ปุวยนอกคณะ

แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครัง้ท่ี 7 The 7th 

Academic Metting National 

and International Conference 

“Speed up Research towards 

World Class University” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา กรุงเทพมหานคร 

25-26 มนีาคม 2559 รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์ 

3 อุปสรรคต่อการน ากระบวนการ

พยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏบัิติ

ในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 4 

"การวจิัยเพื่อการพัฒนาอย่าง

26 สงิหาคม 2559 รศ.วิจติรา กุสุมภ ์
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 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 4 การพัฒนาโปรแกรมการรับรู้

ความสามารถตนเองและการ

ควบคุมตนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้

ส า ร เ สพ ติดของ เ ยาว ชน ใน

ประเทศไทย 

ดร.ฐติวันต์ หงสก์ิติยานนท์ 

ผศ.ลักขณา บอดกลกจิ 

5 ความ เ ค รี ย ดของ นั ก ศึกษา

หลั ก สู ต รพ ย าบ า ลศ า สต ร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดร.สุจิตรา อูร่ัตนมณี 

6 ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่อผลสั มฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่ นของ

นัก ศึกษาพยาบาลชั้ น ปี ท่ี  3 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ดร.มัณทนาวด ีเมธาพัฒนะ 

7 ประสิทธิผลของกลุ่มช่วยเหลือ

ต น เ อ ง กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

ส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อ

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุใน

ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

อาจารย์วชิรพร โชติพานัส 

8 ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ า พ ชี วิ ต

ผู้ต้องขังหญงิเรอืนจ าอุดรธานี 

ดร.อัญชล ีจันทาโภ 

9 แบบแผนการเผชิญความเครียด

ท่ีมีผลต่อการปรับตัวของบุคคล

วัยผู้ใหญ่ 

อาจารย์นิตยา ศรจี านง 

10 ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่อผลสั มฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของ

นัก ศึกษาพยาบาลชั้ น ปี ท่ี  1 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์หน่ึงฤทัย โพธิ์ศรี 

11 การส ารวจความสามารถของ

แกนน าวัยรุ่นตามแนวทางการ

ช่ วยฟื้ นคืนชีพขั้ นพื้ นฐานใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 

อาจารย์สุภาวดี เลศิส าราญ  

ดร.สุจิตรา อูร่ัตนมณี 

อาจารย์วรุณศิร ิปราณี

ธรรม 

อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชา

ทวีวรรณ 
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 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

12 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาล

เ อ ก ช น แ ห่ ง ช า ติ  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

ารประชุมสวนสุนันทาวิชาการ

ระดับชาติ ดา้น“การวิจัยเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครัง้ท่ี 

5 ปี The 5th Suan Sunandha 

Academic National 

Conference on “Research for 

Sustainable Development” ณ 

โรงแรมเดอะรอยัล รเิวอร ์

กรุงเทพมหานคร 

1-2 ธันวาคม 2559 รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์ 

13 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรม

กา รส่ ง เ ส ริ มสุ ข ภ าพจิ ต ต่ อ

ความสุข โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ตน เ อ ง ข อ ง

ผู้สู งอายุ  ในต าบลคลองโยง 

อ า เภอพุ ทธมณฑล จั งหวั ด

นครปฐม 

อาจารย์วชิรพร โชติพานัส 

 

ค่าน้ าหนัก 0.40 มีจ านวน 31 ผลงาน 

 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

1 The Health Behaviors 

Modification for Controlling and 

Prevention Diabetes Mellitus 

by Using PROMISE at 

Premruthai private community 

bangkok 

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 4th International 

Conference on Business, 

Economics, Social Science & 

Humanities BESSH 2016) ณ 

ประเทศญ่ีปุุน 

25-31 พฤษภาคม 2559 รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์ 

ผศ.ดร. บุญศร ีกิตติโชติ

พาณิชย์ 

2 Effects of Group Nutritional 

Health Promotion on Birth 

weight in Pregnant women 

with Gestational Diabetes 

meilltus 

รศ.ประไพวรรณ ด่าน

ประดิษฐ์ 

ผศ.ดร. บุญศร ีกิตติโชติ

พาณิชย์ 

3 Health behaviors and Health 

Riisk  behaviors among 

Vocational Students : Case 

study of Vocational College in 

Nakornratchasima 

Province,Thailand 

รศ.วิจติรา กุสุมภ์ 

4 Model of Health Promotional 

for Reducing Risk Behaviors of 

Preterm Birth in Teenage 

Pregnancy 

ผศ.ดร. บุญศร ีกิตติโชติ

พาณิชย์ 

ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 

5 The Health Behaviors 

Education of School-age 

ดร.มัณทนาวด ีเมธาพัฒนะ 

ผศ.ลักขณา ยอดกลกจิ 
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 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

Children : A case study at 

Samut-Songkram 

Kindergarden School in 

Thailand 

อาจารย์สุมาลา สว่างจิต 

6 Factos of Thailand’s aging that 

related to Perception of Self-

efficacy and Social Supoprt 

อาจารย์วิภากร สอนสนาม 

อาจารย์กันยา นภาพงษ์ 

7 Developing the Nutrition 

Promoting Program by Parent 

participatory to Promote 

Nutrition among school age 

อาจารย์มลฤด ีโพธิ์พิจารย์ 

อาจารย์วิภากร สอนสนาม 

8 Causal Factors of Alcohol 

Drinking Behavior among 

youth : Case study in Bangkok 

,Thailand 

อาจารย์อภญิญา กุลทะเล 

รศ.วิจติรา กุสุมภ์ 

อาจารย์สุกัญญา บุญว

รสถิต 

9 Undergraduate Students 

Perception toward the 1st 

Clinical Learning Experiences in 

Fundamental Nursing skills 

Practicum : A Qualitative study 

อาจารย์วานิช สุขสถาน 

ดร.พรพรรณ วรสหีะ 

ดร.ลักษณ์วิรุฬม ์โชติศิริ 

10 The Experience of Cancer 

Survivors to life after cancer 

อาจารย์สุกัญญา บุญว

รสถิต 

อาจารย์อภญิญา กุลทะเล 

ดร.พรพรรณ วรสหีะ 

11 Personal, Family and Social 

factors Associated with 

Happiness of Middle Adulthood 

in Srisaket Province 

อาจารย์สุรางค์ เชือ้วณชิชา

กร 

ดร.เปรมวด ีคฤหเดช 

รศ.พูนสุข ช่วยทอง 

12 Quailty of Life among Elderly 

in Bangkok Metropolltan 

Thailand 

อาจารย์หน่ึงฤทัย โพธิ์ศรี 

รศ.วิจติรา กุสุมภ์ 

13 The Health Behaviors 

Modification for Controlling and 

Prevention Diabetes Mellitus 

by Using Self Help group at 

Premruthai private community 

bangkok 

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ International 

Conference on Social Science 

and Economics (ICSSE) ณ 

เมอืงเซนต์ปีเตอรเ์บิรก์ 

สหพันธรัฐรัสเซีย 

3-8 กันยายน 2559 รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์ 

ผศ.ดร. บุญศร ีกิตติโชติ

พาณิชย์ 

14 The Nutrition health behavior ผศ.ดร . บุญศรี  กิ ต ติ โช ติ



59 

 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

Modification for Controlling 

Hypertension at 

Ruamjaipattana Community 

bangkok 

พาณิชย์ 

15 Health behaviors and Health 

Riisk behaviors at Rajabhat 

University Students 

ผศ. ลักขณา ยอดกลกิจ 

ดร.ฐติวันต์ หงษ์กติติยานนท์ 

16 Selected Factors associated 

with Health status of personnel 

at Suan Sunandha Rajahbat 

ดร.เปรมวด ีคฤหเดช 

รศ.พูนสุข ช่วยทอง 

อาจารย์สา่หรี แดงทองดี 

17 Life Quality Enchancement 

Model of Female Prisoners in 

Udonthani Central Prison by 

Arokayasal Wat Kampramong 

Guideline 

ดร.พรพรรณ วรสหีะ 

ดร.อัญชล ีจันทาโภ 

18 Life Quality Enchancement of 

Female Prisoners with Cancers 

by Arokayasal Wat 

Kampramong Guideline 

ดร.อัญชล ีจันทาโภ 

ดร.พรพรรณ วรสหีะ 

19 Effects of Nutrition Teaching on 

Pregnancy Outcomes in 

Gestational Diabetic 

ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 

รศ.ประไพวรรณ ด่าน

ประดิษฐ์ 

20 Effect of Thai Wisdom Exercise 

“Rusie Dutton” on Quality of 

Life and Flexibillty for Working 

Women 

ดร.กนิษฐ ์โงว้ศิริ 

21 Senior-Year Nursing Students 

regarding their Satification 

toward the Curriculum of 

Bachelor of Nursing Science 

Program, College of Nursing 

and Health, Suan Sunandha 

Rajabhat University 

อาจารย์กันยา นภาพงษ์ 

ดร.เปรมวด ีคฤหเดช 

ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 

22 Professional Preparation in 

Udon Thani Central Prison 

Women Prisoners by Education 

of Wat Khampamong 

อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชา

ทวีวรรณ 

ดร.พรพรรณ วรสหีะ 

ดร.อัญชล ีจันทาโภ 

23 Related Factors with Sexual อาจารย์มลฤด ีโพธิ์พิจารย์ 
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 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

Behavior of Male Receiving 

Health Care Services at Clinic 

 

24 Health Literacy and Self-Care 

Behaviors in Elderly with 

Diabetes in Ratchaburi 

Province,Thailand 

อาจารย์วานิช สุขสถาน 

25 Model of Community Care for 

Patients with Chronic Mental 

illness 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ The International 

Conference Social และ The 

International Conference 

Business Tourism and 

Applied Sciences ณ เมอืงมิ

ลาน อิตาลี 

6-11 พฤศจิกายน 2559 ดร.ฐติวันต์ หงสก์ิตติยานนท์ 

ผศ.ลักขณา ยอดกลกจิ 

26 Anxeity of senior high school in 

preparation for university 

admission 

ดร.สุจิตรา อูร่ัตนมณี 

อาจารย์สุภาวดี เลศิส าราญ 

27 The Related risk factors and 

self-efficacy of women to 

prevent Breast Cancer 

อาจารย์มลฤด ีโพธิ์พิจารย์ 

อาจารย์วิภากร สอนสนาม 

28 Psychoeducation to Enchance 

Self-Efficacy and the Quality 

of Life the Elderly in 

Bangnanglee sub-

district,Amphawa distract 

Samutsongkram Province 

อาจารย์วชิรพร โชติพานัส 

29 The Quality of Life among 

Elderly in Bangkrabue 

Community of Bangkok 

Metropolitan,Thailand 

อาจารย์สุกัญญา บุญว

รสถิต 

อาจารย์หน่ึงฤทัย โพธิ์ศรี 

30 Stress and Anxiety of 

Undergraduate nursing student 

อาจารย์สุภาวดี เลศิส าราญ 

ดร.สุจิตรา อูร่ัตนมณี 

31 Effectiveness of Applied Folk 

Art Plong Strick Exercise and 

SocialSupport Towards Self-

Care Behaviors of Elderly 

อาจารย์หน่ึงฤทัย โพธิ์ศรี 

อาจารย์สุกัญญา บุญว

รสถิต 

 

ค่าน้ าหนัก 0.80 มีจ านวน 4 ผลงาน 

 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

1 บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว 

: การศึกษาประสบการณ์ชีวิต

วัยรุน่ 

ว า ร ส า ร วิ จั ย ท า ง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีท่ี 10 

ฉบับท่ี 1 หน้า 32-37 

มกราคม-มถิุนายน 2559 ดร.สุจิตรา อูร่ัตนมณี 

2 พ่อเลี้ยง เดี่ยวในสังคมไทยยุค วารสารศรี ป ทุมปริ ทั ศ น์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 อาจารย์วรุณศิริ ปราณี
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 ชื่อผลงาน แหล่งที่เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ เจ้าของผลงาน 

ปัจจุบัน ฉ บับ ม นุ ษย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 

2 หนา้ 147-157 

 

ธรรม 

3 การปรับตัวเมื่อเป็นครอบครัว

พ่อเลี้ยงเดี่ยว : ประสบการณ์ชวีิต

พ่อเลี้ยงเดี่ยว 

วารสารพยาบาลทหารบก ปี

ท่ี 17 ฉบับท่ี 3 หน้า 217-

225 

กันยายน-ธันวาคม 2559 ดร .สุ จิ ต รา  อู่ รั ตนมณี 

ดร.เปรมวดี คฤหเดช 

4 Effectd of music therapy on 

symptom cluster and 

postoperative functional 

performance in patient 

undergoing abdominal surgical 

Journal of the Clinical 

Academia Vol.40 Issue 60 

, Page 33-43 

Nov-Dec 2016 อาจารย์ อภิญญา  กุ ล

ทะเล 

 

กลุ่มสาขาวชิา ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

18.20 44.50 40.90 5.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 5.00 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.3-1-01 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร่  

(ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 ) 

IQA 2.3-1-02 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯจ านวน 48 รายการ  
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 40.90 5 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่น 

 1. มีระบบสารสนเทศในการบรหิารงานวิจัย ที่สื่อสารระหว่างวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ 

ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ที่ทั่วถึงรวดเร็ว 

 2. มีระบบสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ต่อเนื่องทุกปี 

 3. มีหน่วยงานสนับสนุนและเป็นที่ปรกึษาด้านการท าวิจัยและการตีพิมพ์ 

 4. วิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพียงพอ หรืองานสรา้งสรรคเ์พยีงพอส าหรับอาจารย์ 

 5. มีโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะการท าวิจัยให้กับอาจารย์ 

 6. มหาวิทยาลัยมีรางวัลสรา้งเสริมก าลังใจให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยซึ่งประกาศไว้ชัดเจน 

 7. มีระบบกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรคุม้ครองสิทธิ์งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. มีทุนการวิจัยจากภายนอก และภายในสนับสนุนตอ่เนื่องทุกปี 

 2. มีรางวัลและการสร้างขวัญก าลังใจให้กับงานวิจัยที่มคีุณภาพดี 

 3. วิทยาลัยฯ มโีครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่สากล ซึ่งจัดให้บุคลากรทุกปี 

 4. มีแผนงานสนับสนุนการสง่เสริมงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี

ความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ

เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคม

โดยกว้างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ

สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการท างานวิจัยเพื่อ

ตอบค าถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว

สถาบันยังได้รับประโยชน์ในดา้นต่างๆคอืเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะน ามาสู่การพัฒนา

หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้

ของสถาบันจากการให้บรกิารทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้จ านวน  1  ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  : การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี    : รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (1 ตลุาคม 2559– 30 กันยายน 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผน

บรกิารวิชาการประจ าปีทั้งการบรกิารวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชนโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็ นแผนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่

สรา้งความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยน า

รายงานผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปี 2560 

โดยมีการระบุโครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงคข์องแผนอย่างชัดเจน พรอ้มทั้งเสนอ

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ อนุมัติแผน 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-1-01 รายงานผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่

รับผดิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

IQA 3.1-1-02 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปี 2560 ที่ได้รับการ

อนุมัติ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบรกิารวิชาการเพื่อให้เกดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยระบุ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

แผนดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัตกิารด้านการบรกิารวิชาการ โดยมีการระบุแนวทางการใช้

ประโยชน์ของโครงการบรกิารวิชาการ โดยองคค์วามรู้ที่เกดิจากการบรกิารวิชาการจะ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ

การเรียนการสอนจะให้เกดิการพัฒนาแกน่ักศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-2-01 แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการประจ าปี 2560  

IQA 3.1-2-02 แผนน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ

ให้เปล่า 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อน

การบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยจัดโครงการบริการ

วิชาการตามความต้องการของชุมชน ทั้งหมด 6 โครงการ ทุกโครงการบริการวิชาการ

แบบให้เปล่าทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด ประกอบไป

ด้วย  

 1. โครงการสุขภาพผู้สูงอายุจะดีต้องเร่ิมสรา้งที่วนิัย 

 2. โครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด 

 3. โครงการปูองกันโรคทางกายและการใช้สารเสพติดในชุมชน 

 4. โครงการการปูองกันความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ 

 5. โครงการการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในนักเรียนช้ันมัธยมปลาย จังหวัด

สมุทรสงคราม 

 6. โครงการการปูองกันความเครยีดของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 4 ต าบลบางนางลี่ 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 นอกจากนี้วิทยาลัยฯมีการให้บริการวิชาการแบบมีค่าลงทะเบียนในโครงการ

การอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งรับผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าวจ านวน 

80 คน/ปี 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-3-01 โครงการการบรกิารวิชาการ ที่ได้รับการอนุมัต ิประจ าปีงบประมาณ 

2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มีผลการประเมิน

ความส าเร็จตัวบ่งชี้ของแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด ส าหรับผลการด าเนินรอบเดือน

สิงหาคม 2560 เป็นดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(สิงหาคม 2560) 

1.จ านวนฐานความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น

ในแหลง่เรยีนรู้บริการวิชาการ 

(จ านวนฐานความรู)้ 

1 ฐานความรู้ 1 ฐานความรู้ 

2.ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน า

ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร

วิชาการไปใชป้ระโยชนไ์ด้จรงิ 

รอ้ยละ 94 รอ้ยละ 97.08 

3 .  ร้ อ ยละ ข อง โค ร งกา ร

บริการวิชาการท่ีน าความรู้

และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ

หรอืการวิจัย 

รอ้ยละ 91 รอ้ยละ 90.91 

 

 จากผลการประเมินความส าเร็จตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ (รอบเดือนสิงหาคม 2560) ตัวชี้วัดของแผนที่บรรลุเปูาหมาย จ านวน 2 

ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 66.67 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชีว้ัด 

 ส าหรับการความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยแต่ละ

โครงการจะมีการประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความ

พึงพอใจ, ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลการ

ด าเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 4 โครงการจาก 6 โครงการ (อีก 2 

โครงการ ก าลังอยู่ในระหว่างการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน) รายละเอียดดังนี้ 

โครงการบริการ

วิชาการ 
เป้าหมาย(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 

(สิงหาคม 

2559) 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1. โครงการ

สุขภาพผู้สูงอายุ

จะดต้ีองเริ่ม

สร้างท่ีวินัย 

1.ดา้นความพึง

พอใจ  

รอ้ยละ 95 95  - 

2. ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 95 95  - 

3. ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ 

รอ้ยละ 95 95  - 

2. โครงการ

เยาวชนรักธรรม 

1.ดา้นความพึง

พอใจ  

รอ้ยละ 100 100  - 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ห่างไกลยาเสพ

ติด 

2. ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 100 100  - 

3. ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ 

รอ้ยละ 100 100  - 

3 . โ ค ร ง ก า ร

ปูองกันโรคทาง

กายและการใช้

ส า ร เ สพ ติ ด ใ น

ชุมชน 

1.ดา้นความพึง

พอใจ  

รอ้ยละ 95 98.20   

2. ด้านความรู้

ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 95 98.60   

3. ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ 

รอ้ยละ 95 100   

4. โครงการการ

ปูองกันความ

เสี่ยงต่อโรคเอดส์ 

1.ดา้นความพึง

พอใจ  

รอ้ยละ 100 100  - 

2. ดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 100 100  - 

3. ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ 

รอ้ยละ 100 100  - 

 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-4-01 สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการบรกิารวิชาการ (รอบเดือน

สิงหาคม 2560) 

IQA 3.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานของโครงการบรกิารวิชาการ (ฉบับสมบูรณ)์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ

สังคม 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ มาใช้ในการประเมิน

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน ามา

ปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บริการวิชาการทางสังคม โดยให้มีการด าเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดี  

รายการหลักฐาน IQA 3.1-5-01 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ (รอบเดือน

สิงหาคม 2560) 

IQA 3.1-5-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

IQA 3.1-5-03 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมสี่วนรว่มในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
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“โครงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ แหล่งเรียนรู้เพื่อ

คุณภาพชวีิตของผูสู้งอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่ ในต าบล บางนาง

ลี่ อ าเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช 

อาจารย์กันยา นภาพงษ์ อาจารย์สุภาวดี เลิศส าราญ และอาจารย์วชิรพร โชติ

พานัส เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-6-01 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีิต”ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 2. มีชุมชนเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและอย่าง

ยั่งยืน 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. ควรน างานการบริการวิชาการมาบูรณาการ กับงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา

ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกจิส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา

การเข้ากับพันธกิจอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี

ขึน้ 
 

ตัวบ่งชี้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา2559 (1 สงิหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 - 7ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมตาม

ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

 1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การ

ปฏิบัติให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 4) ด าเนินงาน ติดตาม ผลักดัน รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร 

 6) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-1-01 ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
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ด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ

คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมี

วัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมี

ทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม  และได้ก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของนักศึกษา

และบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเปูาหมาย

รอ้ยละ 85 

 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 

2559 จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินงาน

โครงการทั้งสิ้น จ านวน 377,780 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณรายได้ จ านวน 

54,000  บาท และงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 323,780 บาท 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-2-01 รายงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2559 

IQA 4.1-2-02 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี 

การศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการ

ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

โดยให้มีการรายงานผลการด าเนนิงานไปยังหน่วยงานเจา้ภาพจ านวน 3 คร้ัง คอืรอบ 

6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และแจ้งให้ผูบ้รหิารหน่วยงานทราบ  

 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีโครงการทั้งหมด 4  

โครงการ และมีผลการด าเนินการจ านวน 4 โครงการ คดิเป็นร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผน รอ้ยละ 100 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-3-01 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการด าเนินงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บรหิารหน่วยงาน 

IQA 4.1-3-02 เอกสาร/บันทึกข้อความการส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อ
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หน่วยงานเจา้ภาพ 

IQA 4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 มีผลดังนี้ 
ตัวชี้วัด ค่า

เปูาหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นกัศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ร้อยละของนักศึกษาและบคุลากรมีทศันคติ 

ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวฒันธรรมที่ดีงาม  

ร้อยละ 85 
90.74  

 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-4-01 รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการสรุปผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 

3/2559 ภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่วันจันทร ์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อรายงานผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ รอบ 12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 และสรุปผลตามตัว

บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการด าเนินงาน

โครงการมีดังนี้ 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ

บรรลุ 

1 โครงการไหว้ครูและ

บายศรสีูข่วัญ 

วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับ

นักศึกษาได้ตระหนักและ

เห็นความส าคัญของพิธีไหว้

ครูและบายศรสีูข่วัญ 

2 .  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนให้นักศึกษาและ

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้

92.2 บรรลุ 
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มีทัศนคติ ค่านิยม ความ

สุนทรีย์และวัฒนธรรมท่ีดี

งาม 

2 โครงการ“การพัฒนา

คุณลักษณะดา้น

คุณธรรมและ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

พยาบาล 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปี

ท่ี 4” 

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรมให้นักศึกษา

ให้สามารถครองตนอยู่ใน

วิชาชีพการพยาบาลอย่าง

เหมาะสม 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

มีการพัฒนาให้มี ทัศนคติ 

ค่านิยม ความสุนทรีย์และ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม ท่ีถูกต้อง

เหมาะสม เป็นพลเมืองดี มี

ความซื่อสัตย์ อดทน และ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน  

3. เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม

และจริยธรรม พัฒนา

บุคลิกภาพของนักศึกษาให้

เ กิ ด ผ ล ท า งทฤษฎี แ ล ะ

ปฏบัิติ อันจะเป็นผลดีติดตัว

นักศึกษาต่อไปในอนาคต   

95.9 บรรลุ 

3 โครงการเสรมิสรา้ง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์: 

“Graduation and 

Pinning Ceremony for 

Graduated Nurses” 

 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับ

นักศึกษาได้ตระหนักและ

เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

ป ร ะ เ พ ณี ก า รม อบ เ ข็ ม

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ข อ ง

สถาบันการศึกษาพยาบาล

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความ

ภูมิใจ เกิดความรัก ความ

ผูกพัน ระหว่ า ง ศิษย์กั บ

อาจารย์และเป็นการสืบ

ทอดวัฒนธรรมอันดีงาม

ของสถาบันการศึกษาสืบ

ทอด (2)  ต่อไปและสร้าง

เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ใ น วิ ช า ชี พ

พยาบาล 

93.19 บรรลุ 
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4 โครงการ “พิธีมอบ

หมวกและเข็ม

เครื่องหมายส าหรับ

นักศึกษาพยาบาลชั้น

ปีท่ี 2 วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ” 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก

ถึงคุณค่าของวิชาชีพการ

พ ย า บ า ล แ ล ะ ท ร า บ

คว า มหม า ย ข องหม วก

พยาบาล 

2. เพื่อให้นักศึกษามีวินัยต่อ

ตน เ อ ง แ ล ะปฏิ บั ติ ต า ม

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

3. เพื่อการมีสัมพันธภาพท่ี

ดี ง ามระหว่ า ง นัก ศึกษา

พ ย า บ า ล  อ า จ า ร ย์ 

สถา บันการ ศึกษา  และ

องค์กรวิชาชีพ 

4.  เพื่อเ ป็นการเผยแพร่

กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ชี พ ก า ร

พยาบาลต่อสังคม 

96.90 

 

บรรลุ 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมได้ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันเสนอน า

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป โดยมติที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปข้อเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะแลวัฒนธรรมไว้ดังนี้ ในการ

ด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ได้จัดท าสรุปผลการ

ด าเนินกิจกรรมและน าผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และ

น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการแต่ละกิจกรรมทราบ    พบว่า 

สามารถด าเนินการตามแผนได้ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และบรรลุตาม

ตัวชีว้ัด ร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเห็นสมควรพัฒนาการโครงการอบรม

มารยาทไทย ที่เป็นการสรา้งเอกลักษณส์วนสุนันทา และเพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ 

จะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน โดยเสนอให้

นักศึกษาที่เข้าอบรมมารยาทได้สร้างเอกลักษณ์ในส่วนของความเป็นวัง ให้ได้รับ

มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มติที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNTAx
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNTAx
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ประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ช้ัน 3)   

 2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 

  2.1) ควรมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงในด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าที่

ประชุมประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมส าคัญที่สนองยุทธศาสตร์

เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผน อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

  2.2) ปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไว้ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการติดตามผลการจัดโครงการตามแผนได้

อย่างครบถว้น 

  2.3) ทบทวนกรอบการจัดกิจกรรมหลักให้มีความกระชับและ

ชัดเจนต่อการก าหนดโครงการและกจิกรรมสนับสนุน 

  2.4) มีการน าการประเมินผลความส าเร็จของงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน และ

ปรับปรุงกิจกรรมแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปผลการ

ประเมินความส าเร็จเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมีความ

ประทับใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางความคิด เพื่อปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา พบว่า 

นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-5-01 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 4.1-5-02 เอกสารสรุป/แนวทางการจัดท า แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา ได้มีการ

เผยแพร่การจัดกิจกรรมโครงการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมสู่

สาธารณชนภายทั้งภายในและภายนอก ผา่นช่องทางต่างๆ ดังนี ้

 1. สื่อออนไลน ์: เช่น เว็บไซต ์ (http://www.nurse.ssru.ac.th), Facebook,( 
www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/) 

 2. สื่อประชาสัมพนัธ์ตา่งๆ เช่น วารสารแก้วเจ้าจอม   

รายการหลักฐาน IQA 4.1-6-01 เอกสารสรุปการเผยแพร่โครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNTAx
http://www.nurse.ssru.ac.th/
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IQA 4.1-6-02 เอกสารการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่ระบุในผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการด าเนนิงาน - 

รายการหลักฐาน - 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววราลี  พรหมปฏิมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 

จุดเด่น 

 วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ก าหนดกิจกรรม วางแนวปฏิบัติ

โครงการหรอืกิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านศลิปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ เพื่อสืบทอดประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย 

 2. ควรมีการจัดท าแผนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนตามวัตถุประสงค์

หรอืความส าเร็จของแผน รวมทั้งควรมีการประเมินความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อน าผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในปีตอ่ไป 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่

ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มปีระสิทธภิาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบรหิารจัดการด้านต่างๆให้

มีคุณภาพเชน่ทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร

ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯเพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณข์องคณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  : การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน 

   และเอกลักษณข์องคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี    : รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (1 ตลุาคม 2559– 30 กันยายน 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คอื การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

คณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง 

และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่

ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวสิัยทัศน์ของคณะ

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ

เสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1) วิทยาลัยฯ โดยคณบดีได้ลงนามในค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการทบทวน/ จัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยคณะกรรมการฯ ได้

ด าเนินการรวบรวม วิ เคราะห์ข้อมู ลปัจจัยภายในที่ เป็นข้อมูลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ อาทิเช่น การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ และ

รวบรวม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ

ที่ 11 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรอืเกณฑก์ารประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

เป็นต้น 

หลังจากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้น ามา
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วิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของวิทยาลัย ในรูปแบบ SWOT จ านวนทั้งสิน้ 38 ปัจจัย ประกอบด้วย 

1.1) จุดแข็ง (Strengths : S) จ านวน 9 ปัจจัย เช่น มีการประชุมเพื่อท าแผนจัดการเรียน

การสอน/ประเมินผล/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา

ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณที่

เพยีงพอในการบรหิารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ มี มี

การจัดหางบประมาณส าหรับอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล จัดหาหนังสือและ

ต าราที่ทันสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกปี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มี

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน าความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาให้อาจารย์ สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯอยู่กลางใจเมืองสะดวกในการเดินทาง มีผู้ให้

ความสนใจต้องการเข้าศึกษาเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีงานรองรับทันทีที่ส าเร็จ

การศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

1.2) จุดอ่อน (Weaknesses : W) จ านวน 7 ปัจจัย เช่น สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์

ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรมีการวางแผน การเขียน

ต ารา บทความวิชาการของวิทยาลัย เป็นต้น 

1.3) โอกาส (Opportunities : O) จ านวน 12 ปัจจัย เช่น อาจารย์ได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยในการให้บริการวชิาการวิชาการแก่สังคมและท าวิจัย มีการให้ทุนอาจารย์

ในการน าเสนอผลงานวิจัยและเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ เป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้อาจารย์ นักศึกษาได้รับการพจิารณาอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุน เช่น ให้กู้ยืม

เงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นล าดับต้นๆ เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนนักศึกษาใน

วิทยาลัยฯมีโอกาสไปฝึกงานด้านการพยาบาลที่แหล่งฝึกที่หลากหลายท าให้นักศึกษามี

ความรู้และสามารถปรับตนเองได้ตามบริบทของแหล่งฝึกต่างๆ  วิทยาลัยฯ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณแผน่ดินในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล

ศาสตร ์เป็นต้น 

1.4) อุปสรรค (Threats : T) จ านวน 10 ปัจจัย เช่น มีการเปิดสถาบันการศึกษาใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลี่ยนโยบายของ

รัฐบาล และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 เมื่อคณะกรรมการฯ ระบุในรูปแบบ SWOT เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดยเรียงล าดับความส าคัญและจับคู่ปัจจัยเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

เปาูประสงค ์และยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้น ายุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ของปีที่ผ่านมา 

มาวิเคราะห์ประกอบการทบทวน เพื่อจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
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– 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ประจ าปี กล

ยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ย่ังยืน 

11 24 30 32 

2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ

สิทธิทางปัญญา 

7 10 10 10 

3 สรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 5 6 6 7 

4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 5 7 7 

รวม 28 45 53 56 

 

 ทั้งนีว้ิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ จ านวน 17แผน ดังนี ้ 

  1.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

  2.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

  3.แผนการด าเนินงานแสวงหาเครอืข่าย  

  4.แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  

  5.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

  6.แผนพัฒนาบุคลากร  

  7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

  8.แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์  

  9.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

  10.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

  11.แผนบริหารความเสี่ยง  

  12 .แผนการจัดการความรู้ 

  13.แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ  

  14.แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  

  15.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

  16.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  17.แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ  

 วิทยาลัยฯ ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถงึแผนปฏิบัติการในด้านตา่งๆ โดย
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ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 

2) วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้รองรับและมีความสอดคล้องกับ

การด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ 

3) วิทยาลัยฯ มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารทั้งระดับวิทยาลัย

ฯ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารได้ก ากับและผลักดันให้การปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการ

ด า เนินงานตามตัวบ่ ง ชี้ เป็นประจ าทุก เดือน  และมีการรายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ สิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

วิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติราชการของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด ปรากฏผล

ว่า ตัวชีว้ัดที่บรรลุเปูาหมาย จ านวน 26 ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 59.10 และมีตัวชี้วัดที่ไม่

บรรลุเปูาหมาย จ านวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.90 เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้น

ปีงบประมาณ โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเปูาหมาย มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าแนว

ทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

(รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 10 เดือน) 

4) วิทยาลัยฯ ได้น าผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเป็นข้อมูล

ประกอบการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ และการอนุมัติ

จากอธิการบดี ต่อไป 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 0074 / 2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการทบทวน / จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 )และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

IQA 5.1-1-02 เอกสารโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 2560 

และจัดท า (รา่ง) แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพวันที่ 

7-9 เมษายน 2559ณ กรีนเนอรี่รสีอร์ เขาใหญ่ อ.ปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา 

IQA 5.1-1-03 รายงานการประชุมอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาครัง้ที่ 1/2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 

IQA 5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลและ

https://drive.google.com/open?id=0B2gE7ZnLDErgc3JSbHczOVBPbG8
https://drive.google.com/open?id=0B2gE7ZnLDErgLXgteDktZVV4Q1k
https://drive.google.com/open?id=0B2gE7ZnLDErgMFpuV1RmbUs4Mkk
https://drive.google.com/open?id=0B2gE7ZnLDErgZ1FzUGlqc1NSZG8
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สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.

2559 

IQA 5.1-1-05 เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี วันที่ 29 

กันยายน 2559 

IQA 5.1-1-06 เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 – 2564 

IQA 5.1-1-07 เอกสารระเบียบการประชุม และมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

แผนและประกันคุณภาพ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 17 พ.ย. พ.ศ.2559 

IQA 5.1-1-08 ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อตกลงภาระงานของอาจารย์ และเจา้หน้าที่ 

IQA 5.1-1-09 คูม่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-1-10 รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ

สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขง่ขัน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ดังนี้ 

 1.วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย 

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 

 2.วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในหลักสูตรที่ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในด้านความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 หลักสูตร โดยมีต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

ผลผลิต/กจิกรรม/หลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 

ผลผลิต/

กิจกรรม/

หลักสูตร 

ค่า FTES 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 

สัดส่วนค่าใช้จ่าย ด้านพัฒนา (%) 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 

การจัดการ

เรียนการ

สอน 

พยาบาล

ศาสตร์บัณฑิต 

459.81 139,455.48 0.15 12.16 3.81 83.88 

  

https://drive.google.com/open?id=0B2gE7ZnLDErgQWtEa0FLNURHRnc
https://drive.google.com/open?id=0B2gE7ZnLDErgZ1FzUGlqc1NSZG8
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วิทยาลัยฯ มีงบประมาณ ทั้งสิ้น 76,360,977.16  สามารถแยกค่าใช้จ่าย รายละเอียด

ดังนี้ 

  ด้านพัฒนานักศึกษา จ านวน 89,759 บาท 

  ด้านพัฒนาอาจารย์ จ านวน 9,283,969 บาท 

  ด้านพัฒนาบุคลากร จ านวน 2,953,986 บาท 

  ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จ านวน 64,033,263.16 บาท 

 3.วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 หลังการประเมินความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรรวมทั้งติดตามและรายงาน

ผลตามเวลาที่ก าหนด และมีการเสนอผลด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ  

รายการหลักฐาน IQA 5.1-2-01 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 35 / 2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-2-02 ปฏิทินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-2-03 เอกสารแสดงจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-2-04 เอกสารบันทึกเชิญประชุมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-2-05 เอกสารบันทึกข้อความส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล 

IQA 5.1-2-06 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

IQA 5.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง ที่เป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปัจจยั

เสี่ยงที่เกดิจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเสีย่งลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยคณะ

กรรมการฯ ได้ประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  และ

มหาวิทยาลัยฯ ใน 4 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการ

ปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากร และ 4) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง

น าผลการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาประกอบการพิจารณา

เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็นความเสี่ยงต่อมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และน าความเสี่ยงทั้งหมด

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประเมิน
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง โดยผลจากการประเมิน พบว่า มี

ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 6 ความเสี่ยง 

ดังนี ้ 

 1.เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง  

 2.เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ

ภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยในทางลบ (ความเสี่ยงใหม่) 

 3.เรื่องภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.เรื่องการเกิดเหตุการณอ์ัคคีภัย  

 5.เรื่องแนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณแผน่ดินที่ลดลง (ความเสี่ยงใหม่) 

 6.เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมี

ผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

 จากนั้นวิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละ

ความเสี่ยง ก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้ง

ก าหนดผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ จัดประชุมรองคณบดีฝาุยต่างๆ

เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของวิทยาลัยฯ และน าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และน าเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยฯพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560  

 วิทยาลัยฯได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน เช่น ความเสี่ยงเรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่

ไม่ตอบสนองโดยมีการก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ 

 2. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 3.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรใน

หน่วยงาน  

 4.ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงาน 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบ 9 เดือน ปรากฏผลว่า ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด

จ านวน 6 ความเสี่ยง มีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการตามแนวทาง
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จัดการความเสี่ยงลดลงจากเดิม จ านวน 5 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ มี 1 

ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง ระดับสูง เท่าเดิม คือ เรื่องของแนวโน้มของการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ขให้ความเสี่ยง ดังกล่าวลดลง ในรอบ 12 เดือน 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-3-01 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 12/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

IQA 5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

IQA 5.1-3-03 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-3-04 นโยบายการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

IQA 5.1-3-05 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-3-06 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-3-07 รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ คร้ังที่ 2/2559 

IQA 5.1-3-08 เอกสารแสดงการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น เว็บไซด์ ติด

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

IQA 5.1-3-09 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 3 เดือน) 

IQA 5.1-3-10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 

IQA 5.1-3-11 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)  

IQA 5.1-3-12 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) ระดับหน่วยงาน  

IQA 5.1-3-13 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน (รอบ 9 เดือน) 

IQA 5.1-3-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอยา่งชัดเจน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ บริหารงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการ

ตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่งจากผลการประเมินการด าเนินงานของคณบดี โดยบุคลากร
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ของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ในเรื่องของระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยฯ พบว่า ผลการประเมินอยู่ที่ 4.72 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกรอบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร ์

45 ตัวชีว้ัด ซึ่งกรอบการประเมินดังกล่าวผู้บริหารโดยคณบดีได้ประชุมบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ ได้ถ่ายทอดอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับ

วิทยาลัยฯ ลงสู่หน่วยงาน และมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดี 

กับรองคณบดี หัวหน้าส านักงาน โดยมอบหมายให้งานประกันคุณภาพเป็นเจ้าภาพ ใน

การติดตามผลการปฏิบัติ ราชการทุกเดือน พร้อมทั้ ง ให้รายงานให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทราบ เพื่อก ากับติดตามและผลักดันการปฏิบัติราชการ

ให้บรรลุเปูาหมาย 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญในการ

บรหิารโดยน าระบบบรหิารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยฯ มาใช้

ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ท าให้

ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มี

ความถูกต้องและรวดเร็ว อาทิเช่น ระบบ e – office ระบบ ERP และมีระบบสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ (MIS) เป็นต้น นอกจากนั้นวิทยาลัยยังมีระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจ (MIS) ของวิทยาลัยเอง เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ สะดวก 

รวดเร็ว และเหมาะสมกับบรบิทของวิทยาลัยมากยิ่งขึน้ 

 นอกจากนี ้ผู้บริหารยังคงให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้

น าระบบคุณภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบการประกันคุณภาพของ

สกอ.เพื่อช่วยให้การบริหารงานของวิทยาลัยบรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ตลอดจนเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้มอบหมายให้ฝุายแผนวิเคราะห์ต้นทุนพร้อมทั้งจัดท า

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อดูความคุ้มคา่ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น   

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยท่านคณบดี รอง

คณบดีฝาุยต่างๆ ได้มีการด าเนินงานด้านตา่งๆ ที่สามารถสนองตอบผู้รับบรกิารได้อย่าง

รวดเร็ว และทันตามก าหนดเวลา เช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่าย

ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันเวลา มีระบบการจัดการที่ทันสมัย มีความถูกต้อง 

ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายจาก

งบประมาณ ตั้งแต่เริ่มขออนุมัติจากคณบดีและสิ้นสุดเมื่อได้รับเงินจากหน่วยการเงิน  

เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณก์ารเรียนการสอน คณบดีจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวิชาเสนอขอ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรอง
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คณบดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาถึงความจ าเป็นของการจัดหาอุปกรณ์

การเรียนการสอนตามที่แต่ละกลุ่มวิชาเสนอ หลังจากนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการก าหนด

คุณสมบัติหรือลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่จะซื้อและราคากลางโดยใช้กฏของ

กระทรวงการคลัง  เ ช่น มี ใบเสนอราคา มีคู่ เทียบเป็นต้น โดยวิทยาลัยฯ ตั้ ง

คณะกรรมการเปิดซอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของฝุายพัสดุเป็นผู้ด าเนินการ และวิทยาลัยตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับของ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด จะเป็นคนไม่ซ้ ากัน 

 การเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีปฏิทินการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้

ทราบถงึขั้นตอนต่างๆ ทีม่ีความจ าเป็นในการลงทะเบียนเรียน และการส าเร็จการศึกษา 

 นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งนักศึกษา

สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.nurse.ssru.ac.th ได้ตลอดเวลา

ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา 

 วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.nurse.ssru.ac.th 

Facebookของวิทยาลัยฯ กล่องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ คณบดี

มอบหมายให้รองคณบดีที่รับผดิชอบตอบข้อซักถามหรอืข้อคดิเห็นต่างๆ  

 ส าหรับปัญหาหรือข้อร้องทุกข์ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น 

www.nurse.ssru.ac.th Facebookของวิทยาลัย Facebookส่วนตัวของผู้บริหารและกล่อง

รับฟังความคิดเห็น วิทยาลัยฯ ตั้งคณะกรรมการ ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องทุกข์

ของนักศึกษา และแจ้งผลให้คณะผู้บรหิารรับทราบ 

4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้แสดงการด าเนินการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ โดย

คณะผู้บริหารได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดย

วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณบดีตาม ตัวชีว้ัด ยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา วิทยาลัยฯ 

ยังให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการชุมชนภายใน 

โดยมีการพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจัดเป็นโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

และภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี

ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ โครงการการปูองกันความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ โครงการ

เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 

5. หลักความโปรง่ใส (Transparency) วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานที่สามารถที่จะทราบ

http://www.nurse.ssru.ac.th/
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ถงึความก้าวหนา้ หรือขั้นตอนต่างๆ ที่ก าลังด าเนินงาน ผ่านระบบจัดการของวิทยาลัยฯ 

หลายระบบ เช่น ระบบระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์  ระบบจัดการ

ด้านบัญช ีพสัด ุการเงิน และงบประมาณ (ERP) ระบบจัดการขอ้มูลด้านประกันคุณภาพ 

เป็นต้น ซึง่ทุกระบบสามารถตรวจสอบข้อมลูยอ้นหลังได้ อกีทัง้อาจารย ์บุคลากรสาย

สนับสนุน นักศึกษา และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง สามารถสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับระเบยีบ 

ข้อบังคับ และหลักกฏหมายตา่ง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลยัฯ   

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการบรหิารวทิยาลัยฯ เช่น  

 ให้ผูใ้ช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ

น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถงึตรงกับความต้องการของสังคม  

 มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายกลุ่ม เช่น 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการก ากับมาตรฐานหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์ คณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษาทุกช้ันปีเป็นประจ าเพื่อรับทราบปัญหา และ

ความต้องการของนักศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ 

รวมถึงคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากรที่มีส่วนรว่มในการพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ เป็นต้น 

 นอกจากนั้นทุกปีการศึกษา เมื่อสิน้สุดการฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุม

ตัวแทนจากแหล่งฝึกต่างๆ ที่วทิยาลัยฯ ส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ โรงพยาบาล 

และ ศูนย์สาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

วิทยาลัยฯ ได้น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษามา

ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไปได้ตรงกับความต้องการ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

 เพื่อให้กระบวนการบรหิารจัดการของวิทยาลยัฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชิงนโยบาย 

ได้มีการกระจายอ านาจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่วทิยาลัยฯ ตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ใน

การพิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง อาทิเช่น ด้านแผนและ

งบประมาณ มีคณะกรรมการ 2 ชุด คอื 

1.คณะกรรมการอ านวยการ 

1. คณบดี     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
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5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ   กรรมการและเลขานุการ 
8. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  

3. ก ากับ และติดตามการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบ ัต ิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช กรรมการ 
3. ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ 
4. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี กรรมการ 
7. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ กรรมการ 
9. ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ  กรรมการ 
10. อาจารย์วิภากร  สอนสนาม  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์   โง้วศิริ  กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ  กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สุดประนอมสมันตเวคิน กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย กรรมการ 
15. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ กรรมการ 
16. อาจารย์จันทนา   แจ้งเจนเวทย์ กรรมการ 
17. อาจารย์อรทัย  รุ่งวชิรา  กรรมการ 
18. อาจารย์สุมาลา  สว่างจิต  กรรมการ 
19. อาจารย์ขวัญฤทัย  เสมพูน  กรรมการ 
20. นายนพปฎล  อินยาศรี  กรรมการ 
21. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา  กรรมการ 
22. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์  กรรมการ 
23. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ กรรมการ 
24. นางสาวอัญชา  แดงทองดี  กรรมการ 
25. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่  กรรมการ 
26. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์  กรรมการ 
27. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาวเบญจพร  เติมสิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  

2. ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา 
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3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
น าผลการติดตามมาปรับปรุงแผน 

4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 วิทยาลัยฯ โดยคณบดีได้ มีการกระจายอ านาจการบริหารไปยังรองคณบดีฝุายต่างๆ 

และหัวหน้าส านักงาน ให้มีอิสระในการตัดสินใจ วางแผนด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักนิติ

ธรรม คอื การบรหิารงานตามระเบยีบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่รัฐหรือมหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด ตลอดจนมีการใช้อ านาจตามที่ก าหนดไว้ เช่น มีการด าเนินงานบริหารบุคคล

ตามระเบียบ ข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติ การประเมินผลงานประจ าปีโดยใช้แบบ

ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและสรา้งแบบประเมินผลงานประจ าปีรว่มกัน เป็นต้น 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ใช้หลักความเสมอภาคใน

การบรหิารงาน เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคล

กรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทุนตามประกาศ หลักเกณฑ์

ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน เช่น อาจารย์ทุกคนในวิทยาลัยฯจะได้

งบประมาณในการพัฒนาตนเองในการอบรม ประชุม สัมมนาปีละ 10,000 บาท ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนได้งบประมาณในการพัฒนาตนเองปีละ 5,000 บาท และมีการ

จัดสวัสดิการด้านสุขภาพบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ทุกคน

อย่างเทา่เทยีมกัน  

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ยึด

หลักการก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลยัฯ ในอนาคตด้วยหลักฉันทามติ มีการประชุม

อาจารย์และบุคลากรเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ประชุม

คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ใน

ด้านต่างๆ และการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการจดบันทึกข้อเสนอแนะ และ

ความคิดเห็นสรุปเป็นมติของแต่ละวาระการประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นมติในการด าเนินการ

ต่อไป 

รายการหลักฐาน 1. หลักประสิทธผิล 

IQA 5.1-4-01 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-4-02 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

IQA 5.1-4-03 รายงานผลการส ารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
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2. หลักประสิทธภิาพ 

IQA 5.1-4-04 เอกสารแสดงการใช้ ระบบ e – office 

IQA 5.1-4-05 เอกสารแสดงการใช้ ระบบ ERP  

IQA 5.1-4-06 เอกสารแสดงการใช้ ระบบ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)  

IQA 5.1-4-07 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ ภาคการศึกษาที่ 

2/2559 

IQA 5.1-4-08 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  

3. หลักการตอบสนอง 

IQA 5.1-4-09 ตัวอย่างเอกสารแสดงการเบกิจา่ยในระบบ ERP 

IQA 5.1-4-10 ปฏิทินการศึกษา 2559 

IQA 5.1-4-11 คูม่ือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์ 

IQA 5.1-4-12 คูม่ือปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

IQA 5.1-4-13 www.nurse.ssru.ac.th 

4.หลักภาระรับผดิชอบ 

IQA 5.1-4-14 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-4-15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

IQA 5.1-4-16 เอกสารแสดงความร่วมมือเพื่อการวจิัยและบรกิารวิชาการ 

 5. หลักความโปร่งใส 

IQA 5.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ วาระรายงานผลการ

เบกิจา่ยทางการเงิน 

IQA 5.1-4-18 ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักกฏหมายต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ

วิทยาลัยฯ 

IQA 5.1-4-19 เอกสารแสดงการเบกิจา่ยใน ระบบ ERP  

6. หลักการมีส่วนร่วม 

IQA 5.1-4-20 รายงานสรุปผลผู้ใช้บัณฑิต 

IQA 5.1-4-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

IQA 5.1-4-22 ภาพการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

7. หลักการกระจายอ านาจ 

IQA 5.1-4-23 เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอ านาจ ให้ คณบดี และรองคณบดี 

http://www.nurse.ssru.ac.th/
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8. หลักนิติธรรม 

IQA 5.1-4-24 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 

IQA 5.1-4-25 คูม่ือจรรยาบรรณ 

9. หลักความเสมอภาค 

IQA 5.1-4-26 ตัวอย่างเอกสารแสดงการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

IQA 5.1-4-27 สวัสดิการด้านสุขภาพบัตรสิทธิพเิศษประกันกลุ่ม 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

IQA 5.1-4-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ 

IQA 5.1-4-29 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ 

IQA 5.1-4-30 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 คน้หาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัด เก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 วิทยาลัยมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยมีตัวแทนบุคลากรเข้ารว่มในการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจัดท า

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีการด าเนินงานเข้ารว่มสมาชิก

กลุ่มการจัดการความรู้ ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

 1.ด้านพันธกจิการผลิตบัณฑิต จ านวน 1 กลุ่ม ได้แก่  

  1.1 กลุ่มการจัดการความรู้แบบ Active Learning โดยเกิดองคค์วามรู้เร่ือง “การ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” โดยรูปแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด 7 

รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning), การจัดการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning), การจัดการเรียนรู้แบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning), การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

(Research Based Learning), การจัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม (Participatory Learning), 

การจัดการเรียนรู้แบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring), การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน/โครงการ (Project Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (Problem Based Learning) ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการน าองค์ความรู้ที่ได้มา

ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง โดยอาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ ได้น า

รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสอนงานระบบพี่เลี้ยง (Coaching) มาใช้ใน

รายวิชา ฝึกปฏิบัติการมารดา ทารก และการผดุงครรภ์  

 2.ด้านงานวิจัย มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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  2.1 กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเกิดองค์ความรู้ เรื่อง “การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย” ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับดังกล่าว 

ไปปรับใชใ้นการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1.1 โครงการวิจัย : การเลี้ยงดูหลานกับภาวะสุขภาพในการดูแล

ตนเองของย่ายายที่มีโรคเรือ้รัง (อาจารย์ ดร. ลักษณว์ิรุฬม์ โชติศิริ) 

   2.1.2 โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของวัย

ผู้ใหญ่เพื่อปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (อาจารย์ ดร. กรรณกิา เจมิเทียนชัย) 

   2.1.3 โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์

รวม ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านในชุมชนกรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วม (อาจารย์ 

ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ) 

  2.2 กลุ่มการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ โดยเกิดองค์ความรู้เรื่อง “การ

เขียนบทความเพื่อการเผยแพร่” โดยได้แนวทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติ จ านวน 11 หัวข้อ 

ผสานกับความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรแต่ละบุคคล น าไปใช้ในการเขียน

บทความเพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ต่อไป 

 3. ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน (กลุ่มการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา) 

โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกลุ่ม QA Plus 3.0 เกิดองค์ความรู้ ได้แก ่

“การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน” และน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานในการด าเนินงานการ

จัดเตรียมและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 นี้ 

ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ตามช่องทาง

ต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ KM,  e-office เป็นต้น 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-5-01 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning  

IQA 5.1-5-02 สรุปองคค์วามรู้เร่ือง การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย 

IQA 5.1-5-03 สรุปองคค์วามรู้เร่ือง การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ 

IQA 5.1-5-04 สรุปองคค์วามรู้ เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการด าเนินงาน 

IQA 5.1-5-05 เอกสารแสดงการเผยแพรอ่งคค์วามรู้บนเว็บไซต์ KM 

เกณฑม์าตรฐาน ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการด าเนนิงาน  วิทยาลัยฯ โดยฝุายบริหารงานบุคคล มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งก ากับติดตามให้มี

การด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

 1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
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 2) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้ประชุมทบทวนและจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

 3) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2560 – 2564 และแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 

2559 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ระบบสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารค่าตอบแทน ระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ และระบบการธ ารงรักษา แผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย  

  1) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ  

  2) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

  3) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม 

  4) ฝุายบรหิารงานบุคคลได้ด าเนินการเผยแพรแ่ผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบ บันทึก

ข้อความผ่านระบบ E-Office แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ของวิทยาลัยฯ เป็นต้น  

  5) ฝุายบริหารงานบุคคล ได้ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารให้

รับทราบผลการด าเนินงาน  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มผีลการด าเนินงานดังนี้ 

 1) ระบบการสรรหา: มีการด าเนินการกิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้า

ปฏิบัติงาน 

 2) ระบบการพัฒนา : มีการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมให้

มีทักษะความสามารถตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

การศึกษาต่อให้มีระดับที่สูงขึน้ 

 3) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน : มีการเสนอการเลื่อนค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร 

โดยเลื่อนคา่จ้างและคา่ตอบแทนพิเศษ  

 5) ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : มีการท าประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร 

 6) ระบบการธ ารงรักษา: มีการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับบุคลากร ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2559 

แผนพัฒนาบุคลากร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม อาทิเช่น โครงการ

อบรมภาษาอังกฤษอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โครงการ
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พัฒนาผลงานต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

    ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีบุคลากรที่รับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาเอก จ านวน 1 คน  

    ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 คน   

รายการหลักฐาน IQA 5.1-6-01 ค าสั่งที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

IQA 5.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากร  

IQA 5.1-6-03 ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากร 

IQA 5.1-6-04 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2560-2564 

IQA 5.1-6-05 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 

IQA 5.1-6-06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี

งบประมาณ 2560  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ 

 1.1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.2) เสนอประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 

 1.3) จัดท าปฏิทนิการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 1.4) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  

 1.5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปี
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การศึกษา 2559 

 1.6) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.7) วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากรเข้าอบรมกับ กองนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยฯ ใน

โครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.8) วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.9) จัดประชุมชี้แจง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-Assessment 

Report) และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.10) วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 

System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.11) วิทยาลัยฯ ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2) การตรวจสอบคุณภาพ 

 2.1) วิทยาลัยฯ ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1และ 2 ระดับ

หลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 2.2) วิทยาลัยฯสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจ าปี

การศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ วาระ การพิจารณาผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

 2.3) วิทยาลัยฯสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจ าปี

การศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ วาระ การพิจารณาผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

3) ประเมินคุณภาพ 

 3.1) ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการกลางของสภาการพยาบาลได้มี

การตรวจประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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เพื่อให้การรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2558 

ผลการพิจารณา สภาการพยาบาลให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปี

การศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) ทั้งนี้วิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพเป็น

ผู้รับผิดชอบ รวบรวมผลการประเมิน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะ

กรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ และคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 

 3.2) ระดับคณะ วิทยาลัยฯจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-7-01 ค าสั่ง ที่ 38.1/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-02 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เรื่องนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA 5.1-7-03 เอกสารปฏิทนิการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-04 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

IQA 5.1-7-05 วาระประเด็นการประชุม หารือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-06 วาระประเด็นการประชุม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-07 คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-08 เอกสารประกอบการอบรม“สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกัน

คุณภาพการศึกษาด้วย AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2559” และเอกสารการส่ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

IQA 5.1-7-9 เอกสารแบบตอบรับการเขา้รว่มโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 

System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2559” 

IQA 5.1-7-10 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-12 ค าสั่งที่ 1966.1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1-7-13 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน x 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยแผนงานและประกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา  กล้าหาญ , นางสาวอัญชา  แดงทองดี , นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 

, นายนพปฎล  อินยาศรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี    : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560) 
 

อธบิายตัวบ่งชี้ 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ 

ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้

สามารถส่งเสรมิสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป

ตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 โดยระบบดังกล่าว จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับ

วิทยาลัยฯ มีขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) ขั้นตอนการวางระบบคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 1.1) ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ใช้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกช้ันปี โดยมี

ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

 - วิทยาลัยฯ สรรหาและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน ที่มี

คุณสมบัติได้มาตรฐานตามเกณฑ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 และเกณฑ์

มาตรฐานของสภาการพยาบาล คือ อาจารย์พยาบาลประจ าหลักสูตรต้องมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุและมีประสบการณ์ตรงกับสาขา และเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก รวมทั้งมีประสบการณ์การท างานการ

พยาบาลไม่น้อยกวา่ 2 ปีส าหรับผู้ที่มีวุฒิพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือไม่น้อยกว่า 
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3 ปีในสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพหรอืไม่น้อยกวา่ 5 ปีในสาขาอื่น 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลประกันคุณภาพ

หลักสูตร บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ฯ และ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ก าหนดโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับนโยบายการจัดการ

เรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารวทิยาลัยฯ  

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ตลอดทั้งปี ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยน าผลการประเมินในปีการศึกษา 2558และ

ข้อมูลจากการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, 6 และ 7) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ การได้งานท าหลังจบการศึกษา ผลการประเมินความคิดเห็นของ

นักศึกษาบัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน แผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกปี 

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 มาก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร 

จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และก าหนดผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์และเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 โดยพัฒนาผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา 6 ด้าน คือ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  6.ทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพโดยกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) นักศึกษาเมื่อเรียนครบหลักสูตรจะเกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนยังเน้นทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี การใช้

ทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ

การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆในการจัดการเรียนการสอน 

 - แผนการจัดการเรียนการสอน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วิทยาลัยฯ ผู้บริหารวทิยาลัยฯ และคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ 

 - วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการบริการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิทยาลัยฯ

ก ากับติดตามการใช้งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
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 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะก ากับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เรียนภาคทฤษฎี

อย่างเดียว นักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 4 เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เมื่อ

นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกจะมีสัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 8 

และวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชานักศึกษาจะต้องสอบผ่านได้เกรดไม่ต่ ากวา่ C  

 - ทุกรายวิชาต้องจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 และต้องส่งมคอ. 3 และมคอ. 4 

กอ่นเปิดภาคเรยีนอย่างน้อย 30 วัน 

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาได้น ามคอ. 3 และมคอ. 4 ขึ้น

เว็บไซต์ของอาจารย์ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรก

ของการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

 - ก าหนดวัน/เวลา (Office hour) ส าหรับอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

ปรึกษาและซักถามข้อสงสัยแต่ละรายวิชาและประกาศให้นักศึกษา และบุคลากร

รับทราบ 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการ

สอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 โดยการประชุมอาจารย์

เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินเป็นระยะๆ พบนักศึกษา พูดคุย

ซักถามนักศึกษาทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ

จัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆพร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ให้คณะกรรมการวทิยาลัยฯรับทราบ 

 1.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม อาทิเช่น ก าหนดนโยบายด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้ากลุ่ม

วิชาต่างๆ และตัวแทนอาจารย์ เป็นต้น เพื่อก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพ

หลักสูตรให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล 

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวิทยาลัยฯก าหนด 

2) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 2.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพ ระดับหลักสูตร จัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) และประการณ์

ภาคสนาม (มคอ. 4) กอ่นเปิดภาคเรยีน อย่างน้อย 30 วัน มีการประชุมติดตามผลการ

ด าเนินงาน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 คร้ังต่อภาคการศึกษา  

 2.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม ได้แก่ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หน่วยงาน และด าเนินงานตามแผนผลักดันตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ระดับหน่วยงาน 

3) ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 3.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

ติดตามผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ 

รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการ

ด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ต่อวิทยาลัยฯ ภายใน 30 หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษารวมทั้ง มคอ.7 หลังสิน้ภาคการศึกษา 60 วัน 

 3.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม อาทิเช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน ต่อ

คณะกรรมการ เป็นต้น 

4) ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 4.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

ทบทวนผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร จัดท ารายงานผล

การด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 แต่ละรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยก าหนดให้อาจารย์มีการเฉลย

ข้อสอบในทุกรายวิชาและก าหนดให้รายวิชาที่มีความต่อเนื่องกันท าการทวนสอบและ

แจ้งผลให้ผู้สอนทราบ วิธีการทวนสอบ เช่น อาจารย์หัวหน้ากลุ่มวิชา ถามเนื้อหา

ความรู้ที่ส าคัญในรายวิชาที่ต้องการทวนสอบจากนักศึกษาทั้ งกลุ่มเก่ง และไม่เก่ง 

ประมาณร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาที่เรียนรายวิชานั้น หลังจากนักศึกษาเรียน

และสอบรายวิชานั้นแล้ว โดยไม่คิดเป็นคะแนนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของ

นักศึกษา และน าผลจากการทวนสอบมาประชุมอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ข หรือเสรมิความรู้ของนักศึกษา 

 4.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการวิทยาฯลัย 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินผลการด าเนิน ปรับวิธีการ

ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามแผนการจัดการเรยีนการสอนตามที่วางแผนไว้ หาแนวทาง

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน และรับ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

5) ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 5.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ

วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จัดท า
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯและผู้บริหารวทิยาลัยฯ 

 5.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมได้แก่ การประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯและผู้บริหารวทิยาลัยฯ เป็นต้น 

รายการหลักฐาน IQA 5.2-1-01 คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA 5.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.2-1-03 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง 

IQA 5.2-1-04 เอกสารแผนการจัดการเรยีนการสอน  

IQA 5.2-1-05 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน 

IQA 5.2-1-06 เอกสารเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด  

ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และได้

ด าเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการด าเนินการ

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสตูร และมอบหมายให้

มีผู้จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ท าหน้าที่ใน ติดตามการด าเนินการตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจ าปี

การศึกษา 2559 เสนอต่อคณะการอ านวยการวิทยาลัยฯ พิจารณาผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 

 วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่

ก าหนด โดยเพื่อท าหน้าที่ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 

และอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาต่างๆต้องส่ง มคอ.3 และมคอ. 4 ก่อนภาคเรียนอย่าง
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น้อย 30 วันโดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัยและน าผลการประเมินของนกัศึกษาในปีการศึกษา 2558 มาพิจารณาปรับปรุง

แกไ้ข (ดูผลการประเมินจาก มคอ.5 และมคอ.6) การก ากับกระบวนการเรียนการสอน

โดยมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาอย่างน้อย 3 คร้ัง ดังนี้ 

  คร้ังที่ 1 (ภายหลังการสอน 5 สัปดาห์) ประชุมเพื่อติดตามวิธีการสอนปัญหา

อุปสรรคและการออกขอ้สอบและการวิพากษข์้อสอบกลางภาคของอาจารย์ให้ตรงกับ

เนือ้หาที่สอน 

  คร้ังที่ 2 แจ้งผลการสอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 11) ติดตามวิธีการสอนปัญหา

อุปสรรคและการออกขอ้สอบและการวิพากษข์้อสอบปลายภาคของอาจารย์ให้ตรงกับ

เนือ้หาที่สอน 

  ครั้งที่ 3 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาคโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและน าผลการ

วิพากษม์าปรับปรุงข้อสอบส าหรับการสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 13 

  คร้ังที่ 4 ประชุมแจ้งผลการตัดเกรด และผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 

และจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 โดยนักศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการสอนเนื้อหาให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับผลการประเมิน 

รายการหลักฐาน IQA 5.2-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 

IQA 5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่

1/2560 วาระ 5.7รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพประจ าภาค

เรียนที่ 1/2559 

IQA 5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัฯ คร้ังที่3/2560 

วาระ 5.2รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพประจ าภาคเรียนที่ 

2/2559 

IQA 5.2-2-03 รายงานการประชุมกลุ่มวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้

เกิดผลตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

 1.ดา้นบุคลากรมีการก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

และมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบรหิาร 

หลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารหลักสูตร เช่นส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอบรมด้านการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) ด้านคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม

ให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน:การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความ

พรอ้มเข้าสู่วชิาชีพ 

 3) ด้านนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาในการส่งเสริม

พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เช่น  โครงการพัฒนา

คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลส าหรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 1-4 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp ปี 1-4) เป็นต้น นอกจากการจัดโครงการต่างๆ

แล้ว วิทยาลัยฯ มีบรกิารจัดรถรับส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อยู่นอก

เขตกรุงเทพมหานคร 

 4) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณให้กับ

อาจารย์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนด เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่การ

เผยแพร่ในระดับสากล โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ โครงการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึน้ เป็นต้น 

 5) ด้านหลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน วิทยาลัยฯ ประชุมอาจารย์

ประจ า และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร การใช้งบประมาณในการจัดการ

เรียนการสอนให้บรรลุผลตามแผนการจัดการเรียนการสอน และตามประกันคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนจัดท าแผนการการจัดสรรทรัพยากรและใช้

งบประมาณ เช่นโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เป็นต้น พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัย และพรอ้มใช้งานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 6) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์

ทางการเรียน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิเช่น ระบบการวางแผน

ทรัพยากรขององค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

(CHE QA Online) ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ

และต าราอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เชน่  

  - ฐานข้อมูล Nursing Resource Center 
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  - ฐานข้อมูล Health Reference Center Academic 

  - ฐานข้อมูล Nursing and Allied Health Collection 

  - ฐานข้อมูล Health and Wellness Resource Center 

  - ฐานข้อมูล http://galesites. com/menu/thssru 

  - ฐานข้อมูลhttp://www.library.ssru.ac.thระบบตรวจสอบผลการเรียน และ

โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการทบทวนและประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้

งบประมาณตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้

งบประมาณเป็นไปตามแผน และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปีถัดไป 

รายการหลักฐาน IQA 5.2-3-01 ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอบรมด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

IQA 5.2-3-02 เลม่แผนปฏิบตัิการ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

IQA 5.2-3-03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน:การปัจฉมินิเทศ

นักศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่วชิาชีพ 

IQA 5.2-3-04 โครงการพัฒนาคุณลักษณะดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ

พยาบาลส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

IQA 5.2-3-05 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(English Camp)  

IQA 5.2-3-06 เอกสารใบขออนุญาตใช้รถยนต ์

IQA 5.2-3-07 แผนพัฒนาบคุลากรระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.2-3-08 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.2-3-09 เอกสารแผนการจัดการเรียนการสอน 

IQA 5.2-3-10 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง 

IQA 5.2-3-11 เอกสารแสดงภาพถา่ย ห้องเรียน หอ้งปฏิบตัิการ  

IQA 5.2-3-12 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร ERP 

http://www.erp.ssru.ac.th/ 

IQA 5.2-3-13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ (BI) 

http://www.eis.ssru.ac.th/ 

IQA 5.2-3-14 เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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(CHE QA Online) http://www.cheqa.ssru.ac.th/ 

IQA 5.2-3-15 ระบบการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ

และต าราอิเล็กทรอนิกส ์

IQA 5.2-3-16 เอกสารการทบทวนและประเมนิผลการจดัสรรทรัพยากรและการใช้

งบประมาณตามแผนที่ได้ก าหนดไว ้ปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้

งบประมาณเป็นไปตามแผน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณทิตตามก าหนดเวลา และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ในภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่1/2560 วันอังคารที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคเรียนที่ 2/2559  ครั้งที่3/2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน

2560 

 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการติดตามและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (โดยใช้ผลการพจิารณาให้

การรับรองโดยสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา) โดยวิทยาลัยฯ เปิดสอน 1 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 

100 

 พรอ้มทั้งน าผลการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยฯ และสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

รายการหลักฐาน IQA 5.2-4-01รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่1/2560 

วาระ 5.7รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพประจ าภาคเรียนที่ 

1/2559 

IQA 5.2-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ คร้ังที่3/2560 

วาระ 5.2รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพประจ าภาคเรียนที่ 

2/2559 

IQA5.2-4-03 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการ

พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

IQA5.2-4-04 รายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปี

การศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการพยาบาล และ

คณะกรรมการอ านวยการฯ รวมทั้งมีการติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามการ

ด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-01 เอกสารแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปี 

2559-2561 

IQA5.2-5-02 เอกสารแผนพัฒนา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA5.2-5-03 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการ

พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผา่นองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร มีผล

การตรวจประเมินฯ ผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร คดิ

เป็นร้อยละ 100 (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับผลการพิจารณาสภาการ

พยาบาลให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา ) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/764เรื่องการ

พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

IQA5.2-6-02 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการ

พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

IQA5.2-6-03 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี,นางสาวพัชรา กล้าหาญ ,นางธัญลดา เลี้ยงอยู่ 
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จุดเด่น 

 ได้รับผลการพิจารณาจากสภาการพยาบาลให้การรับรองวทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปน็เวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 1. ติดตาม ทบทวนและวิเคราะห์แผนงานตา่งๆ เป็นระยะๆ โดยใช้ขอ้มลู ณ ปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน

วิธีการด าเนนิงานเพื่อให้บรรลุตามแผนงานตา่งๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัฯและวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ความก้าวหนา้การด าเนินงานตามตัวบง่ชี้

และเกณฑก์ารประเมิน และรายงานผูบ้รหิารวทิยาลัยฯ ทุกเดือน 

 3. สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 4. ประชาสัมพันธ ์นโยบาย แผนงาน ความรู้ตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ และนักศึกษา มีความแนวคิด ความรู้ที่ทันสมยั ตามสื่อต่างๆ

ของวิทยาลยัฯ 
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ส่วนที่ 5 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

(= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนที่

ได ้

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.01 คะแนน - - - - 

-  

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 12x100 ร้อยละ 

26.97 

 3.37 

44.50  

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ

ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 6x100 ร้อยละ 

13.48 

 1.12 

44.5  

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ า 

ร้อยละ 10 (6-6.01) x100 ร้อยละ 

0.17 

 4.96 

5  

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.1ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุน

งานวจิัยและงานสร้างสรรค ์

กลุม่วิทย์ฯ สุขภาพ 

50,000 บาท 

 

2,055,590 52,039.49 

บาท/คน 

 5.00 

39.5  

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

กลุม่วิทย์ฯ สุขภาพ  

รอ้ยละ 30 

 

18.20x100 ร้อยละ 

40.90 

 5.00 

44.50  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

(= ไม่บรรล)ุ 

คะแนนที่

ได ้

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 6 ข้อ x 4.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    4.45 
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ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 5 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(3.37+1.12+4.96) 

1.5 , 1.6 

(5.00+5.00) 

1.1 

(-) 
3.89 ดี 

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 ดมีาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 ดมีาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 ดมีาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(4.00+5.00) 

- 
5.00 ดมีาก 

รวม 12 4 7 1   

คะแนนเฉลี่ย 3.61 4.86 5.00 4.45 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ดีมาก ดีมาก  
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ส่วนที่ 6 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตร ภาพรวมคณะ 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 1 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก - - 

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - 

8 - ---ระดับปริญญาตรี - - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 472 472 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 472 472 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท - - 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  - - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 44.5 44.5 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  

- - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

32.5 32.5 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่  

12 12 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 38.5 38.5 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปรญิญา

ตรี หรอืเทียบเท่า 

- - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปรญิญา

โท หรอืเทียบเท่า 

27.5 27.5 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปรญิญา

เอก หรอืเทียบเทา่ 

11 11 
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27 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 3 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญา

ตรี หรอืเทียบเท่า 

- - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญา

โท หรอืเทียบเท่า 

2 2 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญา

เอก หรอืเทียบเทา่ 

1 1 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 3 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรอืเทียบเท่า 

- - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรอืเทียบเท่า 

3 3 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรอืเทียบเทา่ 

- - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา่ 

- - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอื

เทียบเทา่ 

- - 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรอืเทียบเทา่ 

- - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 6 6 

40 - - --ระดับปริญญาตรี 6 6 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  - 

42 - - --ระดับปริญญาโท  - 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก  - 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 0 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ - - 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ - - 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ - - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 16 16 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

3 3 

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

10 10 
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ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ

แจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 2 

- - 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ

แจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่

ท่ี 1 

3 3 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบียบคณะกรรมการ-การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- - 

57 - - --ผลงานไดร้ับการจดสทิธิบัตร - - 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

- - 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ - - 

60 - - --ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับการจด

ทะเบียน 

- - 

61 - - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

- - 

62 - - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

- - 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด - - 
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ลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 

 - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   - 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกท่ีได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 122 122 

71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท าภายใน 1 

ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

122 122 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

 - 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีมงีานท าก่อนเข้าศึกษา  - 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมกีิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยู่

แลว้ 

 - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  - 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  - 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร  - 

79 เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

20,299 20,299 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.37 4.37 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

0 0 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอ่ยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- - 
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85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร - - 

86 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 2 

- - 

87 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอ่ยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 1 

- - 

88 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสทิธิบัตร - - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

- - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ

ประเมนิ) 

- - 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

0 0 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  

- - 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอ่ยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- - 
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100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร - - 

101 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 2- 

- - 

102 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอ่ยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 1 

- - 

103 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสทิธิบัตร - - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

- - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็น

วงรอบประเมนิ) 

- - 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 237.39 237.39 

113 - ---ระดับอนุปริญญา - - 

114 - ---ระดับปริญญาตรี 237.39 237.39 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 

116 - ---ระดับปริญญาโท - - 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

118 - ---ระดับปริญญาเอก - - 

119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,055,560.00 2,055,560.00 

120 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -  -  
121 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,055,560.00 2,055,560.00 
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122 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - - 

124 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -  -  
125 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ -  -  
126 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

127 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  - 

128 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 
129 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 39.5 39.5 
130 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

131 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 

132 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 
133 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 
134 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 5 5 

136 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  - - 
137 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  5 5 
138 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  - - 

139 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 0 0 

140 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   - - 
141 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   - - 
142 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

13 13 

144 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

145 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 13 13 

146 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

31 31 

148 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

149 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 31 31 
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150 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 0 0 

152 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

153 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

154 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0 0 

156 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

157 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

158 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

4 4 

160 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

161 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4 4 

162 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

0 0 

164 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

165 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

166 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร 0 0 

168 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

169 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

170 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 0 

172 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

173 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 



123 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตร ภาพรวมคณะ 

174 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 0 

176 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

177 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

178 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 0 

180 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

181 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

182 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 0 

184 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

185 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

186 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง

ทางวชิาการ 

0 0 

188 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

189 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

190 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

หรือผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ online 

0 0 

192 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

193 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

194 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0 

196 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

197 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

198 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

200 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

201 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

202 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

0 0 

204 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

205 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 
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206 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

208 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

209 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

210 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 

212 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 

213 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - - 

214 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
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คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2559  

 
1. อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ   คณบดี 

2. อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. อาจารย์ กันยา นภาพงษ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

5. อาจารย์ ดร. มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. อาจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

7. นายนพปฏล อนิยาศรี    หัวหนา้ส านักงาน 

8. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา    หัวหนา้ฝา่ยวิชาการ 

9. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์   หัวหนา้ฝา่ยบริหาร 

10. นางสาวอัญชา แดงทองดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

(งานประกันคุณภาพ) 

11. นางสาวพัชรา กล้าหาญ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

(งานแผนและงบประมาณ)  

   

 

 
 
 


