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บทสรุปผูบริหาร 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อใหสาขามีเอกลักษณที่โดดเดน และมุงตอบสนองการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ

สภาพแวดลอมความเจริญกาวหนาทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตตามที่ตลาดงาน

ตองการ วิทยาลัยฯ มีความจําเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวา วิทยาลัยฯสามารถพัฒนาองคความรูและผลิต

บัณฑิตตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศได รวมถึงการสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับสากล  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเปดสอนการจัดการเรียนการสอน ปริญญาตรีจํานวน 1 หลักสูตร  มุงเนนการ

บริหารจัดการโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดแก 1. ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรและสาขาวิชา

ดานสุขภาพ  ที่มีความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทํางานใน

ระดับสากล มีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเดนในวิชาชีพ 2.วิจัย 

(Research) วิจัย สรางสรรคองคความรู สรางนวัตกรรมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นสู

ประชาคมอาเซียน และสากล  3. บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ใหบริการ

วิชาการ เผยแพรผลงานวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางดานการพยาบาลและสุขภาพ สรางแกนนําและเครือขายการ

ดูแล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพแกชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 4.ทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(Arts and Culture Conservation) อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ

มหาวิทยาลัย มีน้ําหนักรวม 100.00 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 4 ดาน (ผลการ

ดําเนินงานรอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คือ (1) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 

(น้ําหนัก 34.00) คะแนนประเมินตนเอง 3.9706 อยูในระดับดีเย่ียม (2) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 2 (นํ้าหนัก 

24.96) คะแนนประเมินตนเอง 3.9532 อยูในระดับดีเยี่ยม (3) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 (นํ้าหนัก 10.32) 

คะแนนประเมินตนเอง 3.1163 อยูในระดับดี (4) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 4 (น้ําหนัก 10.32) คะแนนประเมิน

ตนเอง 3.8372  อยูในระดับดีเยี่ยม โดยภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง 3.8371 อยูในระดับดีเยี่ยม 
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2 
คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนท่ี 1 บทนํา 

   สถานภาพหนวยงาน 

ความเปนมาของการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไววา บุคคลยอมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและผู

ยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย และการบริการทางสาธารณสุข

ของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ประเทศไทยจึงได

ดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและไดประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติมาต้ังแต พ.ศ. 2545 โดยมี

เปาหมายใหประชาชนทุกคนไดรับบริการสุขภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ซ่ึงการที่จะบรรลุตามเปาหมายน้ันไดจะตอง

มีบุคลากรดานสุขภาพเพ่ือใหบริการทางสาธารณสุขใหมีจํานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพท่ีจะใหบริการแกประชาชน

ไดอยางท่ัวถึง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย ท่ีจะชวยตอบสนองนโยบายของ

รัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพ่ือมุงเนนการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของ

ประชาชน ในการไดรับการบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ

ตอไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีวางแผนและกําหนดทิศทางในการเปดสอนสาขาพยาบาลศาสตร และดําเนินโครงการจัดต้ัง

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทําหลักสูตร ดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการเปดสอนและการจัดต้ัง

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการฯ ไดยกรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษหลักสูตร 2 คร้ัง โดยกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนําเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม) 

พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปดรับนักศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2550 ตอมาสภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ และสภาการพยาบาลมีมติใหการรับรอง

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 

ในปการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนปแรก โดยรับ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุนแรก จํานวน 80 คน  

- ปท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรคร้ังแรก : ปการศึกษา 2550(หลักสูตร พ.ศ. 2550) 

- หลักสูตรท่ีเปดสอนในปจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 

 วิสัยทัศน (Vision) 
เปนสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
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3 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิต 

(Educate) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรและสาขาวิชาดานสุขภาพ  ที่

มีความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการ

ดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการทํางาน

ในระดับสากล มีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service-Minded) และมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเดนในวิชาชีพ 

วิจัย 

(Research) 

วิจัย สรางสรรคองคความรู สรางนวัตกรรมทางดานการพยาบาล

และสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน และสากล 

บริการวิชาการ 

(Academic and Community 

Services) 

ใหบริการวิชาการ เผยแพรผลงานวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี

ทางดานการพยาบาลและสุขภาพ สรางแกนนําและเครือขายการดูแล 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพแกชุมชน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(Arts and Culture Conservation) 

อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพ่ือดําเนนิชีวิต 

และประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 

2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรางองคความรูใหมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ 

3) จัดบริการวิชาการใหแกชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพรผลงานวิชาการทางดานการพยาบาล และดานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของกับสุขภาพ 

4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 เสาหลัก (Pillar) 
1) ความรู (Knowledge)  

 2) คุณธรรม (Moral)  

 3) เครือขาย (Partnership/ Cooperation)  

 4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) ความเปนแบบอยางที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)  

 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติอยางเหมาะสมในวิชาชีพ และการใหการยอมรับความอาวุโส  

(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
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4 
คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เอกลักษณ (Uniqueness) 
“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ ท่ีสะทอนความเปนวังสวนสุนันทา 

และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สามารถแขงขันได

ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรูของผูรับบริการดานสุขภาพไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 อัตลักษณ (Identity) 

“เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถดานวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมี

ความมุงมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง และถายทอดความรูของวิชาชีพใหแกผูอ่ืนได 

 จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทําความดีที่เปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวเิคราะห สังเคราะห มีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 คานิยมหลัก (Core Values) 
SMART เปนคานิยมหลักขององคกรในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี 

S = Smart Students : คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ 

และมีบุคลิกภาพดี 

M = Smart Management : มีผูบริหารมืออาชีพ เปนผูนําในการเปล่ียนแปลง และมีการบริหารจัดการองคกรที่

เปนธรรมาภิบาล   

A = Smart Academic : บุคลากรในองคกรมีความรูทางดานวิชาการ มีความฉลาด สรางสรรค และสามารถนํา

ความรูไปใชใหเปนประโยชนแกองคกรได  

R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทําวิจัย และ/หรือนําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานและตอองคกร 

T = Smart Teacher &Technology  : ครู อาจารย มีความรู ความสามารถ ในการถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยแกนักศึกษา รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษาทั้งในดานทัศนคติและการดํารงตน 
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5 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 
การแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตร
การพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซ่ึงไดกําหนดวัตถุประสงค 
ดังนี้ 
 1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ในเร่ืองแนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัยฯ 
 2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมกีารกําหนดตัวช้ีวัดเปนเคร่ืองมือ 
 
เปาหมาย 
 1. ผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
 2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและโครงการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวช้ีวัด 
 3. กําหนดเคร่ืองช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดอยาง
เปนรูปธรรม 
แนวทางการดําเนินการ 
 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง การแปลงแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เก่ียวของทั้ง
ภายใน และภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 
  1.1 สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา ใหกับ
บุคลากร ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของแผนงาน
และโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก 
  1.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงและประเมินผลงานของหนวยงานตามที่
กําหนดไว 
  1.4 จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตรท่ัวองคกรท้ังระบบ 
พรอมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูการประเมินผลงาน 
  1.5 สงเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธและการสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเน่ืองผานส่ือ
ภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคล่ือนงานตามแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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6 
คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงานโครงการของหนวยงานที่เก่ียวของในลักษณะบูรณาการ  
เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวางงานภายใน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและยทุธศาสตรการพัฒนา  
  2.2 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหชัดเจน มุงเนนที่การสรางกระบวน
ทัศนคติใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิกับระบบการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 
  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีไดจากการดําเนินแผนงานโครงการวาสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวยเทคโนโลยี 
 การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัตินั้นเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีจะผลักดันการทํางานของกลไกทั้งหมดให
สามารถบรรลุผลลัพธตามท่ีต้ังเปาหมายไว เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม รวมทั้งตอง
อาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคล่ือน
องคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุงสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคือวิสัยทัศนที่ต้ังไว ความสําเร็จของการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ จึงประกอบดวยสวนสําคัญ ดังน้ี 
 1. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลง และส่ือสารทิศทาง
องคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมีความเขาใจ 
 2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธและแนวทางการดําเนินงานมาแปลงเปน
แผนงาน / โครงการที่ปฏบิัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน รวมท้ังตองมีระบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพ่ือมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 4. การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน ในการขับเคล่ือนแผนงาน/ โครงการของแตละหนวยงานใหมี
ความกาวหนา เกิดการแลกเปล่ียนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล และถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน  
 5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินการในทุกระดับ 
การติดตามและประเมนิผล 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่เก่ียวของกับทุกงานภายในวิทยาลัยฯ แลว จะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จ
ในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือชวยใหทราบถึงความกาวหนา ปญหา
อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิผล จะตองอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารจัดการแนว
ใหม ดังนี ้
 1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งสรุปบทเรียนและ
ขอเสนอแนะสําหรับนาํไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนประจํา
ทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความกาวหนา และปญหาอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทุกระดับ
ทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว รวมถึงการจัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสู
สาธารณะ 
 3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซ้ือจัดจาง และการเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อเรงรัดการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวแลว โดยมีการกําหนดระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเช่ือมโยงกับผลงานในระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

 เปาหมายการพัฒนาหนวยงาน 
เปาหมายท่ี 1 : สรางเอตทัคคะเพ่ือใหไดรับการยอมรับ: วิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เปาหมายท่ี 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ: วิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมท้ังการนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายท่ี 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา: วิทยาลัยมุงท่ีจะสรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลาย

ทั้งภายในและตางประเทศ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ี 4 : สรางภาพลักษณเพ่ือใหเปนที่รูจักและยอมรับ: วิทยาลัยมุงท่ีจะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่

ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางช่ือเสียงใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

สวนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
 

ตัวช้ีวัด 
  

หนวย
นับ 
  

คา
เปาหมายป 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑการใหคะแนน 
 ผลการ

ดาํเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะ
อยางย่ังยืน 

 
34.00 

3.9706 

 ประสิทธิผล  
เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายใน
ประจําป 

คะแนน
เฉล่ีย 

4.35 
1.60 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.54 5.0000 0.1005 

1.1.2 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยอง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1A) 

รอยละ 
0.50 

2.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.0000 0.0000 0.0000 

เปาประสงค 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  

 คณุภาพบริการ  
1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบัณฑิต ปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(2A) 

ระดับ
คะแนน 

4.35 
2.00 3.75 3.9 4.05 4.2 4.35 4.57 5.0000 0.1256 

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป(3) 

รอยละ 
91.00 

2.00 71.00 76.00 81.00 86.00 91.00 96.91 5.0000 0.1256 

เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

 ประสิทธิภาพ  
1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปน
ผูประกอบการรุนใหม (startup) 

รอยละ 
2.00 

1.44 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.08 5.0000 0.0905 

1.3.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกบัการจัด
กิจกรรมการสงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 

คะแนน
เฉล่ีย 

4.45 
1.44 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.68 5.0000 0.0905 

1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของ
นักศึกษาเขาประกวด 

รอยละ 
50.00 

1.44 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 100.00 5.0000 0.0905 

1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผานการ
นําเสนอจากการจัด Mini-conference(4A) 

รอยละ 
60.00 

2.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 62.30 5.0000 0.1256 

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาท่ีได
นําเสนอในระดับนานาชาติ 

ผลงาน 
28 

1.44 20 22 24 26 28 0 0.0000 0.0000 

เปาประสงค 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมคีะแนน
ประเมินต้ังแต 60 คะแนนขึ้นไป(5A) 

สาขาวิชา 
1 

2.00 - - - - 1 1 5.0000 0.1256 

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 
1 

1.44 - - - - 1 1 5.0000 0.0905 

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา 
 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

 
5 1.44 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0362 

เปาประสงค  1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ  

 การพัฒนาองคการ  

1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ(7A) 

รอยละ 
25.00 

2.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 26.92 5.0000 0.1256 
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ตัวช้ีวัด 
  

หนวย
นับ 
  

คา
เปาหมายป 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑการใหคะแนน 
 ผลการ

ดาํเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

1 2 3 4 5 

1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
38.00 1.44 

 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 
 

26.92 1.0000 0.0181 

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 98.00 1.44 78.00 83.00 88.00 93.00 98.00 98.57 5.0000 0.0905 
1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย(8)  

รอยละ 
30.00 

2.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 15.22 1.1400 0.0286 

เปาประสงค  1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลง  
1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนา 

รอยละ 
80.00 

1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 80.95 5.0000 0.0905 

เปาประสงค  1.7 มหาวิทยาลัยมกีารประยกุตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
1.7.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรตอระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย(9) 

ระดบั
ความ
เชื่อมั่น 

4.75 
2.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 5.0000 5.0000 0.1256 

เปาประสงค  1.8 มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกจิไดอยางครบถวน 
1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมี
ตออาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4.55 
1.44 3.95 4.1 4.25 4.4 4.55 4.55 5.0000 0.0905 

เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตามภารกิจ  
1.9.1  เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดาน
การบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา(10) 

บาท/
คน 

25,000 
2.00 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 31,600.00  5.0000 0.1256 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิ
ปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน 

24.96 
  

              3.9532 

 ประสิทธิผล 
เปาประสงค  2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตพีมิพ เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย(11A) 

รอยละ 
40.00 

2.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 61.15 5.0000 0.1256 

เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  
2.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ
การนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคทั้งหมด(12A) 

รอยละ 
 

62.00 2.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 96.15 5.0000 0.1256 

2.2.2 จํานวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดจาก
ผลงานวิจัย 

ชุมชน 
1 

1.44 - - - - 1 0 0.0000 0.0000 

เปาประสงค 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ย่ืน
จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

ผลงาน 
1 

1.44 - - - - 1 0 0.0000 0.0000 

เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวชิาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกจิชมุชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถ่ินใหมี
ความใหเขมแข็งอยางย่ังยนืตามศาสตรพระราชา 

 คณุภาพบริการ 
2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพ่ิมขึ้นในแหลงเรียนรู
บริการวิชาการ(13) 
 

องค
ความรู 

1 2.00 - - - - 1 1 5.0000 0.1256 

2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพ่ิมขึ้น(16A) 

รอยละ 
30.00 

2.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 30.01 5.0000 0.1256 

2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความ
รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิ
หนาท่ีตนเองและผูอื่น 

โรงเรียน 
 
2 1.44 - - - 1 2 2 5.0000 0.0905 

2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพอยางนอย 1 ระดับ  

ผลติ 
ภัณฑ 

1 
1.44 - - - - 1 1 5.0000 0.0905 

เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรค   5 1.44           1 1.0000 0.0144 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 
  

หนวย
นับ 
  

คา
เปาหมายป 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑการใหคะแนน 
 ผลการ

ดาํเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

1 2 3 4 5 

ตออาจารยประจําและนักวิจัย   

 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
บาท/
คน 

50,000 0.48 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 62,056.10 5.0000 0.0905 

2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาใน
ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคทั้งหมด 

รอยละ 

4.00 1.44 1.00 1.75 2.50 3.25 4.00 3.85 4.8000 0.0868 

เปาประสงค 2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑคุณภาพ 

 ประสิทธิภาพ 
2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/
กลไกในการดําเนินงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่
ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0905 

เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติ(17) 

วารสาร 1 2.00 
- - - - 1 

0 0.0000 0.0000 

เปาประสงค 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถ่ินและสังคม 
2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0724 

เปาประสงค 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0905 

 การพัฒนาองคการ  
เปาประสงค 2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัย(18)  

รอยละ 80.00 2.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 86.00 5.0000 0.1256 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขาย
และทองถ่ิน 

10.32               3.1163 

เปาประสงค 3.1 เครือขายและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสมัพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ประสิทธิผล  
3.1.1 รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตที่เปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย(19) 

รอยละ 
100.00 

2.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 80.00 1.0000 0.0251 

3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

เครือขาย 
5 

1.44 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0724 

เปาประสงค 3.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถ่ินที่หลากหลาย 

 คณุภาพบริการ 
3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือใน
ประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง(20A) 

รอยละ 
75.00 

2.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 100 5.0000 0.1256 

เปาประสงค 3.3  มหาวิทยาลัยมกีารดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ                     
3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศท่ีมีการ
จัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย(21A) 

รอยละ 
65.00 

2.00 53.00 56.00 59.00 62.00 65.00   0.0000 0.0000 0.0000 

เปาประสงค 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ  
ศษิยเกา และตางประเทศ 

 ประสิทธิภาพ  
3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไก
ในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 

ระดับ
ความ 

5 
1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0905 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 
  

หนวย
นับ 
  

คา
เปาหมายป 

2562 

นํ้าหนัก 
  
  

เกณฑการใหคะแนน 
 ผลการ

ดาํเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน

เฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 

1 2 3 4 5 

สําเร็จ 

 การพัฒนาองคการ 
เปาประสงค  3.5 มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานขอมูลเครือขาย 

ระดบั
ความ 
สําเร็จ 

5 
1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0905 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 10.32                3.8372 

 ประสิทธิผล 
เปาประสงค 4.1 มหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย(22A) 

รอยละ 
100.00 

2.00 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1005 

4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ
อาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

รอยละ 

1.00 

1.44 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.92 5.0000 0.0905 

เปาประสงค 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั  
4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 
93.00 

1.44 73.00 78.00 83.00 88.00 93.00 95.51 5.0000 0.0905 

 คณุภาพบริการ  
เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา 
4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษา
แลกเปล่ียน(23A) 

คน 
2 

2.00 - - - 1 2 0 0.0000 0.0000 

 ประสิทธิภาพ                       

เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ 
4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปน
ชาวตางชาติ 

คน 
1 

1.44 - - - - 1 2 5.0000 0.0905 

 การพัฒนาองคการ 
เปาประสงค 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต
(24) 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 
2.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1256 

  100.00               3.8371 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

สวนท่ี 3 

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูจัดเก็บขอมูล : อัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
วิทยาลัยฯดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 

2562 โดยมีผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 12 

ตัวบงชี้ มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.54 ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

จําแนกตามปจจัย นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มีคะแนนแตละดานดังนี ้

  1.ปจจัยนําเขา (Input)  คะแนนเฉล่ีย 3.88  ระดบัคุณภาพดี 

  2.ปจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉล่ีย 4.86  ระดบัคุณภาพดีมาก 

  3.ปจจัยผลลัพธ (Output)  คะแนนเฉล่ีย 5.00  ระดบัคุณภาพดีมาก 

 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
          ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.95 4.05 4.15 4.25 ≥4.35  



 
 

 
 0 

S
S
R

U
 

13 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพ
ภายในประจําป 

1.60 4.54 5.0000 0.1005            

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.54 บรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินงานตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2561 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: เผยแพรประกาศ และคําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานฯการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมท้ังมีการรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนท่ี1/2561 ระดับ
หนวยงาน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาํปการศึกษา 2561 ตอคณะกรรมการอํานวยการฯ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีการสงเสริมและใหความรูแกบุคลากรของหนวยงานในดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอตอความตองการ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: เนนกระบวนการ PDCA 
อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไมมี 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี 
 อื่น ๆ: ไมมี 

 หลักฐานอางอิง:  
1.1.1-1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา 
2561 
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14 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.1.2 รอยละของรางวัลท่ีนักศึกษาไดรบัการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : วราลี พรหมปฏิมา 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1207 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

ลําดับ ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานท่ีใหรางวัล 

ระบุดาน 
ของรางวัล 

ว-ด-ป  
ไดรับ
รางวลั 

ผูที่ไดรับรางวัล 

1 2 3 
ชื่อ-สกุลผูไดรับรางวัล ชั้นป 

ประเภท 
การศึกษา 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร      

 1.          
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับการยกยองหรือ
ยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

รางวัล 1 5 - 

1.1 ระดับชาติ รางวัล 1 5  
 (1) นักปฏิบัติ รางวัล - - - 
 (2) การส่ือสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล 1 5 - 
 (4) อ่ืนๆ รางวัล - - - 

1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล - - - 
 (1) นักปฏิบัติ รางวัล - - - 
 (2) การส่ือสาร รางวัล - - - 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 
 (4) อ่ืนๆ รางวัล - 470 - 
2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด คน 1 5 - 
3. รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยอง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รอยละ 1 1.06 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
          ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.10 0.20 0.30 0.40 ≥0.50  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 
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15 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

1.1.2 รอยละของรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

2.00 0.0000 0.0000 0.0000 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥0.50 0.00 ไมบรรลุ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการสงนักศึกษาเขารวมประกวดหรือแขงขัน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: อยูในระหวางดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

 ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนสําหรับกิจกรรมของนักศึกษา 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีการแจงประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหนักศึกษา 
อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: นักศึกษาตองฝกปฏิบัติในแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล ทําใหไมสะดวกในการเขารวมกิจกรรม 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ:ไมม ี

 อ่ืน ๆ: นักศึกษาเขารวมประกวดมารยาทไทย แตไมไดรับรางวัล 
หลักฐานอางอิง: 
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16 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.2.1 ระดบัคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : สุรศักด์ิ เพชรทอง 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1207 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี ้ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี 
โ ท  เ อ ก  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คะแนน 4.37 4.52 4.57 

สาขาวชิา คาเฉล่ียคุณภาพรายดาน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข  การส่ือสาร ฯ 

ดานอ่ืนๆ รวม 

พยาบาลศาสตร 4.81 4.40 4.52 4.76 4.48 4.43 4.57 
รวม 4.81 4.40 4.52 4.76 4.48 4.43 4.57 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.75 3.90 4.05 4.20 ≥4.35  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.00 4.57 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.57 บรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยฯจัดทําแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(ระดับปริญญาตรี) 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: วิทยาลัยฯไดดําเนินการสงแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ขณะน้ีอยูในระหวางการดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
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17 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการที่บณัฑิตทํางานในการตอบแบบประเมินเปนอยางดี 

 ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการ 
อ่ืน ๆ: การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับสถานประกอบการที่บณัฑิตทํางาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไมมี 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี 
 อื่น ๆ: 
...............................................................................................................................……………………..…........................... 
หลักฐานอางอิง 
1.2.1-1-01 รายงานผลการสํารวจคุณภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2561  
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18 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : สุรศักด์ิ เพชรทอง 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1207 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
1. จาํนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 122 118 106 
2. จาํนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเร่ือง

การมีงานทํา 
คน 122 116 96 

 

2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

คน 122 107 93 

 

2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําระยะเวลา
มากกวา 1 ป 

คน 5 2 3 

 2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 0 0 

 2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร คน 0 0 0 

 

2.5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษา 

คน 0 0 0 

 

2.6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คน 0 0 0 

 2.7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมมีงานทํา คน 3 7 0 
3. จาํนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเร่ือง

การมีงานทํา (ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ผู
ศึกษาตอ ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร) (ขอ 2 ลบดวย 
(2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)) 

คน 122 102 96 

4. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ขอ 2.1 / ขอ 3 x 100) 

รอยละ 100 92.24 96.91 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.00 76.00 81.00 86.00 ≥91.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป  

2.00 96.91 5.0000 0.1256 
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19 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥91.00 96.91 บรรล ุ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 เขาตอบแบบประเมินรอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปในระบบตามระยะเวลาที่กําหนด 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการประชาสัมพันธใหบัณฑิตเขาตอบประเมิน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรมีเครือขายและสัมพันธภาพที่ดีกับสถานประกอบการ 

 ดานงบประมาณ: - 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีทรัพยากรเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: สงแบบประเมนิไปยังฝายการพยาบาลเพ่ือประเมินบัณฑิตของวิทยาลัย 
อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไมมี 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี 
 อื่น ๆ: บัณฑิตตอบคําถามไมเขาใจขอคําถามและสภานภาพการมีงานทําของตนเอง เชน อยูในระหวางเปล่ียนงานใหม ก็
ระบุวาไมมีงานทํา เปนตน 
หลักฐานอางอิง: 
1.2.2-01 สรุปรายงานบัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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20 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีสงเสริมและสนับสนนุการสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.3.1 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : กษิรา เหลืองอราม 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจาํแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล นักศึกษาที่เขารวมโครงการ ช้ันป 
ช่ือโครงการท่ี 

เขารวม 
ว/ด/ป  

ท่ีเขารวม 

สาชาวิชาพยาบาลศาสตร 

1. นางสาวณัฐวรา ออนแรง 1 โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาเปน

ผูประกอบการรุนใหม 
Start Up (รุนท่ี3) 

15-16 
ธันวาคม 
2561 

2. นางสาวนฤมล เกษแกวเก้ียง 1 

3. นางสาวปนัสกร แสงมี 1 

4. นางสาวเกสรา สิริธนสุวรรณ 2 

5. นางสาวรุจิรา กรณีสุข 2 

6. นายอัครพล แจงประดิษฐ 2 

7. นางสาวพิมพประพัตร เหลาวัชรินทร 2 

8. นางสาววราพร สุขแสง 2 

9. นางสาวโสภณัฐ กันอํ่า 3 

10. นางสาวณัฐภรณ จันทรทํา 3 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
1.  จํ านวนนั ก ศึ กษาที่ เ ข าร วมการพัฒนา เป น
ผูประกอบการรุนใหม (startup)  

คน - - 10 

2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คน - - 481 
3. รอยละของนักศึกษาที่ ได รับการพัฒนาเป น
ผูประกอบการรุนใหม (startup) 

รอยละ - - 2.08 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.25 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.25 1.50 1.75 ≥2.00  
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21 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ได รับการ
พัฒนา เ ป น ผู ป ร ะ ก อบ กา ร รุ น ใ ห ม  
(startup) 

1.44 2.07 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥2.00 2.08 บรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยฯสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการรุนใหม 
Start Up (รุนท่ี3) ท่ีจัดโดยสํานักทรัพยสินและรายได 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: การสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวนตามคาเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: วิทยาลัยฯไดสงบุคลากรใหการดูแลนักศึกษาในการเขาอบรมโครงการ 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การใหความรวมมือกับหนวยงานเจาภาพในการดําเนินกิจกรรมใหลุลวงตามท่ีกําหนด 
อ่ืน ๆ: ไมมี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไมมี 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี 
 อื่น ๆ: ไมมี 
หลักฐานอางอิง: 
1.3.1-01 ภาพกิจกรรมนักศึกษาที่เขารวมโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการรุนใหม 
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22 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : กษิรา เหลืองอราม 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1370 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. ผลรวมคาความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ
สงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 

คะแนน - 32.3 23.39 

2. จํานวนจัดกิจกรรมการสงเสริม หรือพัฒนาให กับ
นักศึกษาทั้งหมด 

กิจกรรม 
- 7 5 

3. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมหรือฒนาใหกับนักศึกษา 

คะแนเฉล่ีย - 4.61 4.68 

 
 โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจําแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
ลําดับ ลักษณะกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม จํานวน

ผูเขารวม 

ระดับความ

พึงพอใจ 1 2 3 4 5 

1 
     โครงการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาลสําหรับนักศึกษา 
470 4.81 

2 
    โครงการสงเสริมการสรางคุณภาพบัณฑิตดาน

คุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพและบําเพ็ญ
จิตสาธารณะ 

10 4.63 

3 
     โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ (English Camp) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

350 4.78 

4 
     โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสรางเสริม

คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค การ
แขงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี 

450 4.71 

5 
ประกันคุณภาพ โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร 
120 4.46 

หมายเหตลุักษณะกิจกรรม : 
 1) กิจกรรมคุณธรรมจริยาธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  

     
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.85 4.00 4.15 4.30 ≥4.45  
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23 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.3.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนา
ใหกับนกัศึกษา 
 

1.44 4.68 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.45 4.68 บรรล ุ

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยฯดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา ตามแผนฯ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการจัดโครงการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษาตามแผน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ 

 ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: - 
อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไมมี 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี 
 อื่น ๆ: กิจกรรมสําหรับนักศึกษา เชน English Camp   จะจัดในชวงพฤษภาคม-สิงหาคม ของปงบประมาณ 
หลักฐานอางอิง:.. 
1.3.2-01 รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาลสําหรับนักศึกษา (4ช้ัน
ป) 
1.3.2-02 รายงานสรุปโครงการสงเสริมการสรางคุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพและบําเพ็ญจิต
สาธารณะ 
1.3.2-03 รายงานสรุปโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ (English Camp) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.3.2-04 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสรางเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค 
การแขงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี 
1.3.2-05 รายงานสรุปโครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร 
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24 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : วราลี พรหมปฏิมา 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1207 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
ที ่ ช่ือผลงานท่ี 

สงเขาประกวด 
รายช่ือนักศึกษา
เจาของผลงาน 

ว/ด/ป 
ที่จัดสง 

ชื่อหนวยงาน/
องคจัดประกวด 

ว/ด/ป  
ที่ตัดสิน 

ผลการตัดสิน
ของผลงานท่ี

สงเขา
ประกวด 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
1. ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น  ICN 

Congress 2019 
นางสาวม นัญชยา 
เรืองสันติกรกุล 

3 มีนาคม 
2562 

สมาคมพยาบาล
แหงประเทศ
ไทย  

10 มีนาคม 
2562 

ไมผานการ
คัดเลือก 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1. จํานวนสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขา
ประกวด  

สาขาวิชา - - 1 

2.  จํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด  สาขาวิชา - - 1 
3. รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขา
ประกวด 

รอยละ - - 100 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงาน
ของนักศึกษาเขาประกวด 

1.44 100 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 100 บรรล ุ

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ:  การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการประกวดของนักศึกษาจากหนวยงานตางๆ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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25 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 ดานบุคลากร: ไดรับคําแนะนําและการปรึกษา ท้ังจากอาจารยและบุคลากรภายในหนวยงานได รวมท้ังประสานกับ
บุคลากรจากเครือขายตางๆภายนอกหนวยงานได 

 ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรและใหบริการทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: นักศึกษาสามารถดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุมัติโครงการได 
อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไมมี 

 ดานงบประมาณ: ไมมี 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมี 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี 
 อื่น ๆ: นักศึกษาติดภารกิจการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามวันเวลาท่ีจัดได 
หลักฐานอางอิง: 
1.3.1-1-01 เอกสารการสมัครเขารวมคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเพ่ือเขารวมงานประชุม ICN Congress 2019  
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26 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผานการนําเสนอจากการจัด Mini-conference 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
                           รองคณบดีฝายวิชาการ       

ผูจัดเก็บขอมูล : อัญชา แดงทองดี 

โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

ลําดับ ช่ือบทความวิจัย 
ช่ือ-สกุล 
นักศึกษา

เจาของผลงาน 

ผลการพิจารณา
การนําเสนอ 

Mini-
conference 

ช่ืองานจัด Mini-
conference 

วัน/เดอืน/ป(ที่นําเสนอ) 

1 ผลการใชสายสะพายให
นมบุตรในการสงเสริม
การเล้ียงทารกดวยนม
มารดา 

นางสาวธนัญญา 
ประสิทธ์ิศาสตร/ 
นางสาวนัทธชนัน 
เหรียญทอง   

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

2 การศึกษาความเปนไปได
ของถุงมือประคบเย็นลด
ปวดประจําเดือน 

นางสาวกาญจนา 
โนนอรัญ/ นางสาว
ณัฏฐนิช สอนสูญ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

3 ผลการใชหมอนลูกบอล
เพ่ือสุขภาพปองกันแผล
กดทับ 

นางสาวปยะนันท 
ฝอยทอง/ นางสาว
นิรชา คําวะรัตน 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

4 การศึกษาพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 
4 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

นางสาวทิพจุฑา  ค้ิ
มอยู / นางสาว
จันทรแกว  วรรณ
ดร 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

5 ผาผูกยึดแขนแบบนาโน
สําหรับผูใหญ 

นางสาวสุริยฉัตร 
สุจริต/ นางสาว
จุฑามาศ สมทพิย 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

6 ไมประคองแขนช่ัวคราว นางสาวกมลรัตน 
ทรัพยเสรี/ 
นางสาวธนัญญา 
ออนเขียว 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

8 พค.2562 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2560 2561 2562 
1. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผานการนําเสนอจาก
การจัด Mini-conference 

ผลงาน - - 38 

2. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาที่สงเขารวมนําเสนอ
จากการจัด Mini-conference 

ผลงาน - - 61 

3. รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผานการนําเสนอ
จากการจัด Mini-conference 

รอยละ - - 62.30 
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27 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

7 พฤติกรรมการเรียนที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุง
ครรภชองนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวกาญจนา  
จันทรสีดา / 
นางสาวศริิลักษณ 
วัฒนะวงษ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

8 สายรุงเขาอู  นางสาวจรัญญา 
โชคยศเจริญ/ 
นางสาวปยวรรณ 
ถึงแสง 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

9 ประสิทธิผลการใชงาน
เบาะนอนเด็กปองกันการ
ตกเตียง 

นางสาวศรุาภรณ 
โคแดง/ นางสาว
รัตติกาล การชนะ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

10 ผลของความเครียด ตอ
แบบแผนการบริโภค
อาหารของนักศึกษาหญิง
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภฏัแหง
หนึ่ง  

นางสาวศริิลักษณ 
ศรีโนนยาง/ 
นางสาวสิรินทรา 
ศรีบุญรัตน 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

11 ผลตอการใชหมอนรอง
แขนเจาะเลือด
อเนกประสงค  

นางสาวนุชนพิน 
บุญพึ่ง/ นางสาว
ธัญญาพร บัวทอง  

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

12 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผูสูงอายุที่ปวยเปนโรค
ความดันโลหิตสูงในสวน
สุนันทาคลินิกเวชกรรม  

นางสาวสุภัทรา  
นักผูก/ นางสาวมิว
ชิตา  ชิรัมย 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

13 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ต.บางนางล่ี อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม 

นางสาวกนกพร. 
คําหม่ืน/ นางสาว
ทณมน หงสนฤชัย 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

14 พฤติกรรมเส่ียงตอการ
ต้ังครรภกอนวัยอันควร
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวน
สุนันทา  

นางสาวธัชทิญา  
สิงหประเสริฐ/ 
นางสาวพันธิวา  
มรรคผล 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

15 สมรรถภาพรางกาย
ผูสูงอายุ : ศึกษา
เปรียบเทียบผูสูงอายุใน
เขตเมืองและชนบท  

นางสาว
เสาวลักษณ สุทธิ
สน / นางสาว
เสาวลักษณ 
บรรจงปรุ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 
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28 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

16 การจัดการตนเองเพื่อ
ปองกันการติดเช้ือจาก
ผูปวยขณะปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

นางสาวพีรดา  
ครินชัย   / 
นางสาวณัฐวดี  
นิตยพันธ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

17 ความรูและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุที่ปวยดวย
โรคเบาหวานในสวนสุนัน
ทาคลินิกเวชกรรม   

นางสาวเบญจ
วรรณ  โยมงาม/ 
นางสาวศศิวิมล  
ศรีเมือง 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

18 สมรรถภาพรางกายของ
ผูสูงอายุในศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
เทศบาลนนทบุรี 

นางสาวอัญชลี 
ขวาวออน/ 
นางสาวสุธิดา ลือ
ชัยราม 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

19 การรับรูพฤติกรรมเส่ียง
ในวัยรุน 

นางสาวกมลพรรณ 
เทียกลาด/ 
นางสาวกิตติยา
ภรณ  ยืนยง 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

20 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ เทศบาล
นนทบรุี  

นางสาวพรนภา 
ดวงแกว/ นางสาว
มัณฑนา สุขร่ี 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

21 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
วัยรุน  

นางสาวณัฏฐธิดา 
มาตรกลาง/ 
นางสาวเจนจิรา
รัตน  จันทรชม 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

22 พฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตชุมชนวัด
ราชาและเขตชุมชนสวน
ออย  

นางสาวดวงพร 
สุตา/ นางสาว
นิรมล นามสีลิ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

23 ความสุขของนักศึกษา
พยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทา  

นางสาววาสนา 
พรหมชัย / 
นางสาวธัญรัตน  
แกนแดง 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

24 ปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลสุขภาพ มรภ. 
สวนสุนันทา 

นายอนุชา ตินะลา 
/ 
นางสาวเยาว
ลักษณ พรมสิงห 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

ลง Journal วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพ
สิทธ์ิประสงค ปที่ 1 ฉบับที่ 3 (กนัยายน-ธันวาคม 2560) 
https://www.tci-
thaijo.org/index.php/bcnsp/issue/view/14327  
(หมายเหตุ สงบทความเสนอวารสาร ชวงสิงหาคม 2561)  
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29 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

25 การศึกษาความเปนไปได
ในการใชเบาะรองแขน
ฝกเจาะเลือด สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร 

นายวรินทร บุญ
มา/  
นายราชัน เกษดา 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

26 ภาวะโภชนาการของ
ผูสูงอายุในเขตเมือง 

นายธนันทรรศ 
เพชรเมือง / 
นางสาวดวงหทัย 
กลัดนวม / 
นางสาวเพ็ญนภา 
เปงเสว 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

27 ภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นนทบรุี    

นางสาวคทัรียา คํา
นาโฮม/ นางสาว
ศิริลักษณ สะเด็น 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

28 การประยุกตใชกรอบ
แนวคิดภาพสะทอนคิด
ความเจ็บปวยกับการ
ดูแลผูปวยมะเร็งเตานม 

นางสาวชไมพร 
เบ้ียฝน / นางสาว
ประภาภรณ ภูมิ
ถาวร 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

29 การประเมินความรูและ
ปจจัยเส่ียงทางดาน
บริโภคอาหารที่จะ
กอใหเกิดโรคเบาหวานใน
ชุมชนวัดราชา  

นางสาวกนกวรรณ 
ภูมิศรี/ นางสาว
เนตรนภา เก้ียวมุข 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

30 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุเทศบาลนนทบุรี  

นางสาวณัฐณิชา  
สุขสง/ นางสาวณิ
ชากร  ตะประจํา 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

31 ทัศนคติและปญหา
อุปสรรคในการนํา
กระบวนการพยาบาลไป
ใชในการฝกปฎิบัติใน
คลินิก 

นางสาวฐิติมา 
ตํารารัมย/ 
นางสาวสุนันทา 
ศรีโชค 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

32 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความสุขของนักศึกษา
พยาบาล 

นางสาว วิราณี 
การศรีทอง / 
นางสาวมนิินธร 
ธนะรุง 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

33 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 
3 มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา ขณะข้ึนฝก
ปฏิบัติการพยาบาล  

นางสาวอรยา 
เหมือนวาจา/ 
นางสาวเจนจิรา 
รมเรงิ 

ผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลและ

สขุภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8 พค.2562 

34 ความเครียดและการ
จัดการความเครียดใน
ผูสูงอายุในชุมชน 

นางสาวอัญฐิกา บุ
ตะเคียน/ นางสาว
บุศรินทร  ผิวทอง 

ไมผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

  
  

35 การดูแลตนเองใน
ผูสูงอายุ 

นางสาวสิริจิรา  
สินธุอารีย / 
นางสาวณัฐธิดา  
แสนสุข 

ไมผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 
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30 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

36 ประเมินความรูและ
ปจจัยเส่ียงทางดาน
พฤติกรรมท่ีจะกอใหเกิด
โรคความดันโลหิตสูงใน
ชุมชนวัดราชา 

นางสาวนิชานันท 
อิงสา/ นายณัฐพล 
ชัยวงศา  

ไมผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

  

  

37 การประเมินความรูและ
ปจจัยเส่ียงทางดานการ
บริโภคอาหารที่จะ
กอใหเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงในชุมชนสวน
ออย 

นางสาวธนิยา โชค
ชัยวุฒิกุล/นางสาว
เจนจิราวรรณ จัน
ทะเสน 

ไมผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก 

    

38 ประเมินความรูและ
ปจจัยเส่ียงทางดาน
พฤติกรรมท่ีจะกอใหเกิด
โรคเบาหวานในชุมชน
สวนออย 

นางสาวกุสุมา 
เหล็กมา/ นางสาว
อาชัญญา ศรพระ
อินทร  

ไมผานการ
พิจารณา / 
คัดเลือก     

 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40.00 45.00 50.00 55.00 ≥60.00 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ี
ผ า น ก า ร นํ า เ ส น อ จ า ก ก า ร จั ด  
Mini-conference 

2.00 62.30 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥60.00 62.30  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยฯมอบหมายใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 ดําเนินการจัดทํางานวิจัย โดยมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยท่ี
สัมพันธกับงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: นักศึกษาดําเนินการทําผลงานวิจัยตามหัวขอเร่ืองท่ีสนใจ และมีการนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษางานวิจัย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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31 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 ดานบุคลากร: วิทยาลัยฯมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
ผลงานวิจัย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ (ถามี) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: อาจารยที่เปนที่ปรึกษางานวิจัยและนักศึกษาจําเปนตองไปฝกปฏิบัติ3-4 วันตอสัปดาห ทําใหชวงเวลาใน
การใหคําปรึกษาคอนขางนอย   

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การจัดตารางเรียนของนักศึกษาในรายวิชา “การวิจัยเก่ียวกับการพยาบาล” ใหแกนักศึกษาช้ัน
ปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยนักศึกษาจะตองดําเนินการทําวิจยัตอเน่ืองในช้ันปที่ 4 ซ่ึงนักศึกษามีรายวิชาฝกปฏิบัติ ทําใหเกิด
ความไมสะดวกในการดําเนินการใหเกิดความตอเนื่องได ทั้งน้ีอาจจะพิจารณาปรับตารางเรียน เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป 

หลักฐานอางอิง: 
1.3.4-1-01 สรุปรายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เขารวมนาํเสนอผลงานวิจัย (mini conference) 
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32 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดนําเสนอในระดับนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

ลําดับ ช่ือผลงานวิจัยของ
นักศึกษาท่ีไดนาํเสนอ
ในระดับนานาชาติ 

ช่ือ-สุกล เจาของ
ผลงาน 

ช่ืองานการประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาต ิ
(Conference) 

ว/ด/ป  
ที่นําเสนอ 

ประเทศท่ีไป
นําเสนอ 

กรณี ผลงานได
ตีพิมพใน
วารสารช่ือ

วารสารท่ีตีพิมพ 

ว/ด/ป ท่ี 
ตีพิมพ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

1.        

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน - - 0 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 22 24 26 28 

 ระดับหนวยงาน 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ี
ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ 

1.44 0.00 0.0000 0.000 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
 
 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 0  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยฯสงผลงานของนักศึกษาจํานวน 3 กลุม ไดนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-being 2018  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
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33 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แตไมสามารถนํามานับเปนผลงานของนักศึกษาในปนี้ได เนื่องจากเปนผลงาน
ของปการศึกษา 2560) 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: การดําเนินงานผลักดันงานวิจัยของนักศึกษาใหเกิดข้ึนตอเนื่องในปการศึกษา 2561 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยฯมีการจางอาจารยชาวตางชาติมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เปนการสนับสนุนใหมี
การเพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 อ่ืน ๆ: ไมมี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: แผนการเรียนของนักศึกษาไดมีการวางแผนและจัดเตรียมการไวลวงหนา ซ่ึงนักศึกษาตองมีการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝกปฏิบัติการทางการพยาบาล ทาํใหไมสอดคลองกับการสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยของนักศึกษาไดอยางเต็มท่ี
เทาท่ีควร  
หลักฐานอางอิง: 
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34 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
เปาประสงค 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทคัคะท่ีมีคะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินต้ังแต 
60 คะแนนข้ึนไป 

จํานวน - 1 1 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
ลําดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร รายช่ือคณะ

กรรมการฯ 
วันท่ีรบัตรวจฯ คะแนน

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
 1.  25501661101552  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ไดรับการตรวจ

รับรอง
สถาบันการศึกษาจาก

สภาการพยาบาล 

 29-30 เมษายน 
2562 

70 ดีมาก 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินต้ังแต 60 คะแนนข้ึนไป 

2.00 1 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
 
 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินงานตามเกณฑการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการจัดเก็บขอมลูของการรับสมัครนักศึกษา ติดตามจํานวนนักศึกษาที่คงอยู มีการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยผูสอนทั้งในดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และการสรางผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการมากข้ึน 
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35 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

สรางความรวมมือกับเครือขายอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ติดตามขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรใหการสนับสนุนในการดําเนินงานการพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ 

 ดานงบประมาณ: ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: การสรางความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ อยูในระหวางพิจารณาดําเนินการ 
หลักฐานอางอิง: 
1.4.1-1-01 รายงานการประเมินตนเองการดําเนินงานการพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ 
1.4.1-2-01 หนังสือที่ สภ.พ.01/05/466 สภาการพยาบาล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เร่ือง แจงผลการพิจารณาการขอ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
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36 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
2. จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ 
รายวิชา - - 1 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจาํแนกรายหลักสูตร ดงันี้ 

ลําดับ ช่ือ
รายวิชา 

เอกสารที่เปนภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่
สอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

ช่ือ-สกุล 
อาจารยผูสอน มคอ.3 เอกสาร หนังสอื ตํารา ส่ือ

ประกอบการ
สอน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. GEH 

0104 
วัฒนธรรม
อาเซียน 

     2/2561 Mr. Jay Cammer C. 
Nayuma 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 รายวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 6 8 10 12 

 ระดับหนวยงาน 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 รายวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

1.44 1 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 
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37 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มอบหมายรายวิชาที่สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษใหอาจารยประจําชาวตางชาติเปนผูรับผิดชอบ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการสอนรายวิชาเลือกอิสระเปนภาษาอังกฤษ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีอาจารยประจําเปนชาวตางชาติ 

 ดานงบประมาณ: มีงบประมาณในการจางอาจารยประจําชาวตางชาติ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ใหอาจารยประจําชาวตางชาติเปนผูรับผิดชอบในรายวิชาอ่ืนๆ (ท่ีไมใชภาษาอังกฤษ) ท่ีสามารถ
สอนเปนภาษาอังกฤษได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ดานส่ือสารในการจัดทําเอกสารมคอ.3 ที่เปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะตองมีการอธิบายใหแกอาจารยชาวตางชาติ
เขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
หลักฐานอางอิง: 
1.4.3-1-01 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEH 0104 วัฒนธรรมอาเซียน 
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38 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.4.4 ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
รายละเอียดผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน ดังน้ี 

ระดับ ประเด็นการพิจารณา 
คําอธิบายผลการดําเนินงานในแต

ประเด็น 
รายการหลักฐานอางอิง 

1 มีคณะทํางานจัดทาํหลักสูตร 2 ภาษา วิทยาลัยฯมีคณะทํางานจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา  โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทาํ
หลักสูตร 2 ภาษา ประจําป
งบประมาณ 2562 ข้ึน เพ่ือเปน
ผูรับผิดชอบ 

1.4.4-1-01คําส่ังวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพที่ 
87/2562 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทาํหลักสูตร 2 ภาษา 
ประจําปงบประมาณ 2562 

2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา ที่ผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหาร 

คณะกรรมการดําเนินการฯจัดทํา
แผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ของวิทยาลัยฯ 

 1.4.4-2-01 แผน
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
2 ภาษา 

3 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 
ภาษา 

 N/A  - 

4 ติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
หลักสูตร 2 ภาษา 

 N/A  - 

5 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและได 
(ราง) หลักสูตร 2 ภาษา 

 N/A  - 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ 

 ระดับหนวยงาน 
ระดับ การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 

1 มีคณะทํางานจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา 
2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา ที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหาร 
3 ดําเนินการตามแผนการพฒันาหลักสูตร 2 ภาษา 
4 ติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 
5 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและได (ราง) หลักสูตร 2 ภาษา  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1 . 4 . 4  ร ะ ดับคว าม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา 

1.44 2 2.0000 0.0362 
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39 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 2  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: อยูในระหวางการพิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: - 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ไมมี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: เน่ืองจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานวิชาชีพที่กํากับดูแลโดยสภาการพยาบาล ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตรจะตองพิจารณาใหเปนไปตามเกณฑและขอบังคับตางๆของสภาการพยาบาล ในการดําเนินการ
หลักสูตร 2 ภาษา จึงตองมีการพิจารณาใหรอบดานถึงความเปนไปไดในการดําเนินการภายใตการสอบข้ึนทะเบียนและขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดวย   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
มีความกาวหนาในสายอาชีพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จาํนวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คน 7 11 14 

1.1 ผูชวยศาสตราจารย 4 8 11 

1.2 รองศาสตราจารย 3 3 3 

1.3 ศาสตราจารย - - - 

2. จาํนวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจําท่ีลา
ศึกษาตอ)  

คน 46 51 52 

3. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 15.22 21.57 26.92 

 โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

สาขาวิชา จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารง

ตาํแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

คดิเปนรอย

ละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

พยาบาลศาสตร 11 3 - 14 52 26.92 

รวม        
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
13.00 16.00 19.00 22.00 ≥25.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

2.00 26.92 5.0000 0.1256 

 
 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

≥25.00 26.92  
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41 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติท่ีสามารถย่ืนขอตําแหนงวิชาการ ใหเขารวมโครงการ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: สงบุคลากรสายวิชาการเขารวมโครงการเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ (Fast Track) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรพ่ีเล้ียงคอยใหคําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน และการเตรียม
ผลงานวิชาการ  

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: อาจารยท่ีเขารวมโครงการไมสามารถสงเอกสารไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

 หลักฐานอางอิง: 
1.5.1-01 รายชื่ออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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42 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนอาจารยประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก คน 13 14 14 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารยประจําท่ี

ลาศึกษาตอ)  
คน 46 51 52 

3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 28.26 27.45 26.92 
 

   โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังน้ี 
สาขาวิชา จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒุิ ป.เอก จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด 

คดิเปนรอยละ 

ขาราชกา
ร 

พนง.เงิน
รายได 

พนง.
ประจํา 

รวม 

พยาบาลศาสตร - 14 - 14 52 26.92 

รวม - 14 - 14 52 26.92  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
26.00 29.00 32.00 35.00 ≥38.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.5.2 ร อยละของอาจารยประ จํ า ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.44 26.92 1.0000 0.0181 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥38.00 1.0000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณสมบัติพรอม ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: อนุมัติและอนุญาตใหอาจารยประจําลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตามระเบียบฯ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในทักษะภาษาอังกฤษ  

 ดานงบประมาณ:การจัดสรรงบประมาณสําหรับอาจารยที่ศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก 
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43 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรใหอยางเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การวางแผนกรอบอัตรากําลัง และลาศึกษาตอของบุคลากร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองใชระยะเวลาศึกษา 3-5 ปจึงจะสําเร็จการศึกษา ทําใหอัตราการเพ่ิมจํานวน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนไปไดคอนขางชา 
หลักฐานอางอิง: 
1.5.2-01 รายชื่ออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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44 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.5.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจําสายงาน 

คน 41 45 51 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจําสายงาน 

คน 16 16 18 

3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด คน 41 48 52 
4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด คน 16 16 18 
5. รอยละของบุคลากรท่ีไดรบัการพัฒนา รอยละ 100 95.31 98.57  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
78.00 83.00 88.00 93.00 ≥98.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ ได รับการ
พัฒนา 

1.44 98.57 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥98.00 98.57  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ อยางนอยคนละ 1 ครั้ง/ป 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: บุคลากรไดเขารับการอบรมท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานงบประมาณ:จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรเพ่ือใชในการอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง 

  ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: สนับสนุนวัสดุ-ครุภัณฑที่ตองการ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: วทิยาลัยจัดโครงการอบรมฯและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
ของตนเอง 
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45 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 อ่ืน ๆ: การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการการฝกอบรมและสัมมนาตางๆที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ผานชองทางการสื่อสาร
ตางๆของวิทยาลัย  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมกิจกรรม/โครงการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
หลักฐานอางอิง: 
1.5.3-01 แบบเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด  
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46 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.5.4 รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
  

  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนบุคลากรท่ีสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน 13 13 7 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 9 9 6 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 4 4 1 
2. จํานวนบุคลากรท่ีสอบที่เขาสอบท้ังหมด คน 42 60 46 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 26 44 31 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 16 15 
3. รอยละของบุคลากรที่ผ าน เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 30.95 23.33 15.22 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 34.62 20.45 19.35 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 25.00 25.00 6.67 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.5.4 รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2.00 15.22 1.1400 0.0286 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 15.22  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรข้ึน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการอบรมภาษาอังกฤษ 
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47 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การจางอาจารยประจําชาวตางชาติ ทําใหบุคลากรมีการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมาก
ย่ิงข้ึน  

อ่ืน ๆ: การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล โดยใชส่ือภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: เอกสารตางๆท่ีเปนระบบราชการเปนภาษาไทย ซ่ึงควรพัฒนาใหมรูีปแบบภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

หลักฐานอางอิง: 
1.5.4-01 สรุปผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษตามเกณฑ SSRU-TEP 
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48 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทันตอสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลง 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

กระบวนการ - - 17 

2. จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด กระบวนการ - - 21 
3. รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุง

และพัฒนา 
รอยละ - - 80.95 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 

1.44 80.95 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 80.95  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: จัดทาํเลมกระบวนการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ รวม 
21 กระบวนการ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหดขีึ้น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนแบบบูรณาการหนาที่รวมกัน หนาที่ความรับผิดชอบสําหรับ
บุคลากร 1 คน เก่ียวของและสัมพนัธกับหลายๆกระบวนการ ดังน้ันการแบงความรับผิดชอบในการจัดทําเลมกระบวนการ
ปฏิบัติงานในบางกระบวนการคอนขางยาก 
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49 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 หลักฐานอางอิง: 
1.6.1 รายงานสรุปผลหารดําเนินงานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
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50 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

รายการ ระดับความเช่ือม่ัน 

x  การแปลผล 
1) มีวิสัยทัศนและความสามารถ ที่จะนําพามหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายและพันธกิจ 

5.00 ดีมาก 

2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุมคาตามเปาหมาย งบประมาณและระยะเวลา
ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

3) มีการบริหารงานที่ตอบสนองตามความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

4) มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

5) มีระบบตรวจสอบการทํางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน พรอมทั้งเผยแพรขอมูลที่ 
เปนประโยชนในการทาํงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน อยางถูกตอง 

5.00 ดีมาก 

6) เปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

7) มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสมใหแก
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  

5.00 ดีมาก 

8) มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานไดอยางถูกตอง  
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

9) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงบุคลากรใหไดรับการปฏิบัติและบริการอยางเหมาะสม 
มีความเสมอภาคระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

10) มีการบริหารงานอยางมีศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ 

5.00 ดีมาก 

ภาพรวม 5.00 ดีมาก  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.15 4.30 4.45 4.60 ≥4.75  
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51 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.7.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรตอ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย 

2.00 5.0000 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.75 5.0000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 10 องคประกอบ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ประชาสัมพันธการตอบแบบสํารวจระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ผูบริหารปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

 ดานงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีชองทางการประชาสัมพนัธขอมูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการสื่อสารกับบุคลากร 
เพ่ือใหทราบการดําเนินงานและขาวสารท่ีถูกตองเหมาะสม 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืนๆ : มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมสรางความรูความเขาใจเพิ่มเติม เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
หลักฐานอางอิง:  
1.7.1-01 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (รอบที่ 2) 
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52 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยาง

ครบถวน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.8.1 ความพึงพอใจของนกัศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวเบญจพร เติมสนิ 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 
ดานอาคารสถานท่ี   
1. มีอาคารสถานท่ีคงลักษณะของความเปนวัง 5.00 มากที่สุด 
2. มีความร่ืนรมยของภูมิทัศนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 5.00 มากที่สุด 
3. มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 5.00 มากที่สุด 
4. มีความสวยงามในการจัดตกแตงไมประดับและตนไมภายในมหาวิทยาลัย 5.00 มากที่สุด 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
1. มีแสงสวางบริเวณมหาวิทยาลัย 5.00 มากที่สุด 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย  4.99 มากที่สุด 
3. มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 4.96 มากที่สุด 
4. มีสถานพยาบาลไวบริการ 5.00 มากที่สุด 
5. มีถงัขยะรองรับเพียงพอทุกพ้ืนที่ 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.99 มากที่สุด 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 
ดานอาคารสถานท่ี   
1. มีอาคารสถานท่ีคงลักษณะของความเปนวัง 4.17 มาก 
2. มีความร่ืนรมยของภูมิทัศนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 4.13 มาก 
3. มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 3.90 มาก 
4. มีความสวยงามในการจัดตกแตงไมประดับและตนไมภายในมหาวิทยาลัย 4.00 มาก 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
1. มีแสงสวางบริเวณมหาวิทยาลัย 4.20 มาก 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย  4.20 มาก 
3. มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 4.03 มาก 
4. มีสถานพยาบาล 4.30 มาก 
5. มีถงัขยะรองรับเพียงพอทุกพ้ืนที่ 4.03 มาก 

ภาพรวม 4.11 มาก 
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53 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตออาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงานในภาพรวมจําแนก
ตามกลุม  

กลุม ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 
1) บุคลากร 4.99 มากท่ีสุด 
2) นักศึกษา 4.11 มาก 

ภาพรวม 4.55 มากที่สุด  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.95 4.10 4.25 4.40 ≥4.55  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.8.1 ความพึงพอใจของนัก ศึกษา/
บุคลากรที่มีตออาคารสถานท่ีและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

1.44 4.55 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.55 4.55  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมของอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย ใหพรอมใชงานอยู
เสมอ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: สํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และแจงซอมหากพบมีอุปกรณชํารุด 
รณรงคการประหยัดทรัพยากรน้ํา/ไฟ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ใหความรวมมือในการสํารวจอุปกรณในสํานักงานเปนประจําสม่ําเสมอ 

 ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีสาธารณูปโภคที่จําเปนใหแกบุคลากร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: มักมีเหตุการณไฟฟาดับ น้ําประปาไมไหล / กรณทีี่เคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงานเสีย เชน เครื่องปรับอากาศ ตองรอ
ชางจากสวนกลาง ซ่ีงตองใชระยะเวลาพอสมควร  
หลักฐานอางอิง: 
1.8.1-01 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบท่ี2) 
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54 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตามภารกิจ 
 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ 
งบรายไดจากโครงการจัดหารายได 

ดานการบริการ
วชิาการ 

ดานวิจัย 

โครงการการประเมินแผนสรางเสริมสุขภาวะกลุมองคกรพระพุทธศาสนา งวด
ที่ 3 

- 50,000 

โครงการการพัฒนาศาสตรการพยาบาลและประชาสัมพันธองคกร (บริษัท 

อมรวัฒนการแพทย จํากัด) ดวยหลักฐานเชิงประจักษ  โดยใชเงินงบประมาณ

สวนการพัฒนาและสรางสรรคสังคมไทย ประจําปงบประมาณ 2561 งวดท่ี 2 

- 30,000 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 1,500,000 - 

รวม - 1,580,000  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ
วิชาการและวิจัยท้ังหมด 

บาท 4,970,000 6,322,805 80,000 

 1.1 ดานการบริการวิชาการ 4,970,000 - 1,500,000 
 1.2 ดานวิจัย - 6,322,805 80,000 
2. จํานวนอาจารยทั้งหมด (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) คน 50 48 50 
3. เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ
วิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 

บาท/คน 99,400 131,725.10 31,600 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
250,000 350,000 450,000 550,000 650,000 
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55 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 
   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

 

 ระดับหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  
สํานัก/สถาบัน/ศูนยการศึกษา ใหดําเนินการในช่ือตัวชี้วัด “รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการ

บริการวิชาการและวิจัย” โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 75,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200,000 275,000 350,000 425,000 500,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายได
ด านการบริการ วิชาการและวิ จั ยต อ
อาจารยประจํา 

2.00 31,600 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
25,000 31,600  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหมีการขอทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน  

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (PN)  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ไดรับการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากร 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนอยางเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ใชเทคนิคอาจารยพี่เล้ียง ในการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
การไดรับทุนวิจยัจากหนวยงานภายนอก 
หลักฐานอางอิง: 
1.10.1-01 สัญญารับทุนงานวจัิยกับหนวยงานภายนอก 
1.10-2-01 หนังสือบันทึกขอความขอสงเงินการบริการวิชาการโครงการอบรมประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
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56 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน  

เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยมีผลงานวิชาการ/วิจัยไดรับการตีพิมพลงในวารสารกลุม TCI 1 จํานวน 14 เร่ือง กลุม TCI 2 จํานวน 3 เร่ือง 
และบทความสวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 18 เร่ือง คิด
เปนคาถวงน้ําหนัก 20.20 คิดเปนรอยละ 35.44  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. ผลรวมถวงนํ้าหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพิมพหรือเผยแพร 
น้ําหนัก    

 1.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ 19.00 28.80 31.80 
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารยท่ีลาศึกษาตอ)  
คน    

2.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ 46 51 52 
 3. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค    
     ท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอ 
     อาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ    

 3.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ 41.30 56.47 61.15 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
28.00 31.00 34.00 37.00 ≥40.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสรางสรรค  ที่ ตี พิมพ เผยแพร ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัย 

2.00 61.15 5.0000 0.1256 
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57 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥40.00 61.15  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรฝายวิชาการ  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ : มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 
อ่ืน ๆ: มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนองานวิจัยในประเทศและตางประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: บทความในวารสารบางฉบับ พิมพลาชา ทําใหไมสามารถนํามาใชนับคะแนนในรอบ
ปงบประมาณได 

 อื่น ๆ: วารสารท่ีอยูในฐาน SCOPUS ตองใชระยะเวลานานเพื่อใหไดรับการตีพิมพ 
หลักฐานอางอิง: 
2.1.1-01 รายชื่อผลงานวิชาการ วิจัย ท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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58 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท้ังหมด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชน 
ผลงาน    

1.1 งานวิจัย ผลงาน 24 20 25 
1.2 งานสรางสรรค ผลงาน - - - 

2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ผลงาน    

2.1 งานวิจัย ผลงาน 25 34 26 
2.2 งานสรางสรรค ผลงาน - - - 

3. รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร างสรรค ได รับการนํ า ไปใช ประโยชน ต อ
ผลงานวจัิยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด 

รอยละ 96.00 58.82 96.15 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
54.00 56.00 58.00 60.00 ≥62.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคได รับการนําไปใช
ป ร ะ โ ยช น ต อผ ล ง า น วิ จั ยห รื อ ง า น
สรางสรรคทั้งหมด 

2.00 96.15 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥62.00 96.15  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินการทําผลงานวิจัยตามแนวทางการดําเนินงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ:ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานวิจัย เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย 
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59 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีระบบอาจารยพ่ีเล้ียง ชวยอาจารยรุนใหมในการแนะนําวิธีการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

 ดานงบประมาณ : ไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ : มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ : สงเสริมใหงานวิจัยเปน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: นักวิจัยใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับรองการใชประโยชนงานวิจัย ซ่ึงไมสามารถนับได 
หลักฐานอางอิง: 

2.2.1 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน  
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60 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.2.2 จํานวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2560 

1 จํานวนชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงาน
นวัตกรรม 

ชุมชน - - 0.000 

  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อชุมชนและจังหวัด ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

 N/A  N/A  
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับหนวยงาน 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ชุมชน  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.2.2 จํานวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดจาก
ผลงานวจัิยและงานนวัตกรรม 

1.44 0.0000 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 0.00  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีการดําเนินงานวิจัยรวมกับชุมชน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: สกัดองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใหชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนได 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีความรูความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่เกิดองคความรูใหชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเองได 

 ดานงบประมาณ: ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรงบประมาณอยางเพยีงพอ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ไมมีการทํางานวิจัยท่ีลงพ้ืนท่ีในชุมชน ท่ีกอใหเกิดเปนรูปธรรม 

 หลักฐานอางอิง:  
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61 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.3 ผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ย่ืนจดอนุสิทธบัิตร หรือสิทธิบัตร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อผลงานท่ียื่นจด 
ประเภทของผลงานที่ย่ืนจด 

ว/ด/ป  
ที่ย่ืนจด 

ช่ือ-สกุล  
เจาของผลงาน อนุ

สิทธิบัตร  
สิทธิบัตรหรือ ทรัพยสิน

ทางปญญา  
      
       

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ ย่ืนจด 

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
ผลงาน - - - 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ผลงาน ตอ  1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 8 10 12 ≥14 

 

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ  1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - ≥1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร 

1.44    

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥1    

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ผลักดันใหมีการสรางนวัตกรรมงานวิจัย 
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62 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: เนนการสรางนวัตกรรมในช้ันเรียน รวมกับนักศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน
ดวย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
อ่ืน ๆ: การไดรับความรวมมือจากหนวยงานสาขาตางๆท่ีรวมบูรณาการในการสรางสรรคนวัตกรรม 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรยังขาดประสบการณการสรางผลงานนวัตกรรม 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: การสรางผลงานนวัตกรรมจําเปนตองใชเคร่ืองมือ อุปกรณ นอกเหนือจากที่มีในหองปฏิบัติการ
พยาบาล 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ในการสรางนวัตกรรม จะตองมีหลากหลายศาสตรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในแตละดาน 
 อื่น ๆ:มีความเก่ียวของกับจริยธรรมในมนุษย เปนเร่ืองละเอียดออนในการสรางผลงาน และการทดลองรวมกับมนุษย 
หลักฐานอางอิง: 
2.3.1-01 - 
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63 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถ่ินใหมีความใหเขมแข็งอยางย่ังยืนตามศาสตรพระราชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.4.1 จํานวนองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯรวมกับงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใช
กิจกรรมนันทนาการ  ณ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ผูสูงอายุ ในอําเภอบางคนทีเขารวมกิจกรรม โดยข้ันตอนการดําเนินการกิจกรรมมีดังนี้ 1.กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องตน (ชั่ง
น้ําหนัก-วัดสวนสูง) 2. กิจกรรมนันทนาการตางๆ รวม 10 กิจกรรม (เชา-บาย) เชน การสวดมนต ออกกําลังกายแบบงายๆ 
รําวง ฯลฯ 4. การสรุปกิจกรรม ทบทวนทากายบริหารแบบตางๆ มีการถาม-ตอบระหวางทํากิจกรรม ซ่ึงการทํากิจกรรม
รวมกับผูสูงอายุจาํเปนตองมีการทบทวนกิจกรรมอยูบอยๆ สําหรับ "องคความรูในการปองกันภาวะการซึมเศราในผูสูงอายุ" 
สามารถสรุปไดดังน้ี  

1. การดูแลดานรางกาย 
-การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับชวงวัย ทั้งปริมาณและสารอาหารที่เหมาะสม 
-การออกกําลังกายที่เหมาะสม เชน ซ่ีกง ไทเกก รํากระบอง วายนํ้า เพ่ือใหระบบในรางกายมีพลังและทํางาน

ประสานกันไดดี 
-การตรวจสุขภาพประจําป หากพบส่ิงผิดปกติจะไดเขารับการรักษาอาการเร่ิมตนได 
2.การดูแลดานจิตใจ 
-สรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง คิดดี ทําดี พูดดี 
-ตระหนักในคุณคาของตนเองช่ืนชมและภาคภูมิใจในตนเอง 
-ดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย หลีกเล่ียงการสรางความเครียดและวิตกกังวล 
-หากิจกรรมงานอดิเรกท่ีสนใจอยากทํา เพ่ือชวยคลายเครียด และอาจสรางรายไดเสริมดวย 
-ทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวอยางสม่ําเสมอ 
-การอุทิศตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
-คนหาความสงบสุขทางใจ เชน การทําสมาธิ เพื่อใหจิตใจสงบ สามารถปลอยววางปญหาตางๆได 
3. การดูแลดานสังคม 

     -การเขาสังคมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน เชน การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนตน 

   
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

จํานวนองคความรูที่เพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรูบริการ
วิชาการ 

แหลง 1 1 1 
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64 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
รายชื่อแหลงเรียนรูท่ีเปดบริการทางวิชาการ

ใหกับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 
ชื่อองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลง
เรียนรูบริการวิชาการ  ประจําป
งบประมาณ (เดิม) ในป 2561 

ชื่อองคความรูที่เพ่ิมข้ึน
ในแหลงเรียนรูบริการ

วิชาการ (ใหม)  
ในป 2562  

แหลงเรียนรูสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ  โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.
สมทุรสงคราม 

การปองกันยาเสพติดของเยาวชน องคความรูในการปองกัน
ภาวะการซึมเศราใน
ผูสูงอายุ  

เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10 11 12 13 ≥14 

 

 ระดับหนวยงาน 
   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.4.1 จํานวนองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลง
เรียนรูบริการวชิาการ 

2.00 1 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1   

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: จัดโครงการเยาวชนรักธรรม หางไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา ณ โรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวดัสมุทรสงคราม 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: องคความรูที่ไดคือ เร่ืองการปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ 

 ดานงบประมาณ:จัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมฐานความรู/องคความรู 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดตอกับเครือขายชุมชน เพ่ือใหเกิดองคความรูตรงกับความตองการของ
ชุมชน 

อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีจากโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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65 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ไมมี 
หลักฐานอางอิง: 
2.4.1-01 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใชกิจกรรมนันทนาการ 
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66 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมขึ้น 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

          วิทยาลัยฯดําเนินการจัดทํา “โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการสรางผูดูแลผูสูงอายุ ในการ

เสริมสรางรายไดครอบครัวยากจนในชุมชน” โดยนาํหลักสูตรประกาศนียบัตรผูดูแลผูสูงอายุ (หลักสูตรระยะส้ัน) หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2561  มาเพ่ือใชในการอบรมสําหรับผูเขารวมโครงการ โดยมีการสํารวจครัวเรอืนเบื้องตนและจะประสานความ

รวมมือกับศูนยบริการสาธารณสุข 52 (สามเสนนอก)เพ่ือรวมกันสรรหาครัวเรือนท่ีมีความประสงคจะเขารวมโครงการตอไป 

วิเคราะหผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย (ยากจน) โดยต้ังแตเดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยฯดําเนินการ

อบรมในหัวขอกับผูเขารวมโครงการในหัวขอเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ (ภาคทฤษฏี) ไดแก สุขภาพของผูสูงอายุและ

ปญหาที่พบบอย, เทคนิคการดูแลผูสูงอายุข้ันพ้ืนฐาน, การใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสุขภาพ, โภชนาการ

สําหรับผูสูงอายุ, แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในการดูแลผูสูงอายุ, จริยธรรมสําหรับผูดูแลผูสูงอายุและกฏหมายท่ี

เก่ียวของ และการดูแลสุขภาพจิตพ้ืนฐานแกผูสูงอายุ และนาํผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน และฝกประสบการณการดูแล

ผูสูงอายุ  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. รายไดเฉล่ียของครัวเรือนท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจากเขารวม
โครงการ 

บาท - - 5,417.22 

2. รายไดเฉล่ียของครัวเรือนกอนเขารวมโครงการ บาท - - 4,166.67 
3. รอยละของรายไดของครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ - - 30.01 

 
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อครัวเรือนท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ผลรวมรายไดของสมาชิกทุกคนใน
ครัวครัวเรือนตอเดือนกอนเขารวม

โครงการ 

ผลรวมรายไดของสมาชิกทุกคนใน
ครัวครัวเรือนตอเดือนหลังเขารวม

โครงการ 
รายได

เฉลี่ยของ
ครัวเรือน
ทีเ่พ่ิมข้ึน
หลังจาก
เขารวม
โครงการ 

รายได
เฉล่ียของ
ครัวเรือน
กอนเขา

รวม
โครงการ 

รอยละ
ของ

รายได
ของ

ครัวเรือน
ที่เขารวม
โครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ผลรวม
รายได
ของ

สมาชิกทุก
คนในครัว
ครัวเรือน  

จาํนวน
สมาชิก
ท้ังหมด

ใน
ครัวเรือน  

เฉลี่ย 

ผลรวม
รายได
ของ

สมาชิก
ทุกคนใน

ครัว
ครัวเรือน 

จาํนวน
สมาชิก
ทั้งหมด

ใน
ครัวเรือน  

เฉลี่ย 

1.นางสาว กฤติยา พันธัง 5,000  5,000 14,000  14,000 9,000 5,000 180 

2.นางสาว ลัคณา เพาะแปน 4,166.67  4,166.67 4,531.67  4,531.67 365 4,166.67 8.76 

3.นางสาว เกศกนก แกนนาคํา 5,000  5,000 5,350  5,350 350 5,000 7 

4.นางสาว กมลวรรณ เกิดกัน 4,166.67  4,166.67 4,516.67  4,516.67 350 4,166.67 8.40 

5.นาง พรชนก ศรีสมาน 5,000  5,000 -  - - 5,000 - 
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67 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

6.นางสาว ปยะมาศ ศรีมา 5,000  5,000 5,350  5,350 350 5,000 7 

7.นางสาว วรกานต หยุนไกร 4,166.67  4,166.67 4,586.67  4,586.67 420 4,166.67 10.88 

8.นางสาว สุดารัตน สีเหลือง 5,000  5,000 5,420  5,420 420 5,000 8.40 

9.นางสาว วาสนา แซล้ิม 4,166.67  4,166.67 -  - - 4,166.67 - 

รวม           
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
22.00 24.00 26.00 28.00 ≥30.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนท่ี
เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

2.00 30.01 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 30.01  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการสรางผูดูแลผูสูงอายุ ในการเสริมสรางรายไดครอบครัวยากจนใน
ชุมชน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: วิทยาลัยฯจัดอบรมใหแกผูเขารวมโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผูดูแลผูสูงอาย ุ(หลักสูตร
ระยะส้ัน) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรท่ีรวมจัดอบรมใหแกผูเขารวมโครงการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ดานงบประมาณ:ไดรบัการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในการดําเนินโครงการ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการอบรมใชระยะเวลา 3 เดือน สําหรับหลักสูตรประกาศนียบตัรผูดูแลผูสูงอายุ เพ่ือให
สามารถนําไปประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายไดตอไป 

อ่ืน ๆ: มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือในการศึกษาดูงานและเปนแหลงฝกประสบการณ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: การสรรหากลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ เนื่องจากโดยมากพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนกลุม
ประชากรแฝง ท่ีมาจากภูมิลําเนาอ่ืน เขามาทาํงานและพักอาศัยเปนระยะเวลาหลายป ไมสะดวกในการมาเขารับการอบรม
ที่มีจํานวนช่ัวโมงมาก รวมทั้งจะตองเปนบุคคลที่สามารถอานออกเขียนได มีคุณวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา ม.3 จึงจะมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการอบรมหลักสูตรดังกลาว 
 

 หลักฐานอางอิง: 
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68 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 2.4.4-01 โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการสรางผูดูแลผูสูงอายุ ในการเสริมสรางรายไดครอบครัวยากจนใน
ชุมชน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาท่ี
ตนเองและผูอ่ืน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาท่ีตนเองและผูอ่ืน 

โรงเรียน - - 2 

  
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมความ
รักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิหนาท่ีตนเองและ

ผูอ่ืน 

กิจกรรมที่จัด จํานวน
ผูเขารวม 

ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

ผลลัพธของ
การจัด
กิจกรรม 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ กิจกรรมที่ 1พิชิตอวน พิชิตพุง 2018 (ให

ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม) 

 -ฐาน BMI 

 -ฐานออกกําลังกาย 

 -ฐานโภชนาการ 

กิจกรรมที่ 2 เกาหาย สบายหัว 2018 

(กิจกรรมกลุมและรายบุคคล) 

 -ฐานความรู 

 -ฐานคัดกรอง 

 -ฐานกําจัดเหารายบุคคล 

300 คน 28 พฤศจิกายน 

2561 

ผลการจัดโครงการ

จํานวน 2 โครงการ 

เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม

ตามโครงการเสริมพลัง 

รักษวินัย ดูแลสุขภาพใน

ภายใตโครงการสงเสริม

ความรักความสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย  

เขาใจสิทธิหนาท่ีของ

ตนเอง และผูอ่ืน มี

ความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับการการ

สรางเสริมสุขภาพหรือ

ควบคุมปองกันโรคและ

นําไปปฏิบัติ  เพ่ือให

ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําความรู

เก่ียวกับการสรางเสริม

สุขภาพท่ีไดไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันและ

เผยแพรตอไดอยาง

ถูกตอง ซ่ึงผลการดําเนิน

โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส (เปล่ียน

สถานที่จัดกิจกรรมจากเดิมคือ

กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางเยาวชนตนแบบ 

(กิจกรรมยอย เชน บรรยาย มอบรางวัล 

จัดแสดงส่ือเก่ียวกับเยาวชนตนแบบ)                          

กิจกรรมที่ 2 ภักดีองคราชัน (กิจกรรมยอย 

210 คน 11 มกราคม 2562 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและชุมชนใน

ทองถ่ินเกิดความรวมมือ

กันในการพัฒนาให
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวร

นเิวศนศาลายา) 

: การบรรยาย ฉายวิดีทัศน จัดแสดงสื่อ 

รองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

เยาวชนไทยมีความรัก

สามัคคี ความมีระเบียบ

วินัยเขาใจสิทธิ หนาท่ี

ของตนเองและผูอ่ืน 

2) นักเรียนท่ีเขารวม

โครงการมีความรูความ

เขาใจเรื่องความสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย การ

เขาใจสิทธิ หนาท่ีของ

ตนเองและผูอื่นมากข้ึน 

3) นักเรียนท่ีเขารวม

โครงการมีความรูความ

เขาใจเรื่องการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับหนวยงาน 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 โรงเรียน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.4.6 จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริม
ความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธหินาที่ตนเองและผูอ่ืน 

1.44 2 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 2  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยฯไดดําเนินการจัดโครงการที่เก่ียวกับการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอ่ืน จํานวน 2 โครงการ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 2 โรงเรียน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการจัดโครงการเสริมพลัง-รักษวินัยดูแลสุขภาพ : โรงเรียนและชุมชน เขตหวยขวาง 
กรุงเทพ และโครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนตนแบบ:เยาวชนไทย รูหนาที่ สามัคคี ภักดีองคราชันย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงคได 

 ดานงบประมาณ: ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ ภายใตการกํากับดูแลโดยคณะครุศาสตร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ไมมี 

 หลักฐานอางอิง:  
2.4.6-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางนอย 1 ระดับ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

2560 2561 2562 

1. จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนา
คุณภาพอยางนอย 1 ระดับ 

ผลิตภัณฑ - - 1 

  
ชื่อผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนา

คุณภาพอยางนอย 1 ระดับ 
รายละเอียดการพัฒนาคุณภาพ ชุมชนเจาของผลิตภัณฑ 

กะลาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาผลิ ต ภัณฑ ใ ห มี คุ ณภ า พ
เพ่ิมขึ้น ไมมี เ ช้ือรา ใช วัสดุจาก
ธรรมชาติ มีการทดสอบผลการใชที่
มีตอสุขภาพ 

หมู 1-5 ตําบลบางนางล่ี 
อํา เภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับหนวยงาน 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลิตภัณฑ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP  
ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางนอย  
1 ระดับ 

1.44 1 5.0000 0.0905 

 

การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินการตอยอดจากทุนออมสินยุวพัฒน ปงบประมาณ 2561 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: พัฒนาตอยอดคุณภาพของผลิตภัณฑจากกะลามะพราว ท่ีเปนวัตถุดิบหลักในชุมชน 
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72 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีอาจารยที่ดําเนินการตอเนื่องจากโครงการปที่แลว 

 ดานงบประมาณ: ไดรับงบประมาณสนับสนุนตอเนื่องจากธนาคารออมสิน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ไมมี 

 หลักฐานอางอิง:  
2.4.8-01 รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP ปงบประมาณ 2562 (โครงการพัฒนาพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อสรางสขุภาพ สรางอาชีพ สรางรายได ดวยกะลามะพราว) 
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73 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
1. จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค บาท 2,106,160 9,972,895 621,805 

1.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรื องาน
สรางสรรค(ภายใน) 

   

- งบประมาณรายได  566,000 417,000 435,000 
- งบประมาณแผนดิน - 5,450,020 - 

 1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค(ภายนอก) 

1,540,160 4,105,875 2,667,805 

2. จํานวนอาจารยประจําและนั กวิ จัยทั้ งหมด  
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ)  

คน 41 48 50 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

เฉล่ีย 
ตอคน 

51,369.76 207,768.65 62,056.10 

เกณฑการใหคะแนน :  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 10,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงัน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10,000 20,000 30,000 40,000 ≥50,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.5.1 เ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 

1.44 62,056.10 5.0000 0.0905 

 
 

การบรรลุเปาหมาย:   

กลุมสาขาวิชา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3) วิทยาศาสตรสุขภาพ ≥ 50,000 62,056.10  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: บุคลากรเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนในแตละรอบปงบประมาณ ตามประกาศจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: บุคลากรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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74 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยทั้งงบประมาณทุกป 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ:จัดสรรทรัพยากรที่สงเสริมและเอ้ือตอการทํางานอยางเพียงพอ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินงานตามปฏิทินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการแจงปฏิทินการดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับทุนวิจัยตางๆ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ไมมีความสัมพันธกับเครือขายหนวยงานภายนอกท่ีใหขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวจิัย/การสราง
ผลงานวิจัยรวมกัน 
หลักฐานอางอิง: 
2.5.1-01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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75 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาตติอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ผลงาน 2 4 1 

- ระดับชาติ 2 4 1 
4. ระดับนานาชาติ - - - 

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด ผลงาน 34 34 26 
3. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ ได
รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 

รอยละ - 11.76 3.85 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.75  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.75 2.50 3.25 ≥4.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน
ส ร า ง ส ร ร ค ท่ี ไ ด ร ว ม มื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติ
หรือนานาชาติตอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งหมด 

1.44 3.85 4.8000 0.0668 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.00 3.85  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตผลงานวิจัย 
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76 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ผลิตผลงานวิจัยรวมกับศูนยวิจัยจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางสุขภาพตอพฤติกรรมการชวยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรมีเครือขายกับหนวยงานภายนอก 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดตอกับหนวยงานภายนอกเพ่ือดําเนินการผลิตผลงานวิจัยรวมกัน 
อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภายนอก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ไมมี 
หลักฐานอางอิง: 
2.5.2-01 สัญญารับทุนวิจัย  
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77 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ตามเกณฑคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯมีระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริห าร

งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใชระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัย(RIS) หรือระบบงานวิจัยออนไลน 
(Research Information Systems) ( IQA 2.1-1-
01 ) (  IQA 2 .1-1 - 0 2 )  ของม หา วิ ท ย า ลั ย ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําข้ึนในการติดตามการ
ประชาสัมพันธแหล งทุน วิ จัยต างๆ การ ย่ืนขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ งงบประมาณรายได และ
งบประมาณแผนดิน การรายงานความกาวหนาของ
งานวิจัย การเบิกจายทุนวิจัย การสงงานวิจัย และ
การสรุปรายงาน ซ่ึงบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนสามารถใชงานระบบดังกลาวไดโดย
ผานระบบ RIS นี้  และวิทยาลัยฯ ได นําขอมูล
เก่ียวกับงานวิจัยตางๆ เผยแพรผานทางเว็บไซต 
( IQA 2.1-1-03)   นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยบนเว็บไซตประจําตัวของอาจารย (IQA 
2.1-1-04) อีกดวย 

IQA 2.1-1-01 เว็บไซต www.ris.ssru.ac.th 
IQA 2.1-1-02 คูมือการใชงานระบบวิจัยออนไลน 
(สําหรับผูวิจัย) 
IQA 2 .1- 1 - 0 3  เ ว็ บ ไ ซ ต วิ ท ย า ลั ย ฯ
http://www.nurse.ssru.ac.th 
IQA 2.1-1-04 ตัวอยางเว็บไซตประจําตัวของอาจารย
ประจําวิทยาลัยฯ  
http://www.elnurse.ssru.ac.th/premwadee_ka/ 

2 วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ดังน้ี 
 1) วิทยาลัยฯมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ และอาจารยอาวุโสผู ท่ีมีประสบการณ
เช่ียวชาญในสาขาตางๆท่ีคอยเปนพ่ีเล้ียงในการให
คําปรึกษาเก่ียวกับงานวิจัยแกเพ่ือนรวมงาน และให
การสนับสนุนในการใหคําปรึกษาดานการวิจัยแก
อาจารยรุนใหม นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯ
ยังไดเขารวมอบรมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ในหัวขอตางๆ ไดแก การเลือกสถิติท่ี
ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ การแปลความหมายผล
การวิเคราะหจากคอมพิวเตอร แนวทางการเลือกใช
สถิติวิเคราะหที่เหมาะสม การใชสถิติในการทดสอบ

IQA 2.1-2-01 บันทึกขอความขออนุญาตไปอบรม

งานวิจัย 

IQA 2.1-2-02 รายช่ือหนังสือ วารสาร e-book 

และฐานขอมูลออนไลน ท่ีเก่ียวของทางดานการ

พยาบาลและสุขภาพ 

IQA 2.1-2-03 ภาพส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

อาจารย 

IQA 2.1-2-04 เอกสารการขออนุมัติเขารวมการ

ประชุมวชิาการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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สมมติฐานทางการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการแปลผลทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
SPSS ในการวิเคราะหขอมลู (IQA 2.1-2-01) 
 2) วิทยาลัยฯไดจัดหาหนังสือและวารสาร
ทางการพยาบาลในหลากหลายสาขาวิชาทางการ
พยาบาล ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเขา
หองสมุดของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับเปนแหลง
คนควาขอมูลและสนับสนุนงานวิ จัยห รืองาน
สรางสรรคของอาจารยและนักศึกษา หรือผูที่สนใจ
ไดคนควา รวมท้ังe-book และฐานขอมูลออนไลน 
ตางๆทางการพยาบาลดวย (IQA 2.1-2-02) 
 3) วิทยาลัยฯ จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหแกอาจารย ในการ จัดหาคอมพิวเตอร และ
เคร่ืองพิมพใหอาจารย เพ่ือสะดวกในการทํางานและ
ทํางานวิจัย  นอกจากน้ีวิทยาลัยฯ มีการใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย(RIS)ของมหาวิทยาลัยฯโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขึ้น เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการบริหารงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในเร่ืองการย่ืนขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความกาวหนา การ
เบิกจายทุนวิจัย การสงงานวิจัย และการสรุป
รายงาน รวมถึงการกํากับติดตามสถานะของการ
ดํา เ นินการ วิ จัย โดยมีการ เข าร หัส เ พ่ือความ
ปลอดภัยในขอมูล (IQA 2.1-2-03) 

4) วิทยาลัยฯไดสงบุคลากรเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันไดแก 
การเขารวมประชุมวิชาการในโอกาสตางๆท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน อาทิ  
  4.1 การจัดงานประชุม วิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่  8 
“Research 4.0 Innovation and Development 
SSRU’s 80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
  4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบ
งานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน
พ้ืน ที่ ภ า ย ใ ต ค ว า ม ร ว ม มื อ  ม รภ . - ส ก ว .  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 4.3 การประชุมวิชาการ เร่ือง Update 

Pediatric Nursing in 2019 โดย ศูนยการศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ตอเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงแรม

เจาพระยาปารค 

 4.4 Perinatal Annual Meeting 2019 

“Medical Hub of Obstetric and New Born 

Care at Bumrungrad International Clinic 

Building (IQA 2.1-2-04) 

 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุคลากรสูสาธารณชน รวมทั้งเปน
การสรางเครือขายงานวิจัย อันจะนําไปสูงานวิจัย
ใหมๆตอไปในอนาคต 

3 วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณที่เก่ียวของกับ
งานวิจัยในยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสู
การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน เพ่ือ
ดําเนินงานวิจัยให เปนไปตามเปาประสงคของ
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2562 ( IQA 2.1-3-01) 
นอกจากน้ีบุคลากรของวิทยาลัยฯไดสงขอเสนอเพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบรายได) เพ่ือเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค สําหรับปงบประมาณ 
2562 จํานวน 25 เร่ือง จํานวนเงิน 417,000 บาท 
และมีงานประจําสูงานวิจัย (R2R) ซ่ึงเปนการทํางาน
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 
เร่ือง จํานวนเงิน 2,100 บาท รวมทั้งงบทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก จํานวนเงิน 2,667,805 บาท รวม
จํานวนเงินวิจัยท่ีไดรับทั้งส้ิน 3,121,805 บาท ทั้งน้ี
ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการประกาศผลการอนุมัติ
ทุนวิจัยใหแกนักวิจัยได รับทราบ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เร่ือง การรับ
ขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(งบรายไดมหาวิทยาลัย)” (IQA 2.1-3-02), “เร่ือง 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน”(IQA 
2.1-3-03) 

IQA 2.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2562 
IQA 2.1-3-02ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา “เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย(งบรายไดมหาวิทยาลัย) 
IQA 2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เร่ืองทนุสนบัสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดิน 

4 วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได (จาก
การประมาณการ) รอยละ 3 เพื่ออุดหนุนกองทุน
พัฒนาบุคลากรตอมหาวิทยาลัยฯ เ พ่ือจัดสรร
ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ และวิทยาลัยฯสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการ

IQA 2.1-4-01บันทึกขอความการขออนุมั ติ เ งิน
สนับสนุนเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย 
IQA 2.1-4-02บันทึกขอความการขออนุมัติไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 
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ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยอนุมัติใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ซ่ึงบุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนุนเพ่ือนําการ
นําเสนอผลงานวิจัยไดตน (IQA 2.1-4-01)(IQA 
2.1-4-02)ตามประกาศมหา วิทยา ลัยฯเ ร่ื อง
หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
เสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ 
(IQA 2.1-4-03) 

IQA 2.1-4-03 ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากร
เพ่ือเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ 

5 บุคลากรของวิทยาลัยฯไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ี
เก่ียวกับงานวิจัย ท้ังจากหนวยงานภายนอก เชน 
การเขารวมกิจกรรมของศูนยจัดการความรูการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใน
โครงการ Research Zone (2019) : Phase 146 
และเข า รั บการอบรมจากหน วยง านภาย ใน
มหาวิทยาลัยฯ ท่ีจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุนใหม, โครงการอบรม
ระบบวิเคราะหผลงานตีพิมพและผลงานวิชาการท่ี
เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ดวยโปรแกรม   
SciVal เปนตน 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯใชระบบและกลไกตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการสราง
ขวัญและกําลังใจตอบุคลากร หากผลงานที่ไดรับการ
เผยแพรได รับรางวัลหรือไดรับการตีพิมพอยู ใน
ฐานขอมู ลที่ ไ ด รับการรับรอง คุณภาพแล ะมี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย
ภายในประเทศหรือตางประเทศ(IQA 2.1-5-01) 
บุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร (ตัวอยางการขอเบิกเงินรางวัลของ 
ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช (IQA 2.1-5-02) 

IQA 2.1-5-01บันทึกขอความขอรับรางวัลผลงานดาน
วิจัย/ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ 
IQA 2.1-5-02 บันทึกขอความขอรับเงินรางวัลการ
ตีพิมพบทความในวารสารวิชาการ 

6 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดเผยแพรคูมือนักวิจัย ซึ่ง
จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเน้ือหาของ
ข้ันตอนการดาํเนินการงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ี
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนดและนําขอมูลไปเผยแพรและประชาสัมพันธ

IQA 2.1-6-01 คูมือนักวิจัย 
IQA 2.1-6-02 เอกสารประกอบการขอสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
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81 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

แบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในเลม
คูมือนักวิจัยหนา 31(IQA 2.1-6-01)ใหแกบุคลากร
ที่มีความสนใจจะย่ืนขอจดสทิธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
และดําเนินการย่ืนตอกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง
อาจารย ดร. ฐิตวันต หงสกิตติยานนท อาจารย
ประจํา วิทยา ลัยได ย่ื นขอรับ สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร โดยมีการโอนสิทธิใหแกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ขณะน้ีอยูในระหวางการดําเนินงาน
ตามข้ันตอนของกรมทรัพยสินทางปญญา(IQA 2.1-
6-02)  

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

(1) หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

(2) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(3) ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
(4) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญ และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไก เ พื่อชวยในการคุมครองสิทธิ ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที ่ นํา ไป ใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรือ

1.44 6 ขอ 5.0000 0.0905 
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82 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

งานสรางสรรคท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ี
ยอมรับ  

การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
5.00000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินงานตามระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐาน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการติดตามผลการดําเนินงานตามปฏทิินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการวิจัยตามพันธกิจของวิทยาลัย 

 ดานงบประมาณ:ไดรบัทุนอุดหนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งจัดสรร
หนังสือทั้งภาษาไทยและตางประเทศในสาขาการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของเขาหองสมุด 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานขับเคล่ือนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปปฏิทิน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ไมมี 

 หลักฐานอางอิง: รายละเอียดตามตารางผลการดําเนินงาน 
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83 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
วิทยาลัยฯอยูในระหวางการดําเนินงานพัฒนาวารสารวิชาการ “วารสารการพยาบาลและสุขภาพ” เพ่ือใหไดมาตรฐาน
รับรองจาก TCI 

ชื่อวารสาร ฐาน วันท่ีไดรับการยอมรับ 
TCI 1 TCI 2 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

 

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
จํานวนวารสาร วิชาการ ท่ีไดรับการยอมรับ ใน
ระดับชาติ 

วารสาร - - - 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับหนวยงาน 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ 

2.00 0 0.0000 0.000 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 0  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ขนาดนี้อยูในระหวางการจัดพิมพเปน
รูปเลม 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการตามขอปฏิบัติมาตรฐานการจัดทําวารสารของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารการพยาบาลและสุขภาพ พรอมท้ังกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ
วารสาร 
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84 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําวารสาร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: ไมมีโปรแกรมการจัดรูปแบบหนังสือ ตองใหทางโรงพิมพชวยดําเนินการ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การหาบทความวิจัยมาตีพิมพในวารสารใหครบเปนไปตามเกณฑคอนขางยาก เน่ืองจาก
วารสารเพ่ิมเร่ิมมีการพัฒนา ยังไมไดรับการยอมรับใหอยูในฐาน ดังนั้นจึงไมเปนท่ีรูจักมากเทาที่ควร 

หลักฐานอางอิง: 
2.7.1-01  http://journal.ssru.ac.th/index.php/jnhjournal 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถ่ินและ
สังคม 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 

โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการที่

สอดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนดตัว
บงช้ีความสําเร็จในระบบแผน มีระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกสังคม ตามแนวทางคูมือบริการ
วิชาการแกสังคม (ฉบบัปรับปรุง) งบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ 2561 (IQA 3.1-1-01) มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการฯจัดทําแผนปฏิบัติการดานการ
บริการวิชาการฯ (IQA 3.1-1-02)  โดยนํารายงาน
ผลการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชนใน 
5 พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย (IQA 3.1-1-03) 
มาใชในการกําหนดทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานการบริการวิชาการประจําป 2561 (IQA 3.1-1-
04) พรอมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
อนุมัติแผน จากนั้นผู รับผิดชอบโครงการบริการ
วิชาการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว และสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ (IQA 
3.1-1-05) ซ่ึงคณะกรรมการฯสรุปผลการดําเนินงาน 
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานเพ่ือนํามาใช
ในการปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานบริการวิชาการ
ในปถัดไป (IQA 3.1-1-06) 

IQA 3.1-1-01 คูมือบริการวิชาการแก สังคม (ฉบับ
ปรับปรุง) งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 
2561 
IQA 3.1-1-02 คํ า ส่ั งแต ง ต้ั งคณะกรรมการจัดทํ า
แผนปฏิบั ติการดานการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
IQA 3.1-1-03 รายงานผลการสํารวจปญหาและความ
ต อง ก า รข อ ง ชุ ม ช น ใน  5  พ้ื นที่ รั บ ผิ ดช อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 
2561 
IQA 3.1-1-04 แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ
ประจําป 2561 ท่ีไดรับการอนุมัติ 
IQA 3.1-1-05 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ 
IQA 3.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

2 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการ
บริการวิชาการ (IQA 3.1-2-01)  โดยระบุแผน
ดังกลาวไวในแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 
(IQA 3.1-1-04) โดยมีการระบุแนวทางการใช
ประโยชนของโครงการบริการวิชาการ โดยองค
ความรูที่เกิดจากการบริการวิชาการจะเปนประโยชน
ตอชุมชน สังคม และโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนจะใหเกิดการ
พัฒนาแกนักศึกษา 

IQA 3.1-2-01 แผนนําไปใชประโยชน (หนา32-47) ของ
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการประจําป 2561 ท่ี
ไดรับการอนุมัติ 
IQA 3.1-2-02 (IQA 3.1-1-04) แผนปฏิบัติการดาน
การบริการวิชาการประจําป 2561 ท่ีไดรับการอนุมัติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3      วิทยาลัยฯมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมภายใตการขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก
สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยจัดโครงการ
บริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ท้ังหมด 
3 โครงการ มีโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา 
จํานวน 3 โครงการ (IQA 3.1-3-01)  โดยผูรับบริการ
ไมตองเสียคาลงทะเบียนแตอยางใด สวนอีก 2 
โครงการ เปนโครงการท่ีวิทยาลัยจัดเปนลักษณะการ
ใหบริการวิชาการแบบมีคาลงทะเบียน คือโครงการ
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน:การกูชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน (CPR) โครงการบริการวิชาการเร่ือง การ
ใหความรูและการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันไขหวัดใหญ 
(IQA 3.1-3-02) 

IQA 3.1-3-01 โครงการการบริการวิชาการท่ีไดรับการ
อนุมัติ ประจําปงบประมาณ 2562 
IQA 3.1-3-02 โครงการอบรมหลักสูตรการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การกูชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 

4 เมื่อมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมเสร็จส้ินทุกโครงการแลว 
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นาํรายงาน
ผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ 
(IQA3.1-4-01) และรายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการทุกโครงการ(IQA3.1-4-02) รวมทั้งผลการ
ประเมินตามตัวบงช้ีของโครงการและแผน (IQA 
3.1-4-03) มาประชุมเพื่อไดแนวทางการปรับปรุง
แกไข มาใชในการปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ฯ ในปถัดไป และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา (IQA3.1-4-04) 

IQA 3.1-4-01 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
บริการวิชาการ  
IQA 3.1-4-02 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการทุก
โครงการ  
IQA 3.1-4-03 รายงานผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ
โครงการและแผน 
IQA 3.1-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

5 วิทยาลัยฯ นําผลจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ (IQA 3.1-4-04) มาใชจัดทําแนว
ทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม ประจําป
งบประมาณ 2563 (IQA 3.1-5-02) และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานการบริการ
วิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA 3.1-5-01 (IQA 3.1-4-04) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
IQA 3.1-5-02 แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ประจําปงบประมาณ 2563 
IQA 3.1-5-03 ตารางผลการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6      วิทยาลัยฯ มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม
“โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน”(IQA 3.1-6-
01) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตโครงการยอยคือ 
“โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการ
สรางผูดูแลผูสูงอายุในการเสริมสรางรายไดครอบครัว
ยากจนในชุมชน” พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  โดยเปนการดําเนินการโครงการ

IQA 3.1-6-01 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ตามแนวทางการดําเนินงานและยุทธศาสตรในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินใน
ทองที่ตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือสนองพระ
บรมราโชบายใหนําไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นการพิจารณา 

 ระดับหนวยงาน 
1) จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ

ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการและเสนอตอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ

เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3) โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
5) นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม 
6) คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด 

1.44 5 4.0000 0.0724 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินงานตามระบบ/กลไกในการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษากําหนด 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการติดตามผลการดําเนินงานตามปฏทิินการบริการวิชาการแกสังคม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมตามพันธกิจของวิทยาลัย 

 ดานงบประมาณ:ไดรบังบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก
สังคม  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานขับเคล่ือนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปปฏิทิน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.9.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ี
กําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
  
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกําหนด

ผูรับผิดชอบโดยมีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการประกอบดวยอาจารยจากทุกกลุมวิชาของวิทยาลัยฯ 
 มีการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และประสานงานใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 (IQA 4.1-1-01 )ตามคําส่ังวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หนาที่ดังนี ้
 1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3) ส่ือสารแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติ
ใหกับสวนงานที่เก่ียวของ 
 4) ดําเนินงาน ติดตาม ผลักดัน รวบรวม และสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอผูบริหาร 
 6) อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

IQA 4.1-1-01 
คําส่ังวิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ เร่ือง 
แตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมเพ่ือวางแผนกลยุทธ (IQA 4.1-2-
01) ตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2561 
(IQA 4.1-2-02) และมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผน คือ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมีการ
สรางตัวช้ีวัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีชัดเจนของแผน จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ รอยละ
ของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดีงาม มี
เปาหมายรอยละ 85 โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ที่พอเพียงและมีความเหมาะสม ให
สามารถดําเนินงานไดตามแผนเพ่ือดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
สอดคลองกับปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีสวนงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน และจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือใหเกิดกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 

IQA 4.1-2-01 
รายงานประชุมที่
เก่ียวของกับการ
จัดทาํแผนปฏิบัติ
การดานทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2561  
IQA 4.1-2-02 
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ประจําปการศึกษา 
2561 
 

3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการกํากับและติดตาม
ใหมีการดําเนินงานตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตอคณะกรรมการดําเนินงาน (IQA 4.1-3-01) ให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานเจาภาพจํานวน 3 คร้ัง คือรอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (IQA 4.1-3-02 , IQA 4.1-3-02 )และแจงให
ผูบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   

IQA 4 . 1 - 3- 01 
รายงานการประชุม
ที่ เ ก่ียวของกับการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
IQA 4 . 1 - 3- 02 
เ อ ก ส า ร / บั น ทึ ก
ข อ ค ว า ม ก า ร ส ง
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประจําปการศึกษา 
2560 ตอหนวยงาน
เจาภาพ รายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรอบ 
6,9 และ 12 เดือน 
ประจําปการศึกษา 
2561 

4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการกํากับและติดตาม
ใหมีการดําเนินงานตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการสรุปและ
รายงานผลการดาํเนินงานทุกกิจกรรมตอคณะกรรมการดําเนินงาน (IQA 4.1-4-01) 
  

IQA 4 . 1 - 4 - 0 1 
รายงานการประชุม
ที่ เ ก่ียวของกับการ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประจําปการศึกษา 
2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

5 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (IQA 
4.1-5-01) คร้ังที่ 3/2562 ภายในหนวยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ รอบ 12 เดือน ประจําปการศึกษา 2561 และสรุปผลตามตัวบงชี้ที่วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมท้ังผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการดําเนินงานโครงการมีดังน้ี 
 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

ผลการ

บรรลุ 

งบประมาณ (เงิน) 

รายได แผนดิน 

1 โครงการไหวครูและ

บายศรีสูขวัญ 

วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

1. เพื่อปลูกจิตสํานึก

ใหกับนักศึกษาได

ตระหนักและเห็น

ความสําคัญของพิธีไหว

ครูและบายศรีสูขวัญ 

2. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษา

และบุคลากรไดรับการ

พัฒนาใหมีทัศนคติ 

คานิยม ความสุนทรีย

และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

97.8 บรรลุ - - 

2 โครงการ“การ

พัฒนาคุณลักษณะ

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแหง

วิชาชีพพยาบาล 

สําหรับนักศึกษาชั้น

ปท่ี 4” 

1. เพื่อเสริมสราง

คณุธรรมและจริยธรรม

ใหนักศึกษาใหสามารถ

ครองตนอยูในวิชาชีพ

การพยาบาลอยาง

เหมาะสม 

2. เพื่อสงเสริมให

นักศึกษามีการพัฒนา

ใหมีทัศนคต ิคานิยม 

ความสุนทรียและ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม ท่ี

ถูกตองเหมาะสม เปน

พลเมืองดี มีความ

ซ่ือสัตย อดทน และ

เห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาสวน

ตน  

96.6 บรรลุ 

- 
304,100 

บาท 

IQA 4.1-5-01 
รายงานการประชุม
ที่เก่ียวของกับการ
สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 
2561 
IQA 4.1-5-02
เอกสารสรุป/แนว
ทางการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 
2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3. เพื่อฝกอบรม

คณุธรรมและจริยธรรม 

พัฒนาบุคลิกภาพของ

นักศึกษาใหเกิดผลทาง

ทฤษฎีและปฏิบัติ อัน

จะเปนผลดีติดตัว

นักศึกษาตอไปใน

อนาคต   

3 โครงการเสริมสราง

คุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค: 

“Graduation and 

Pinning 

Ceremony for 

Graduated 

Nurses” 

 

1. เพื่อปลูกจิตสํานึก

ใหกับนักศึกษาได

ตระหนักและเห็น

ความสําคัญของ

ประเพณีการมอบเข็ม

เคร่ืองหมายของ

สถาบันการศึกษา

พยาบาลแกผูสําเร็จ

การศึกษา 

2. เพื่อใหนักศึกษามี

ความภูมิใจ เกดิความ

รัก ความผูกพัน 

ระหวางศิษยกับ

อาจารยและเปนการ

สืบทอดวัฒนธรรมอันดี

งามของ

สถาบันการศึกษาสืบ

ทอด (2) ตอไป และ

สรางเอกลักษณใน

วิชาชีพพยาบาล 

96.4 บรรลุ 

37,000 

บาท 
- 

4 โครงการ “พิธีมอบ

หมวกและเข็ม

เคร่ืองหมายสําหรับ

นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ” 

1. เพื่อใหนักศึกษา

ตระหนักถึงคุณคาของ

วิชาชีพการพยาบาล

และทราบความหมาย

ของหมวกพยาบาล 

2. เพื่อใหนักศึกษามี

วินัยตอตนเองและ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

94.8 บรรลุ 

39,500    

บาท 
- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3. เพื่อการมี

สัมพันธภาพท่ีดีงาม

ระหวางนักศึกษา

พยาบาล อาจารย 

สถาบันการศึกษา และ

องคกรวิชาชีพ 

4. เพื่อเปนการเผยแพร

กิจกรรมวิชาชีพการ

พยาบาลตอสังคม 

 

     ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(IQA 4.1-5-02 ) 
เมื่ อ วันพฤหัสบดีที่  27 มิ ถุนายน 2562 คร้ั งที่  3/2562  เพื่ อร วมกันนํ าปญหา
อุปสรรค  ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการท่ีผานมา เพ่ือปรับปรุงแผนและโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในเร่ืองตัวช้ีวัดของโครงการท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการและปรับปรุงตัวช้ีวัดในโครงการอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถตอบโจทยการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมติที่ประชุมไดใหขอสรุป ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในป
การศึกษา 2561 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเห็นสมควรดังน้ี 
  1. 1. การบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเขากับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  1. 2. การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 2. การสนับสนุนแลสงเสริมเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง เห็นสมควรดังนี ้
  2. 1. สงเสริมนักศึกษาในการเขารวมประกวดมารยาทไทยในดานการ
สงเสริมเอกลักษณไทย ซ่ึงตอยอดในการสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมประกวดมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย อาทิ โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย และ  โครงการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ เอกลักษณ วัฒนธรรมไทย ระดับอุดมศึกษา เปนตน ซ่ึงเปน
การสงเสริมและสรางเอกลักษณไทยของวังสวนสุนันทา ในการเผยแพรไปสูสาธารณะ จะเปน
ประโยชนและตอบโจทยยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ไดชัดเจน และเปนการสรางเอกลักษณ
ในสวนของความเปนวัง ใหไดรับมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
  2.2 การส ง เสริมใหนั กศึกษามี ส วนร วมในการทํ า กิจกรรมด าน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย อาทิ  โคร งก า รม รด กท า ง
วัฒนธรรมสวนสุนันทา ของหนวยงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

6 วิทยาลัยฯ ไดมีการเผยแพรการจัดกิจกรรมโครงการดานการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสูสาธารณชนท้ังภายในและภายนอก (IQA 4.1-6-01, IQA 4.1-6-02) ผาน
ชองทางตางๆ ดังนี้ 
 1. สื่อออนไลน : เชน เว็บไซต (http://www.nurse.ssru.ac.th), Facebook,      

IQA 4.1-6-01 
เอกสารแสดงการ
เผยแพรโครงการ
กิจกรรมการทํานุ
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94 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

(www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/) 
 2. สื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน วารสารแกวเจาจอม       

บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาํป
การศึกษา 2561 
IQA 4.1-6-02 
เอกสารการเผยแพร
โครงการ/กิจกรรมที่
ระบุในผลการ
ดําเนินงาน 

7 - - 
 

ประเดน็การพิจารณา : 
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน  

1-2 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
4 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
5 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
6-7 ขอ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.9.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด 

1.44 6 ขอ 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มีการดําเนินงาน  

6-7 ขอ 
5.0000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: ดําเนินงานตามระบบ/กลไกในการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษากําหนด 
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95 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการติดตามผลการดําเนินงานตามปฏทิินการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจของวิทยาลัย 

 ดานงบประมาณ:ไดรบังบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานขับเคล่ือนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป
ปฏิทิน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ไมมี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีมีผลงานวิจัย คน 41 40 43 
2. จํานวนอาจารยประจําและนั กวิ จัยทั้ งหมด  

(นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน 41 48 50 

3. ร อยละของอาจารยประ จําและนัก วิจั ยที่ มี
ผลงานวิจัย 

รอยละ 100 83.33 86.00 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2.10.1  รอยละของอาจารยประจําและ
นักวจัิยที่มีผลงานวิจัย 

2.00 86.00 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 86.00  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํามีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐาน 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามปฏิทิน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการวิจัยตามพันธกิจของวิทยาลัย 

 ดานงบประมาณ:ไดรบัทุนอุดหนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งจัดสรร
หนังสือทั้งภาษาไทยและตางประเทศในสาขาการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของเขาหองสมุด 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานขับเคล่ือนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปปฏิทิน 
อุปสรรคตอการดําเนินการ :  
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97 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 อ่ืนๆ : อาจารยไมมีความประสงคจะทํางานวิจัยในปงบประมาณน้ี เนื่องจากอยูในระหวางทําผลงานวิชาการ หรืออยูใน
ระหวางการดําเนินงานวิจัยที่ไดรับทุนปท่ีผานมา จึงไมไดเขียนขอเสนอของบประมาณใหม 

หลักฐานอางอิง: 
2.10-1-01 รายช่ืออาจารยประจําท่ีมีผลงานวิจัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถ่ิน 

 
เปาประสงค 3.1 เครือขายและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนเครือขายท่ีมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลัยอยางเดนชัด 
เครือขาย 4 4 4 

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
1.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   - - - 

2. จํานวนเครือขายท่ีมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวทิยาลัยอยางเดนชัด 

เครือขาย 5 5 5 

2.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
2.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
2.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 
2.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 1 

3. รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวทิยาลัย 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 

3.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
3.2 เครือขายชุมชน   - 1 1 
3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
3.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 
3.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   - - - 
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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือเครือขาย รายละเอีดของผลผลิตท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
1) เครือขายศิษยเกา    
ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ 

ตัวแทนศิษยเการวมกิจกรรมตางๆของวิทยาลยัจัดขึ้น เชน ตัวแทนศิษยเการวมเปนวิทยากรในกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกูชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ไดแก 1. นายบรรพต กุน
ชรินทร 2.นายวัชระ วงศใจฟู เมื่อวันท่ี 17ตุลาคม 2561 ณ บานพึ่งสุข จังหวัดราชบุรี เปนตน 

2) เครือขายชุมชน    
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใชกิจกรรมนันทนาการ รวมกับกลุม
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ    
สภาการพยาบาล ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสตูรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ขึ้นทะเบียน

และออกใบอนุญาตแกผูขอขึ้นทะเบียนและตออายุ 
4) เครือขายผูประกอบการ    
4.1 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร 
เนช่ันแนล 

1.วิทยาลัยมีแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 2.เปนสถานที่ทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
และผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

  4.3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร 

เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

5) เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   
  5.1 ..ชื่อเครือขายยอย... -  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตท่ี
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

2.00 80.00 1.0000 0.0251 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
100.00 80.00  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน 
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ 

 ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
หลักฐานอางอิง: 
3.1.1-01 เอกสาร MOU รวมกับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล 
3.1.1-02 เอกสาร MOU รวมกับคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล โรงพยาบาลศิรริาช 
3.1.1-03 เอกสาร MOU รวมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 
3.1.1-04 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา 
3.1.1-05 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 
3.1.1-06 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับสภาวิชาชีพ 
3.1.1-07 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ 
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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ช่ือเครือขาย รายละเอียดของผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

1) เครือขายศิษยเกา    
ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ 

ตัวแทนศิษยเการวมกิจกรรมตางๆของวิทยาลยัจัดขึ้น เชน ตัวแทนศิษยเการวมเปนวิทยากรในกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกูชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ไดแก 1. นายบรรพต กุน
ชรินทร 2.นายวัชระ วงศใจฟู เมื่อวันท่ี 17ตุลาคม 2561 ณ บานพึ่งสุข จังหวัดราชบุรี เปนตน 

2) เครือขายชุมชน    
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใชกิจกรรมนันทนาการ รวมกับกลุม
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ    
สภาการพยาบาล ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสตูรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ขึ้นทะเบียน

และออกใบอนุญาตแกผูขอขึ้นทะเบียนและตออายุ 
4) เครือขายผูประกอบการ    
4.1 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร 
เนช่ันแนล 

1.วิทยาลัยมีแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 2.เปนสถานที่ทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
และผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

  4.3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร 

เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

5) เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ    
  5.1 ..ชื่อเครือขายยอย... -  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนเครือข ายท่ีมีส วนร วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 
เครือขาย 4 4 4 

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
1.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   - - - 

เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 กลุมเครือขาย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 เครือขาย 2 เครือขาย 3 เครือขาย 4 เครือขาย 5 เครือขาย  
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รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.44 4 เครือขาย 4.00 0.0724 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 เครือขาย 4 เครือขาย  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน 
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ 

 ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
หลักฐานอางอิง: 
3.1.2-01 (3.1.1-01) เอกสาร MOU รวมกับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
3.1.2-02 (3.1.1-02) เอกสาร MOU รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
3.1.2-03 (3.1.1-03) เอกสาร MOU รวมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูริาชนครินทร 
3.1.2-04 (3.1.1-04) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา 
3.1.2-05 (3.1.1-05) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 
3.1.2-06 (3.1.1-06) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับสภาวิชาชีพ 
3.1.2-07 (3.1.1-07) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 3.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถ่ินท่ีหลากหลาย 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท :02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
  

  
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือเครือขาย ระยะเวลาการ
ดาํเนินการรวมกัน 

กิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) เครือขายศิษยเกา     
ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตลอดชีพ ตัวแทนศิษยเการวมกิจกรรมตางๆของวิทยาลัยจัดข้ึน เชน 

ตัวแทนศิษยเการวมเปนวิทยากรในกิจกรรมโครงการอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การกูชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 
ไดแก 1. นายบรรพต กุนชรินทร 2.นายวัชระ วงศใจฟู เม่ือ
วันท่ี 17ตลุาคม 2561 ณ บานพ่ึงสุข จังหวัดราชบุรี เปนตน 

2) เครือขายชุมชน     
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 ทุกปงบประมาณ ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวย
การใชกิจกรรมนันทนาการ รวมกับกลุมงานจิตเวชและยาเสพ
ติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมีการ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 
เครือขาย 4 4 4 

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
1.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 1 1 
1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 1 1 
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   4 4 4 

2. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศ เครือขาย 1 1 1 
2.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
2.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   2 2 2 
2.4 เครือขายผูประกอบการ   100 100 100 

3. รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง 

รอยละ 100 100 100 

3.1 เครือขายศิษยเกา   100 100 100 
3.2 เครือขายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือขายผูประกอบการ   4 4 4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ     
สภาการพยาบาล ตลอดระยะของการ

เปดหลักสูตร 
ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสตูร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตแกผูขอขึ้นทะเบียนและตออายุ 

4) เครือขายผูประกอบการ     
 4.1 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร เนชั่นแนล 5 ป (พ.ศ 2558-2563) 1.วิทยาลัยมีแหลงฝกปฏิบัตขิองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล 2.
เปนสถานท่ีทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัตขิอง
นักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

 4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 

5 ป (พ.ศ.2559-2564) เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางาน
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

  4.3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 5 ป (พ.ศ.2561-2566) เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานท่ีทํางาน
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
55.00 60.00 65.00 70.00 ≥75.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือ
ในประเทศ ท่ีมีการ ดํา เนิ นการอย า ง
ตอเนื่อง 

2.00 100.00 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥75.00 100  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน 
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ 

 ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 หลักฐานอางอิง:  
3.2.1-01 (3.1.1-01) เอกสาร MOU รวมกับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
3.2.1-02 (3.1.1-02) เอกสาร MOU รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
3.2.1-03 (3.1.1-03) เอกสาร MOU รวมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูริาชนครินทร 
3.2.1-04 (3.1.1-04) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา 
3.2.1-05 (3.1.1-05) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 
3.2.1-06 (3.1.1-06) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับสภาวิชาชีพ 
3.2.1-07 (3.1.1-07) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 3.3  มหาวิทยาลัยมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ     
 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกษิรา เหลืองอราม 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่อเครือขายตางประเทศ รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน /หรือ
รายละเอียดท่ีจะดําเนินการรวมกัน 

รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- - -  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
1. จํานวนเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกับมหาวิทยาลัย 

เครือขาย - - 0 

2. จํานวนเครือขายตางประเทศท้ังหมด เครือขาย - - 0 
3. รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกับมหาวิทยาลัย 

รอยละ - - 0 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
53.00 56.00 59.00 62.00 ≥65.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศท่ี
มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

2.00 0.000 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥65.00 0.0000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีการประสานเพ่ือหาเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศในเบื้องตน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรท่ีมีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ  

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

 หลักฐานอางอิง:  
3.3.1-01 - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ ศิษยเกา และตางประเทศ 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.4.1 ระดบัความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกษิรา เหลืองอราม 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 มีแผนปฏิบั ติการดานการสรางความสัมพันธ กับ

เครือขาย ที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย 

3.4.1-1-01 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธ
กับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไดเฉล่ียรอยละ 60 และ
ดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียนอยกวารอยละ 50 

3.4.1-2-01 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธ กับ
เครือขาย ประจําปงบประมาณ 2562 3 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉล่ียรอยละ 61-65 

และดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียรอยละ 50-65 
4 การดําเนินงานตามแผนฯไดเฉล่ียรอยละ 66-70 และ

ดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียรอยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉล่ียรอยละ 75 และ

ดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียมากกวารอยละ 80  
เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับ การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 
1 มีแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย 
2 มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไดเฉล่ียรอยละ 60 และดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียนอยกวารอยละ 50 
3 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉล่ียรอยละ 61-65 และดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียรอยละ 50-65 
4 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉล่ียรอยละ 66-70 และดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียรอยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉล่ียรอยละ 75 และดําเนินการไดบรรลุเฉล่ียมากกวารอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/
กลไกใ นการ สร า งความร วม มื อ กั บ
เครือขาย 

1.44 5 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนนิงานตามแผนฯ 
ไดเฉล่ียรอยละ 75 และดําเนินการได
บรรลุเฉล่ียมากกวารอยละ 80 

5  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน 
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ 

 ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
อ่ืน ๆ: ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.5.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุรศักด์ิ เพชรทอง 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1206 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 มีคณะทํางานการ พัฒนา/ป รับปรุงฐานข อมู ล

เครือขาย แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล
เครือขาย ที่ผานการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน 
และเขารวมรับฟงแนวทางจากคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย  

3.5.1-01-1  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
3.5.1-01-2 แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล
เครือขาย 

2 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 
นอยกวารอยละ 20 

3.5.1-02-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา/
ปรับปรุงฐานขอมูล 
3.5.1-02-2 ฐานขอมูลเครือขาย 3 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 

รอยละ 21 - 40 
4 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 

รอยละ 41 - 79 
3.5.1-4-01รายงานขอมูลเครือขายตามมหาวิทยาลัย
กําหนดประกอบดวย 1) เครือขายศิษยเกา 2) เครือขาย
ชุมชน 3) เครือขายผูประกอบการ 4) เครือขายสมาคม
วิชาชีพ 5) เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
3.5.1-4-02 สรุปรายงานการชุมการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานขอมูลเครือขายและจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเครือขายในปถัดไป 

5 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังน้ี 
 

 ระดับหนวยงาน 
ระดับ การดําเนินการ 

1 มีคณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย ที่
ผานการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน และเขารวมรับฟงแนวทางจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  

2 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ นอยกวารอยละ 20 
3 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 21 - 40 
4 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 41 - 79 
5 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 80 ข้ึนไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 

1.44 5 5.0000 0.0905 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนนิการบันทึก
ฐานขอมูลเครือขายในระบบ  
รอยละ 80 ข้ึนไป 

5  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมลูเครือขาย 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับการอบรมใหความรูในการปรับปรุงเครือขาย 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนา/ปรับปรุงเครือขาย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการจัดทําฐานขอมูล อาทิเชน Server ที่มีความจุที่สามารถ
รองรับไดมากข้ึน 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ยังไมมีฐานขอมูลกับเครือขายตางประเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ    

เปาประสงค 4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจกัและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.1.1 ระดบัความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน/นายสุรศักด์ิ เพชรทอง 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205-6 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 90 
ของคณะกรรมการ 

4.1.1-1-01 หนังสือเชิญการเขาประชุมช้ีแจง 

2 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานทุกเดือน และจัด
ประชุม 2 เดือนตอคร้ัง โดยตองมีผูเขารวมประชุมเฉล่ียรอย
ละ 80 ของคณะกรรมการ 

4.1.1-2-01 รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน (รอบเดือน) ประจําปงบประมาณ 
2562 

3 รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการดานแผนงาน 
กํากับติดตาม และประเมินผลภายในระยะเวลาทุกเดือน 

4.1.1-3-01 รายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการดานแผนงาน กํากับติดตาม และ
ประเมินผลภายในระยะเวลาทุกเดือน 

4 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50 

4.1.1-4-01 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมตาม
เกณฑ Webometrics : มีการดําเนนิงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80  หรือ 
ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50  หรือ 
ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50 

5  มีการดําเนนิงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมาย
ความสาํเร็จของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมมากกวารอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50  หรือ 

- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรม
มากกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมายมากกวารอย
ละ 50  

เกณฑการใหคะแนน :  
  

 ระดับหนวยงาน 
ระดับ การดําเนินการ 

1 เขารวมประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงานของแผนขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทุกดานท่ี
เก่ียวของ  

2 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทุก
เดือน และเขารวมประชุมตามท่ีผูกํากับในแตละดานกําหนด 

3 รายงานผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการของดานที่เก่ียวของทุกเดือน 
4 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50 

5 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

4.1.1 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ นก าร ตาม แผ นกา ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย  

2.00 4 4.0000 0.1005 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนนิงานตามกิจกรรมและบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

4  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวากวารอย
ละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอย
ละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 50  หรือ 

        ตามเกณฑ QS Ranking : มีการ 
 ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวา 
 รอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
 มากกวารอยละ 50 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรยังขาดความเขาใจในการรายงานผลการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 ดานงบประมาณ: ไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการฝากลิงคที่มีคาใชจาย  

 อ่ืนๆ : การไมมีบทความวิจัยในฐานขอมูล SCOPUS ทําใหไมเกิดการนําไปใชอางอิงได และบุคลากรไมเพียงพอในการ
ดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ นอกจากน้ียังไมมีหลักสูตรท่ีเปนสองภาษา จึงทําใหไมมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนระหวาง
นักศึกษาตางชาตริวมกัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐของอาจารยและ
นกัวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 

โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานดังน้ี  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 
ส่ิงประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - - - 

- ระดบัชาติ - 0 1 

- ระดบันานาชาติ - 0 0 

2. จํ านวนอาจารย ประจํ าและนั ก วิจั ย ท้ั ง หมด  
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ)  

คน - 50 52 

3. รอยละของงานวิ จั ย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค ส่ิงประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ - 0 1.92 

ช่ือผลงานท่ี
ไดรับรางวัล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีใหรางวัล ระดับรางวัล ระบุดานของรางวัล ว-ด-ป ไดรับรางวัล ช่ือ-สกุลผูไดรับรางวัล 

ชาติ นานาชาติ วิจัย งานสรางสรรค 

ผลของ
โปรแกรม
สรางเสริม
สุขภาพแบบ
องครวมตอ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
คุณภาพชวีิต
ของผูสูงอาย ุ

รางวัล
ชมเชย 

การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
ประจําป 2562 
"ทิศทาง ประเด็นและ
แนวโนมวิจัย 
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพื่อสราง
เสรมิสุขภาพ ณ 
โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลา 

    23-24 กรกฏาคม 2562 ดร.กนิษฐ โงวศิริ  
อาจารยกันยา นภาพงษ 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.60 0.70 0.80 0.90 1.00  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

4.1.2 ร อยละของงานวิจัย  บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ 
ส่ิงประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยท่ี
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

1.44 รอยละ 1.92 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1.00 1.92  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเสนอบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: สงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: การเพ่ิมทักษะการเขียนบทความงานวิจัยใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน  
อ่ืน ๆ: การขาดประสบการณในการสรางนวัตกรรมเพ่ือเขารวมประกวด 

 หลักฐานอางอิง:  
4.1.2-1-01 ประกาศนียบัตร 
4.1.2-2-01 เอกสารการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1370 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
  
 ระดับหนวยงาน 

ขอที่ ประเด็นการประเมิน รอยละการรับรู 

ดานองคการ 

1. เปนหนวยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได 93.47 

2. เปนหนวยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 96.34 

3. หนวยงานมีการบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได 95.75 

ดานพนักงาน 
4. พนกังานมีความรู ความสามารถในการใหบริการเปนอยางดี 95.35 

5. พนกังานมีความต้ังใจ ซ่ือสัตยและเอาใจใสในการใหบริการ 96.18 

6. พนกังานมีมนุษยสัมพันธที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรกับ
ผูรับบริการ 

95.69 

ดานบริการ 
7. ไดรับบริการดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา 96.40 

8. ไดรับบริการดวยความเสมอภาค 95.36 

9. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการใหบริการ 94.41 

10. มีการใหคําปรึกษาและใหคาํแนะนํา ดวยความเต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย 96.13 

รวม 95.51  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
73.00 78.00 83.00 88.00 ≥93.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและ
การใหบริการของมหาวิทยาลัย 

1.44 95.51 5.0000 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥93.00 95.51  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 การปฏบัิติงาน: วิทยาลัยมีการประชาสัมพันธกิจกรรมและการใหบริการตางๆของวิทยาลัยผานส่ือในชองทางตางๆ  

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: พิจารณาเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีและการ
ใหบริการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือในการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารของวิทยาลัย 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีชองทางการประชาสัมพนัธขอมูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการสื่อสารกับบุคลคล
ภายนอก เพ่ือใหทราบการดําเนินงานและขาวสารที่ถูกตองเหมาะสม 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ไมมี 

หลักฐานอางอิง: 
4.2.1-01 รายงานผลการประเมินการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รอบที่ 2) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1371 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน  - 0 0 

 1.1 จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนเรียน  - 0 0 

 1.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน  - 0 0 

     1.2.1 จํานวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปล่ียน
ตางประเทศ 

 - 0 0 

 1.2.2 จํานวนนักศึกษาจากตางประเทศ ที่มา
แลกเปล่ียนที่ มรภ.สส  

 - 0 0 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 22 24 26 28 

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  1 คน ตอ 1  คนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/
นกัศึกษาแลกเปลี่ยน 

2.00 0 0 0.0000 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 0  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสองภาษา 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: มีการประชุมหารือแนวทางของคณะกรรมการบริหารในการจัดทําหลักสตูรสองภาษา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: ส่ือการเรียนการสอนมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ และมีการอางอิงตําราภาษาตางประเทศดวยในการจัดการเรียน
การสอน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: การสอบใบประกอบวิชาชีพ ยังไมมีขอสอบที่เปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการที่จะมีนักศึกษา
แลกเปล่ียนจากตางประเทศ จําเปนตองพิจารณาและคํานึงถึงการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาตางชาติดวย 

หลักฐานอางอิง: 
4.3.1-01 - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณบดี ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1204 โทรศัพท : 02-160-1207 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ คน  0 1 2 
 
 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ช่ือ-สกุล จากประเทศ ระดับวุฒิการศึกษา ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด ชื่อสถาบันที่จบการศกึษาสูงสุด 

1.Mr.Felicisimo 

Enriquez 

Santiago 

ฟลิปปนส ปริญญาโท Master of Arts in Teaching English Ifugao State University 

2.Mr. Jay Cammer 
Caballes Nayuma 

ฟลิปปนส ปริญญาตรี Bachelor of Education Holy Cross of Davao College 

      
เกณฑการใหคะแนน :  
 

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 
   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1  คนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและ
นกัวิจัยที่เปนชาวตางชาติ 

1.44 2 2 0.0905 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 2  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: จางอาจารยชาวตางชาติสอนในรายวิชา English และ English for Nursing ใหแกนักศึกษา 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ขออนุมัติจางอาจารยชาวตางชาติและตอใบอนญุาตทํางานใหถูกตอง เพ่ือใหสามารถทํางานได
ทันที 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ดานบุคลากร: ฝายวิเทศสมัพันธแนะนาํและประสานงานในการดําเนินการตอใบอนุญาตทํางานใหอาจารยชาวตางชาติ 

 ดานงบประมาณ:มีการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินเดือนใหแกอาจารยชาวตางชาติ 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ขออนุมัติจางอาจารยชาวตางชาติและตอใบอนุญาตทํางานใหถูกตอง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ไมมี 
หลักฐานอางอิง: 
4.4.1-01 บันทึกขอความขออนุมัติจางอาจารยชาวตางชาติ 
4.4.1-02 ใบอนุญาตทํางาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

เปาประสงค 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตางๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสราง
ภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุรศักด์ิ เพชร

ทอง 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1206 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการ
ปรับปรุงเว็บไซต โดยตองมีกิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุง
เว็บไซตที่ผานการอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัย  

4.5.1-1-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ปรับปรุงเว็บไซต 
4.5.1-1-02 แผนการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต 

2 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และ
บรรลุเปาหมายของกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 

4.5.1-2-01 รายงานผลการดําเนินงานการปรับปรุง
เว็บไซต 

3 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75 
และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 50-65 

4 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99 
และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 66-80 

5 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 100 
และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมมากกวารอยละ 80  

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับ การดําเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดับ 
1 มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต โดยตองมีกิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุง

เว็บไซตที่ผานการอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัย  
2 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 
3 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 50-65 
4 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมมากกวารอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
เว็บไซต 

2.00 5 5.0000 0.1256 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตาม
แผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของ
กิจกรรมมากกวารอยละ 80 
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124 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 การปฏบัิติงาน: มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมลูเครือขาย 

 มาตรการท่ีไดดําเนินการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

 ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับการอบรมใหความรูในการปรับปรุงเครือขาย 

 ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนา/ปรับปรุงเครือขาย 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการจัดทําฐานขอมูล อาทิเชน Server ที่มีความจุที่สามารถ
รองรับไดมากข้ึน 

 ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อ่ืน ๆ: - 
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124 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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125 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรมในแตละยุทธศาสตร 
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126 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
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127 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับ 
ภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
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128 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงและทองถ่ิน 
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129 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
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130 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

ภาคผนวก ข 

แบบจัดเก็บขอมูลรายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
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131 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกนัคุณภาพภายในประจําป 

 

 

ตัวช้ีวัด 1.2.1 ระดับคะแนนของนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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132 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 ระดับคะแนนของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
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133 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม (STARTUP) 
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134 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 
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135 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 รอยละของสาขาวิชาท่ีสงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.4 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด MINI-CONFERENCE 
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136 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.5 รอยละของผลงานวจิัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอในระดับนานาชาต ิ

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตัง้แต 60 คะแนนขึ้นไป 
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137 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา 
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138 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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139 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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140 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
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141 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
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142 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยงาน 
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143 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีตออาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของ

หนวยงาน 
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144 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจดัหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 
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145 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาตหิรือนานาชาติ

ตออาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 รอยละของผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการนําไปใชประโยชนตอ

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด 
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146 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2 จํานวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดจากผลงานวิจยัและงานนวัตกรรม 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
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147 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4.1 จํานวนองคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 
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148 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4.6 จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสทิธิหนาที่

ตนเองและผูอ่ืน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางนอย 1 ระดับ 
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149 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5.1 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือระดับนานาชาตติอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 
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150 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย งานนวตักรรมหรืองาน

สรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
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151 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวช้ีวัดที่ 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวชิาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ีกําหนด 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอดุมศึกษาท่ี

กําหนด 
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152 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวทิยาลัย 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลัย 
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153 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจดักิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 
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154 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงขอมูลเครือขาย 
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155 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัย 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐของอาจารยและ

นักวิจัยที่ไดรับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

S
S
R

U
 

156 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลกัษณของการใหบริการของหนวยงาน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน 
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157 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีเปนชาวตางชาติ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต 
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158 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย กจิกรรม ระยะเวลาที่ดําเนนิการ ผูรับ ผดิชอบ ผลผลติ/ผลลัพธ

1.1.2 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับ

การยกยองหรอืยอมรับในระดับชาติ

และ/หรอืนานาชาติ

 - เตรยีมนักศกึษาสงประกวดในงานประชุมของสภาการ

พยาบาล, ทคพย. หรอืเวทีอื่นๆ เชน ประกวดมารยาท

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายกจิการ

นักศกึษา

จํานวนนักศกึษาที่ไดรับรางวัลเพิ่มขึ้น

 - คัดเลอืกนักศกึษาที่ผลงานวจิัยผานการพจิารณาจาก

คณะกรรมการพัฒนานักศกึษาสูการวิจัยจํานวน 2 คน

รองคณบดีฝายวชิาการ

 - เตรยีมความพรอมใหนักศกึษาเพื่อไปนําเสนองานวิจัย

ในตางประเทศ

รองคณบดีฝายวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนนิการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา

 - แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 

ภาษา

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายวิชาการ รางหลักสูตร 2 ภาษา

1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก

 - ทําแผนผลักดันอาจารยใหมคีุณวุฒปิรญิญาเอก ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายบรหิาร จํานวนอาจารยประจําที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น

1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผาน

เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

 - ขอความรวมมือใหบุคลากรที่สอบไมผานภาษาอังกฤษ

เขารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายบรหิาร รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

รองคณบดีฝายวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

รองคณบดีฝายวชิาการ

2.3.1 จํานวนผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนุสทิธบิัตร หรอืสิทธิบัตร

 - พัฒนางานนวัตกรรมของนักศกึษาในรายวชิาฝก

ปฏบิัตกิารพยาบาลอนามัยชุมชน ใหสามารถจดอนุ

สทิธบิัตรหรอืสิทธิบัตรได

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บรกิารวชิาการ

มผีลงานนวัตกรรมที่จดอนุสทิธหิรอืสทิธบิัตร

แผนปรับปรุงการปฏบัิตริาชการ ตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ตค.62-กย.631.3.5 จํานวนผลงานวจิัยของ

นักศกึษาที่ไดนําเสนอในระดับ

นานาชาติ

มผีลงานวจิัยของนักศกึษาไดรับการนําเสนอระดับนานาชาต ิ

จํานวน 2 ผลงาน

ตค.62-กย.63 - จัดโครงการนําผลการวจัิยไปใชในชุมชน2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได

จากผลงานวจัิยและงานนวัตกรรม

มชีุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจากผลงานวจิัย



ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย กจิกรรม ระยะเวลาที่ดําเนนิการ ผูรับ ผดิชอบ ผลผลติ/ผลลัพธ

2.5.2 รอยละของผลงานวจิัยหรอื

งานสรางสรรคท่ีไดรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอื

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกจิหรอื

เทยีบเทาในระดับชาตหิรอืระดับ

นานาชาตติอผลงานวจิัยและงาน

สรางสรรคทัง้หมด

 - ทํางานวจิัยรวมกับเครอืขายศูนยวจิัยและจัดการความรู

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายกจิการ

นักศกึษา

มผีลงานวจิัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน

รวมกับภาครัฐในระดับชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ได

การยอมรับในระดับชาติ

 - วทิยาลัยจะดําเนนิการตพีมิพวารสารใหครบ 3 ป

ตอเนื่อง จนครบ 6 ฉบับ เพื่อนําเขาสูการระเมนิคุณภาพ

วารสารของศูนยดัชนกีารอางองิวารสารไทย

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บรกิารวชิาการ

วารสารไดรับการประเมนิคุณภาพและผานเกณฑของศูนยดัชนี

การอางองิวารสารไทย

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบการใหบรกิารวิชาการ

แกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศกึษาที่กําหนด

 - วทิยาลัยมแีผนการนําไปใชประโยชนที่ชัดเจนในการ

ดําเนนิการโครงการบรกิารวิชาการแกสังคม

ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บรกิารวชิาการ

วทิยาลัยมกีารดําเนนิการครบตามเกณฑมาตรฐานอุดมศกึษา

ที่กําหนด

3.1.1 รอยละของเครอืขายที่มี

ผลผลิตที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย

ตค.62-กย.63 มเีครอืขายตางประเทศที่ใหผลผลติที่เปนประโยชนดาน

แลกเปลี่ยนนักศกึษา งานวจิัยและ แลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน

รวมกัน

3.1.2 จํานวนเครอืขายที่มสีวนรวม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัย

ตค.62-กย.63 จํานวนเครอืขายที่มสีวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลัยครบทัง้

 5 เครอืขาย

3.3.1 รอยละของเครอืขาย

ตางประเทศที่มกีารจัดกิจกรรม

รวมกับมหาวทิยาลัย

ตค.62-กย.63 มเีครอืขายตางประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรวมกัน

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนนิการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

 - วทิยาลัยดําเนนิการตามเกณฑ QS Ranking ใหบรรลุ

เปาหมายตามแตละยุทธศาสตร

ตค.62-กย.63 รองคณบดทีุกฝาย ระดับความสําเร็จตามตัวชี้วัด QS Ranking เปนไปตามเกณฑ

 - วทิยาลัยดําเนนิการทําความรวมมือกับเครอืขาย

ตางประเทศ

รองคณบดีฝายกจิการ

นักศกึษา



ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย กจิกรรม ระยะเวลาที่ดําเนนิการ ผูรับ ผดิชอบ ผลผลติ/ผลลัพธ

4.3.1 จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ิ

นักศกึษาแลกเปลี่ยน

 - คัดเลอืกนักศกึษาเพื่อเขาโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา ตค.62-กย.63 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศกึษา

มนีักศกึษาแลกเปลี่ยนไปโครงการแลกเปลี่ยนในตางประเทศ

.................................................................

(.................................................................)

ตําแหนง   ................................................................

พจิารณาเห็นชอบดําเนินการ

คณบดวีทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผศ.ดร.พรพรรณ วรสหีะ
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คณะผูจัดทํา 
  

ผศ. ดร.พรพรรณ วรสหีะ   คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผศ. ดร.เปรมวดี คฤหเดช   รองคณบดีฝายบริหาร 

อาจารย กันยา นภาพงษ   รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

อาจารย ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารย ดร.ลักษณวิรุฬม โชติศิริ  รองคณบดีฝายวิชาการ 

อาจารย ดร.อุดมพร ย่ิงไพบูลยสุข  รองคณบดีฝายทรัพยสินและรายได 

นายนพปฎล อินยาศรี   หัวหนาสํานักงาน 

นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน  หัวหนาฝายบริหาร 

นายสุทธิพงษ โตกาญจนา   หัวหนาฝายวิชาการ 

นางสาวอัญชา แดงทองดี   เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

นางสาววรรณรัตน ทองคันทา  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 
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