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บทสรุปผูบริหาร 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ 
เขตดุสิต กทม. 10300 เร่ิมเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2550 เปนปแรก ปจจุบันวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ ไดรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลอยางตอเนื่อง และในปการศึกษา 2554 มี
นักศึกษาพยาบาลรุนที่ 2 สําเร็จการศึกษาจํานวน 77 คน   ดังมีวิสัยทัศน “เปนสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการ
การศึกษา และการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม”เพ่ือให
บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกําหนดยุทธศาสตร ไว 
7 ดาน  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดสอนการจัดการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาตรีจํานวน 1 หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น จํานวน 439  คน มีบุคลากรทั้งหมด 38.5 คน จําแนกเปน
บุคลากรสายวิชาการ 47 คน คิดเปนสัดสวนปริญญาเอก : โท : ตรี เทากับ 4 : 33.5: 1 สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ 
รศ. : ผศ. : อ เทากับ 1 : 1 : 10  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 8 คน คิดสัดสวนบุคลากรสายวิชาการกับสาย
สนับสนุนวิชาการ เทากับ 5: 1 ทั้งน้ีไมนับรวมบุคลากรท่ีอายุการทํางานนอยกวา 6 เดือน 

     โดยสรุปภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการสามารถจําแนกตามพันธกิจ ไดแก (1) ดานการผลิตบัณฑิต 
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาใหบัณฑิตทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยเนนการสงเสริมดานภาษาอังกฤษและ ICT  มี
การจัด/กิจกรรมครบถวน 5 ดานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค   (2) ดานการวิจัย วิทยาลัยฯมี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 4 เรื่อง  และมีงานวิจัยท่ีนํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน 3  เรื่อง ผลงานวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือ จํานวน 3 เรื่อง 
(3) ดานการบริการวิชาการ  วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 
จํานวน 4 โครงการ  ผลการประเมินการดําเนินการของทุกโครงการบริการวิชาการพบวาทุกโครงการไดผลตาม
เปาหมายที่ต้ังไวท้ังไดดานความพึงพอใจในดานกระบวนการใหบริการ ดานความรูความเขาใจและดานการนําความรูท่ี
ไดไปใชประโยชน  (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  วิทยาลัยฯไดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย มีน้ําหนักรวม 
85.29 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 8 ดาน คือ  

(1) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 1 (นํ้าหนกั 14.29) คะแนนประเมินตนเอง 4.5610  อยูในระดับดีมาก 
(2) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 2 (นํ้าหนัก 13.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.0692  อยูในระดับดี 
(3) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 (นํ้าหนัก 18.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.2000  อยูในระดับดี 
(4) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 4 (นํ้าหนัก 10.00) คะแนนประเมินตนเอง 3.0532  อยูในระดับพอใช 
(5) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 5 (นํ้าหนกั 5.000) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000  อยูในระดับดีมาก 
(6) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 6 (นํ้าหนกั 15.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.8333  อยูในระดับดีมาก 
(7) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 7 (นํ้าหนกั 5.000) คะแนนประเมินตนเอง 4.7000  อยูในระดับดีมาก 
(8) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 8 (น้ําหนัก 5.000) คะแนนประเมินตนเอง 1.0000  โดยมีการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการ มีการวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของโครงการ แตผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย 
และโดยภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง 4.1061 อยูในระดับดี 

 
 



คํานํา 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการพัฒนาและนําเอาแนวคิดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช เพื่อสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพภายใน อีกท้ังนโยบายการพัฒนาระบบราชการไทยและพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการที่จะยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการไทย สูการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแขงขันการบริหารจัดการองคกรและการปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษา ซ่ึงจะเปนรากฐานในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพข้ึนภายในองคกร ใหมคุีณภาพมาตรฐานสากล 

รายงานการประเมิ นตนเองเลมนี้  เปนผลการปฏิ บั ติราชการตาม คํารับรองการปฏิ บั ติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30  กันยายน 2555)    
 ทายนี้ขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย และพนักงานทุกทาน ท่ีมีสวนรวมผลักดันให พันธกิจ วัตถุประสงค 
และยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
  
 
 

               
        

    (ดร. พรพรรณ  รัตนอมร) 
           (ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 
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สวนที่  1 
  
สถานภาพวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ต้ังอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300 เร่ิมดําเนินการเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในป
การศึกษา 2550 เปนปแรก ไดรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลอยางตอเนื่อง และในปการศึกษา 
2554 มีนักศึกษาพยาบาลรุนที่ 2 สําเร็จการศึกษาจํานวน 77 คน  

 
ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีพันธกิจท่ีสําคัญคือ 5 ดาน ไดแก 1) พัฒนาการจัดการศึกษาดาน
การผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ใหมีคุณภาพ 2) วิจัยและสรางสรรคองคความรูดานการ
พยาบาลและสุขภาพ 3) ใหบริการวิชาการทางดานการพยาบาลและสุขภาพแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 4) อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) บริหาร
จัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล วิทยาลัยฯ จําเปนตองมีความคลองตัวและมีความอิสระในการ
ดําเนินงาน ท้ังดานการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตางๆ และมีเสรีภาพทาง
วิชาการเพ่ือสามารถคิดคน แสวงหาความรู ความจริง เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม และพัฒนาความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติท่ีจะสามารถแขงขันกับนานา
ประเทศ  ท้ังนี้ควบคูกับความรับผิดชอบ (accountability) ที่วิทยาลัยฯ พึงมีตอสังคมและประเทศชาติ  
ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 
 การบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จําเปนตองมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการ
จัดการที่ดี หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปรงใส ที่ตองอาศัยการมีสวนรวม ความ
รวมมือรวมใจของทีมงาน ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของวิทยาลัยฯ  มีการกระจาย
อํานาจ (empowerment) อยางเปนระบบเพ่ือที่จะนําพาและขับเคล่ือนองคกรของวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตาม
เปาหมาย และวัตถุประสงค โดยเนนการระดมทรัพยากร การสรางพันธมิตร (partnership) เครือขาย และ
การมสีวนรวมจากท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ตลอดจนองคกรทองถ่ิน ชุมชนและประชาชน 

 
วสิัยทัศน ( Vision ) 

เปนสถาบันการศึกษาท่ีบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและ
สุขภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

   

 พันธกิจ (Mission) 
  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มีพันธกิจดังนี้ 

1) พัฒนาการจัดการศึกษาดานการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ใหมีคุณภาพ  
2) วิจัยและสรางสรรคองคความรูดานการพยาบาลและสุขภาพ  

บทนํา 
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3) ใหบริการวิชาการทางดานการพยาบาลและสุขภาพแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม  
4) อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5) บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

 
 

วตัถุประสงค 
  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี ้
 1) ผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฏีและปฏิบัติ 
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 
 2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรางองคความรูใหมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) จัดบริการวิชาการใหแกชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพรผลงานวิชาการดานการพยาบาล และ
ดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
 4) ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 ยุทธศาสตร  
  เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค ของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังน้ี 

 1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มี
คุณภาพ 

 2) พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มีความเปนอิสระ 
และสูความเปนนานาชาติ 

 4) ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรูและนวัตกรรมสูการพัฒนาทองถ่ินและสังคมให
เขมแข็งและย่ังยืน 

 5) ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย และธํารงไว
ซ่ึงสวนสุนันทา 

 6) เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ท่ีสนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ชุมชน และสังคม 

 7) เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร และนําพาภูมิปญญาไทยสู
สากล 
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ยุทธศาสตรดังกลาว ไดทําการเผยแพรและสรางความเขาใจกับผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ 
และพนักงานในทุกระดับ รวมท้ังไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯและกําหนดให
หนวยงานแปลงไปสูการวางแผนปฏิบัติราชการ มาตรการ โครงการและงบประมาณ เพ่ือนําไปสูการจัดสรร
งบประมาณประจาํป 
  
  
 นโยบายดานการปฏิบัติงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงไดกาํหนดนโยบาย ดังนี้ 
 

1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
1.1 การเรียนการสอน 

       (1) เนนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ท่ีมีความสามารถและคุณ ลักษณะตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีคุณภาพ และสามารถสอบขึ้น
ทะเบียน เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสภาการพยาบาล   

     (2) สงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     (3) สงเสริมโครงการ / กิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนทักษะในการสอนของอาจารยตามผลการเรียนรูทั้ง 6 

ดาน คือ ดานคุณธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะในการวิเคราะหและการส่ือสาร และ ทักษะในการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร 
      (1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(2) กําหนดเกณฑมาตรฐานของบัณฑิต และมีการสอบความรูรวบยอด / ความรู อ่ืนที่

เทียบเทา หรือผานการทดสอบความรูตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จการศึกษา 
1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา 

        (1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุงใหมีความรูในวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม บุคลกิภาพ และมีภาวะผูนํา 
       (2) สงเสริมใหใชระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการวิจัยในช้ันเรียนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
นักศกึษา 

(3) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของศิษยเกา 
(4) สงเสริมความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักศึกษา 
(5) สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางวิชาการ

ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
2. นโยบายดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 2.1 สงเสริมใหอาจารยผลิตงานวิจัย 

2.2 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยรวมกัน 
2.3 ใชกระบวนการวิจัยเปนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาองคกร และองคความรูดานการเรียนการ

สอน 
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2.4 สงเสริมการวิจัยในคลินิกและชมุชน 
 
3. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

3.1 สนับสนุนใหหนวยงานจัดการศึกษาจัดต้ังแหลงบริการวิชาการและบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน โดยมีหนวยงานภายนอกใหการรับรองหรือรวมมือ  

3.2 มุงใหบริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนใหเขมแข็ง และความเปนอยูของชุมชนใหดี
ขึ้น สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อเปนแหลงบริการวิชาการระดับชาติ 

3.3 ใหบริการวิชาการ / วิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน โดยยึดตามหลักแนวทางพระราชดําริ 
 

4. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม 
4.1 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา และการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน 
 
5. นโยบายดานการบริหารทรัพยากร 

5.1 การบริหารการเงิน 
      (1)  มีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และติดตามผลอยางตอเน่ือง 
      (2)  นําระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใชในการบริหารจดัการ 
5.2 การบริหารบุคลากร 
      (1) จัดการทรัพยากรอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่มีตาม 

พันธกิจ โดยใชบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
      (2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย 
      (3) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพ่ือมุงพัฒนาความกาวหนาในการทํางานและเสริมสราง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังาน 
5.3 การบริหารสินทรัพยถาวร 

(1) กําหนดมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพยถาวร 
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพยถาวรโดยใชหลักการใชทรัพยากรรวม 

 
6. นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

6.1. จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความรู และทักษะการประกันคุณภาพแกบุคลากรและ
นักศกึษาของวิทยาลัย 

6.2. สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ  
  6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน การบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ใหสนองตอระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

6.4. จัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีสวนรวมดานการประกันคุณภาพของ
บุคลากร 

6.5. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องคกร หรือ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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6.6. สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ฯ แกนักศึกษาและประชาคมโดยผานชองทางการส่ือสารประเภทตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

6.7. สงเสริมการนําผลการประกันคุณภาพมาใชพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมใหนักศึกษานํากระบวนการประกันคุณภาพไปใชในงานกิจกรรมนักศึกษา 

6.8. สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานดาํเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online 
 
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนับสนุนการใชระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใชบริหารจัดการในวิทยาลัย 
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สวนที่  2 
  

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
  

น้ําหนัก 
  

เปาหมาย 
Target 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลกร
ดําเนิน 
งาน คะแนน 

  

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

  
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมธีรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับท่ีมีคุณภาพ                                                                                                                         
(นํ้าหนักรอยละ 15.00) 
 ยุทธศาสตรหนวยงาน ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มี

คณุภาพ                                                                                                                          
1.1 ระดับความสาํเร็จการมีภาวะ
ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน ในการ
บริหารจัดการ (สกอ 7.1,8.1)  

                   

1.1.1 : ภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. : 7.1) 

0.37 3 1 2 3 4 5 7 ขอ 5   0.0217 

1.1.2 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ (สกอ. : 
8.1) 

0.37 3 1 2 3 4 5 7 ขอ  5   0.0217 

1.2 ระดับความสาํเร็จการปฎิบัติ
ตามบทบาทหนาท่ีของสภา
สถาบัน และผูบริหารสถาบัน 
(สมศ 12) (*) 

                  

1.2.2 การปฏบิัติตาม
บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
สถาบัน  

 2.00 3 1 2 3 4 5 4.50 4.50  0.1055  

1.3 ระดับความเชี่อมั่นดานธรร
มาภิบาลของนิสติ นักศึกษา และ
ผูเก่ียวของตอสถาบัน (PMQA 
หมวด 1 ) (*) 

2.00 3.51 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.19 4.38  0.1027  

1.4 ระดับคุณภาพของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2554 

0.71 3.5 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 4.43 4.43   0.0369 

1.5 ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพตาม
หลักธรรมาภิบาล  (A1) 

0.71 ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5   0.0416 

1.6 ระดับความสาํเร็จในการลด
รอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลา
ของการใหบริการ 

0.71 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.0416  

1.7  ระดับความพึงพอใจใน 2.00 ≥3.51 3.01 3.26 3.51 3.76 4.01 4.07 5 0.1172  

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
  

น้ําหนัก 
  

เปาหมาย 
Target 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลกร
ดําเนิน 
งาน คะแนน 

  

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

  
1 2 3 4 5 

ประสิทธิภาพ มาตรฐานการ
ใหบริการ (มหาวิทยาลัย)  (A2) 
(*) 
1.8 รอยละการบรรลุเปาหมาย
ของการบริหารงบประมาณ
แผนดิน  

0.71 80 60 70 80 90 100 100 5 0.0416  

1.9 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามแผน (กพร) (*) 

2.00                  

1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

0.40 72 66 69 72 75 78 97.51 5 0.0234 

1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณภาพจายภาพรวม 

0.60 93 91 92 93 94 95 94.31 4.31 0.0303 

1.9.3 รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

0.60 93 86 89.5 93 96.5 100 71.23 1.00 0.0070 

1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงิน
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 

0.40 60 60 70 80 90 100 79.65 2.96 0.0139 

1.11 ระดับความสาํเร็จของพัฒนา
คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA 10)  (*) 

2.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.1172  

1.12 ระดับความสาํเร็จของการ
จัดการความรูเพ่ือการพัฒนา
องคกร (สกอ 7.2) 

0.71 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.0416  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย นักศึกษา ใหมี
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน  ( นํ้าหนักรอยละ 15.00 ) 
 ยุทธศาสตรหนวยงาน พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

นักศกึษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

2.1 ระบบและกลไกการให
คาํปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ.3.1) 

1.10 ระดับ 5 1 2 3 4 5 7 5 0.0645  

2.2 ระดับความสาํเร็จของระบบ
และกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.3.2) 

1.10 ระดับ 5 1 2 3 4 5 6 5  0.0645  

2.3 ระดับความสาํเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ใหกบันักศึกษา (สกอ 2.8) 

1.10 ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4   0.0516 

2.4 รอยละการบรรลุเปาหมาย
ของโครงการ หรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของตัว
บงชี้ (สกอ 3.2) 

1.10 รอยละ  
90 

80 85 90 95 100 100 5  0.0645  

2.5 จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการ
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดย

1.10 10 คน 4 7 10 13 16 - -   - 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
  

น้ําหนัก 
  

เปาหมาย 
Target 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลกร
ดําเนิน 
งาน คะแนน 

  

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

  
1 2 3 4 5 

หนวยงาน หรือองคกรระดับชาติ 
(สมศ 16)  
2.6 ระดับความสาํเร็จการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา (มหาวิทยาลัย) 

1.10 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.0645  

2.7  รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ  (ก.พ.ร.) 

1.10 รอยละ 
60 

40 50 60 80 100 100 5  0.0645  

2.8 รอยละของอาจารยประจําท่ีมี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา ( สกอ 2.2) 

1.10 รอยละ 8 8 9 10 11 12 10.38 5 0.0645  

2.9 รอยละอาจารยประจําท่ีดํารง
ตาํแหนงทางวิชาการตออาจารย
ประจําท้ังหมด ( สกอ.2.3),(สมศ.
14) 

1.10 รอยละ 8 8 9 10 11 12 15.58 5.00 0.0645  

2.10 รอยละอาจารยประจําที่
ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (มหาวิทยาลัย) 

1.10 - 2 2.5 3 3.5 4.0 - - -  

2.11 ระดับความสาํเร็จการพัฒนา
ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
(*) 

2.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 7 ขอ 5 0.1172  

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มีความเปนอิสระ และสูความเปน
นานาชาติ (น้ําหนักรอยละ 30.00) 

 ยุทธศาสตรหนวยงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มคีวามเปนอิสระ และ
สูความเปนนานาชาติ 

3.1 ระดับความสาํเร็จของการ
บริหารงบประมาณดาน
ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน 

  ระดับ 3 1 2 3 4 5      

   3.1.1 รอยละการเบิกจาย
งบประมาณแผนดินในกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน  

1.20 85 75 80 85 90 95 58.83 1.00  0.0141  

  3.1.2 รอยละการประหยัดเงิน
นอกงบประมาณ(งบดําเนินการ) 
ในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

1.20 20 10 15 20 30 35 41.17 5  0.0703  

3.2 ระดับความสาํเร็จของระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ 2.6) (*) 

3.00 5 ขอ 1 2-3 4-5 6 7 7 5 0.1759  

3.3 รอยละของบัณทิตปริญญาตรี
ที่ไดงานทําและการประกอบ

3.00 90 84 87 90 93 96 100 5 0.1759  
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
  

น้ําหนัก 
  

เปาหมาย 
Target 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลกร
ดําเนิน 
งาน คะแนน 

  

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

  
1 2 3 4 5 

อาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ 1) 
(*) 
3.4 รอยละคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ 2) 

2.40 95 93 94 95 96 97 85.20 1.00 0.0281  

3.6 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ 

2.40 84 80 83 84 86 88 100 5 0.1407  

3.7 ระดับความสาํเร็จของระบบ
และกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ 2.1) 

2.40 5 1 2 3 4 5 5 5  0.1407 

3.9 รอยละของสาขาที่มี
กระบวนการเรียนการสอนดวย 
Project base learning (A5) 

2.40 15 14 14.5 15 15.5 16 100 5   0.1407 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมใหเขมแข็งและย่ังยืน
(นํ้าหนัก รอยละ 10.00)  

 ยุทธศาสตรหนวยงานยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมให
เขมแข็งและยั่งยืน 

4.1 ระดับความสาํเร็จระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ 4.1)  (*) 

2.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 8 5   0.1172 

4.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

0.50 3 ชิ้น ไมมี - 1 - 2 - -  -  

4.3 ระดับความสาํเร็จระบบและ
กลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยงานสรางสรรค (สกอ 4.2 
)  

1.50 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.0879  

4.4 ระดับความสาํเร็จของเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (สกอ 4.3 )  

1.50 ระดับ 3 1 2 3 4 5 11,928 1.00  0.0176  

4.5 รอยละของวิจัย
ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 
หรือการวิจัยทองถิ่นเชิงบูรณาการ 
(A9) 

1.50 - 3 4 5 6 7 - -  - 

4.6 รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา  (สมศ 5) 

1.50 15 - 5 10 15 20 0.82 2.6880 0.0473  

4.7 รอยละของการนํางานวิจัย 1.50 รอยละ 3 1 2 3 4 5 7.69 5 0.0879  
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
  

น้ําหนัก 
  

เปาหมาย 
Target 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลกร
ดําเนิน 
งาน คะแนน 

  

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

  
1 2 3 4 5 

หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  
(สมศ 6) 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย และธาํรงไวซึ่งสวนสุนันทา
(นํ้าหนักรอยละ 5.00) 

 ยุทธศาสตรหนวยงานปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย และธํารงไวซ่ึง
สวนสุนันทา 

5.1 ระดับความสาํเร็จของการ
ใหบริการ หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ สภาพแวดลอม
การเรียนรู (สกอ 2.5 )(*) 

3.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 7 5  0.1759  

5.2 ระดับความสาํเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  
(สกอ 7.3) 

2.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5   0.1172 

ยุทธศาสตรที่ 6 เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชน และสังคม
(นํ้าหนัก 15.00) 

 ยุทธศาสตรหนวยงาน.เรงรัดบริการวชิาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ชมุชน และสังคม 

6.1 ระดับความสาํเร็จของระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม (สกอ. 5.1),(สมศ 8)  

2.50 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.1466  

6.2 ระดับความสาํเร็จของ
กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 
5.2) 

2.50 ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1466  

6.3 ระดับความสาํเร็จของผลการ
เรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชมุชน หรือองคกร
ภายนอก (สมศ 9)  

2.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.1172  

6.4 ระดับความสาํเร็จของการ
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 
(สมศ 18.2) 

2.50 ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5  0.1466  

6.5 ระดับความสาํเร็จของการ
บริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีเกิด
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและทองถ่ิน (A7) (*) 

3.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.1759  

6.6 ระดับความสาํเร็จของการ
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(สมศ 18.1) 
 

2.50 ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 4 0.1172  
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 
  

น้ําหนัก 
  

เปาหมาย 
Target 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลกร
ดําเนิน 
งาน คะแนน 

  

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

  
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 7 เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิปญญาไทยสูสากล(น้ําหนักรอย
ละ 5.00) 
 ยุทธศาสตรหนวยงานเรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิปญญาไทยสู

สากล 
7.1 ระดับความสาํเร็จของระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรม (สกอ 6.1) (*) 

2.00 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5  0.1172 

7.2  ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลป
และวัฒนธรรม (สมศ 10)   

1.50 ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4   0.0703 

7.3  ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศลิปวัฒนธรรม (สมศ 11)   

1.50 ระดับ 3 1 2 3 4 5 4 4  0.0703  

ยุทธศาสตรที่ 8 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพ่ือระดมทุน  และหารายไดจากทรัพยสินสูความเปนมืออาชีพ และการพ่ึงพาตนเอง
(นํ้าหนักรอยละ 5.00) 

 ยุทธศาสตรหนวยงาน. ไมมี 

8.1 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้น
ของโครงการจัดหารายได 
(มหาวิทยาลัย) (*) 

2.00 3 2 2.5 3 3.5 4 - -   - 

8.2 รอยละของกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
ปท่ีผานมา (A8) (*) 

2.00 - - - - - - - -   - 

8.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโครงการ 

1.00 3.50  2.5  3.0 3.50 4.00 4.50 4.63 5  0.0586  

  85.29              4.0885 
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สวนที่  3 
 

ยทุธศาสตรท่ี ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ 1 

  
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให มีธรรมาภิบาล และสูการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับท่ีมคีณุภาพ 
 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด:  1.1 ระดบัความสําเร็จการมีภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน ในการบริหารจัดการ (สกอ 7.1,8.1) 

ชื่อตัวช้ีวัด: 1.1.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. : 7.1) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มีขอบงัคับและระเบียบ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาวาดวยการจัดต้ัง
และดําเนินงานการจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและ
สขุภาพ พ.ศ 2549 รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยฯข้ึนเพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกัน  

1.1.1ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาวาดวยการจัดต้ัง
และดําเนินงานการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ. 
2549 
1.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการฯ 

2 มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือรวมกัน
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ 
และเผยแพรลงในเว็บไซต นอกจากน้ีมีการกําหนดตัวบงช้ี
คุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติเปนกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ซ่ึงความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีให บุคลากรใน
หนวยงานรับทราบจากการประชุมอาจารยและเจาหนาท่ี
ของวิทยาลัยฯ  นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพรในระบบ
ฐานขอมูลการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของ
ผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯในรอบ 6,9 และ 12 
เดือน 

1.2.1 วาระและรายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ 
1.2.2 www.nurse.ssru.ac.th 
1.2.3 กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2555 
1.2.4 รายงานการประชุมอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1.2.5 
http://www.ssru.ac.th/ssruplan/ 

3 วิทยาลัยฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือ 1.3.1 รายการประชุม

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีการ
ถายทอดแผนและผลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯผานการ
ประชุมอาจารยและเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯตอไป 

คณะกรรมการอํานวยการฯ 
1.3.2 ภาพการประชุมอาจารย 

4 วิทยาลัยฯมีการแตงต้ังรองผูอํานวยการฝายบริหารและ
ฝายวิชาการใหมีส วนรวมในการบ ริหารจัดการตาม
โครงสรางการบริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อความคลองตัว 
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลาการ เชน  การจัดกิจกรรมสรางสรรคเนื่องใน
เทศกาลปใหม เปนตน 

1.4.1 โครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยฯ 
1.4.2 ภาพกิจกรรม 

5 ผูบริหารของวิทยาลัยฯมีการถายทอดความรูและคําแนะนํา
แกอาจารย มีการปฐมนิเทศอาจารยกอนข้ึนนิเทศนักศึกษา 
และทบทวน แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับอาจารยที่มี
ประสบการณเพื่อนําผลไปพัฒนา หรือปรับปรุงการนิเทศ
การเรียนการสอนในคลินิกให มีป ระสิทธิภาพตอไป 
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการนําหลักการการจัดการความรู
มาใช โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการจัดการ
ความรูอยางสม่ําเสมอ 

1.5.1 ภาพการนิเทศอาจารยของ
ผูอํานวยการฯ 
1.5.2 ภาพขาวกิจกรรม KM Show 
& Share 54 
1.5.3 โครงการประยุกตใช
กระบวนการการจัดการความรูใน
การพัฒนาศักยภาพดานการสอน
ภาคปฏิบัติของอาจารย 

6 ผูบริหารของวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานและดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา มีการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
โดยเฉพาะการสงเสริมและพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษ
แกนักศึกษา สําหรับงานบริการวิชาการ ไดเปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 
และใหนักศึกษาลงพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมประสบการณ นอกจากนี้
ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานการประเมินตนเอง 
รวมทั้งสรุปผลการทํางานและรายงานทางการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการอํานวยการเปนประจําทุกป 

1.6.1 ภาพกิจกรรมนักศึกษา 
1.6.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ 

7 ผูอํานวยการฯไดรับการประเมินผลความเหมาะสมเฉพาะ
ตําแหนงจากสภามหาวิทยาลัย  

1.7.1 เอกสารประกอบการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา คร้ังที่ 3/2554 วาระ 6.2 เร่ือง
แตงต้ังผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม   

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 
: 7.1) 

0.37 7 ขอ 5 0.0217 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3 ขอ 7 ขอ  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด: 1.1.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. : 8.1) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลยัฯมีแผนกลยุทธทางการเงินที่แสดงใหเห็นถึง

แหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ มีการต้ังคณะกรรมการทํา
หนาที่วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดาํเนินงาน
ตามแผนกลยุทธเปนงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผน จากเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณไทยเขม็
แข็ง และงบรายได มาจัดทําเปนงบประมาณประจําป 

1.1.1 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการวิเคราะห
ทรัพยากรที่ตองการใชตามแผน
ยุทธศาสตร 
1.1.2 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงิน 

1.1.3 แผนยุทธศาสตรของ
วิทยาลยั 

1.1.4 แผนกลยุทธทางการเงิน
ของวทิยาลัย 

2 มีแนวทางการจัดหาแหลงทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของคาใชจายและเพียงพอสําหรับบรหิารภารกิจของ
วิทยาลยัใหเปนไปตามเปาหมายจากคูมือการบริหาร
งบประมาณ  มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาจากตารางแสดงการ
จัดสรรงบประมาณประจําป  และจากการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร จึงมีการวางแผนการ
จัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสาํหรับการ
บริหารภารกิจของวิทยาลัยฯใหเปนไปตามเปาหมาย
และมีแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 คูมือการบริหาร
งบประมาณ (หลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณ) 
1.2.2 ตารางแสดงการจัดสรร
งบประมาณประจําป 
1.2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห
ทรัพยากรที่ตองการใชตามแผน 

ยุทธศาสตร 

3 มีการวิเคราะหขอมูลคาใชจายของวิทยาลัยฯจาก
แผนปฏิบัติการประจําป เชน งบประมาณประจําป
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ วิเคราะหความเหมาะสม
ของงบประมาณประจําปในแตละพันธกิจ วิเคราะห
งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากร 

1.3.1 เอกสารแสดงการจัดสรร
งบ ป ร ะ ม า ณ ป ระ จํ า ป ต า ม
แผนปฏิ บั ติการพรอมผลการ
วิเคราะหความสอดคลอง 

4 มีการจดัทํางบประมาณทางการเงินแสดงงบรายรับ 
รายจายอยางนอยปละ 2 คร้ัง และนํารายงานทางการ

1.4.1 รายงานทางการเงินท่ี
แสดงตอผูบริหาร 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เงินเสนอผูบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการ 1.4.2 รายงานการใชเงิน
งบประมาณตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

1.4.3 รายงานทางการเงินท่ีเสนอ
ผู บ ริหารและคณ ะกรรมการ
อาํนวยการ 

5 วิทยาลัยฯไดนําขอมูลทางการเงินในระบบ ERP ไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจายและการวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของวิทยาลัยฯ 

1.5.1 รายงานผลการวิเคราะห
การใชงบประมาณ 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทํา
หนาที่ตรวจตดิตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบฯ 

1.6.1 หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

7 ผูบริหารใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจชวยในการติดตามการใชเงิน จัดทํารายงาน
ตางๆที่เปนส่ิงจําเปนที่ผูบริหารตองทราบและนําขอมูล
มาวิเคราะหสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 

1.7.1 ระบบ ERP 

1.7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ  

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5 มีการนําขอมลูทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ

ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 
6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7 ผูบริหารระดับสงูมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. : 8.1) 

0.37 7 ขอ 5 0.0217 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3 ขอ 7 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พรพรรณ รัตนอมร ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1204 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2553 ของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพนั้น เนื่องจาก
เปนปที่ดํารงตําแหนงครบวาระ ดังน้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2553 จึงใชผลการประเมิน
ความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวย การจัดต้ังและดําเนินงานจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ พ.ศ. 2549 ในหมวดที่ 2 ขอ 13 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ืองรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซ่ึงผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง สําหรับตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ไดคะแนน 45 จากคะแนนเต็ม 50 เมื่อเทียบคะแนนเต็ม 5 ไดเทากับ 4.50 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน 

2.00 4.50 4.50 0.1055 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3 คะแนน 4.50 คะแนน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :  
 - เอกสารประกอบการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คร้ังที่3/2554 วาระ 6.2 เร่ือง 

แตงต้ังผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.3 ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผูเก่ียวของตอ
สถาบัน (PMQA หมวด 1 ) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พรพรรณ รัตนอมร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1204 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
วิทยาลัยฯไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นดานความเช่ือมั่นดานธรรมาภิบาลตอการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน/ทองถ่ิน ซ่ึงผลการประเมินจาก
คะแนนเต็ม 5 =  4.19 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ื ฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิ
บาลของนิสิต นักศึกษา และ
ผูเก่ียวของตอสถาบัน (PMQA 
หมวด 1 ) 

2.00 4.19 4.38 0.1027 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3.51 4.19  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอางอิง :  

 แบบสอบถามความเช่ือมั่นดานธรรมาภิบาลตอการดําเนินงานของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 2555 
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รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.4 ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ไดคะแนน 
4.24 (จากคะแนนเต็ม 5) สําหรับปการศึกษา 2554 อยูในระหวางการดําเนินการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.4 ระดับคุณภาพของผลการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2554 

0.71 4.43 4.43 0.0369 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3 4.43  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับการตรวจประเมินจากคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 
5 ทาน เมื่อวันท่ี 3 กรกฏาคม 2555 ท่ีผานมา ครบท้ัง 9 องคประกอบและ 1 องคประกอบของนโยบาย
รัฐบาล และ1องคประกอบของอัตลักษณมหาวิทยาลัย 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง :  

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.5 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักธรรมาภิบาล  
(A1) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิชาชีพการพยาบาลมีสภาการพยาบาลเปน

หนวยงานที่ควบคุมดูแลดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล มีขอบังคับสภาการ
พยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ฯลฯ  โดยวิทยาลัยฯเนน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ขอบังคับของสภาการพยาบาล  

1.1.1 ผลการรับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาล 
1.1.2 http://www.tnc.or.th/law/page-

2.html 

2 วิทยาลัยฯเปดชองทางการส่ือสาร ท้ังระบบ
อาจารย ท่ีปรึกษา เพ่ือดูแลและรับฟงความ
คิด เห็ น จาก นั ก ศึ กษ า ต ลอดจน การ ให
นักศึกษามีสวนรวมในแสดงความคิดเห็นใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้ งทางโทรศัพท 
โทรสาร เว็บไซต  ไปรษณีย ที่สามารถเปน
ชองทางในการรับขอมูลทุกๆดาน รวมทั้งเร่ือง
ที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2.1 ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 
1.2.2 เว็บไชต 
1.2.3 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

3 วิทยาลัยฯมีการติดตามขอมูลพฤติกรรมของ
นักศึกษาและนํามาใชในการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนดีเขา
รับทุนการศึกษา  ในสวนของบุคลากรจะ
เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.3.1 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา 

4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯจะมีการพิจารณา
ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพเป นห น่ึงในการ
ประกอบการพิจารณาดวย 

1.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6, 
12 เดือน 

5 ผูบริหารฯมีการช้ีแจงผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนวทางขอเสนอแนะแก
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯเปนรายบุคคล 
เพื่อใหบุคลากรนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงใน
การปฏิบติังานตอไป 

1.5 .1  ข อ เสนอแนะการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 6, 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นการพิจารณา 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกในการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

บุคลากร โดยมีมาตรการ/การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ และมาตรการการ
กํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 

2 มีชองทางการติดตอส่ือสาร เพ่ือรับขอมูลปอนกลับและความคิดเห็นท่ีมีตอบุคลากรของ
สถาบันในเรื่องความจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรจากนิสิต นักศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

3 มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
4 มีระบบการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินการตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 
5 มีนําผลการประเมินประสิทธิผลการดําเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรมาปรับปรุงให

สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล  
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการได 

1 ขอ 
มีการดําเนินการได 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ

ได 3 ขอ 
มีการดําเนินการ

ได 4 ขอ 
มีการดําเนินการ

ได 5 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.5 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลัก
ธรรมาภิบาล  (A1) 

0.71 5 ขอ 5 0.0416 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอางอิง : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.6 ระดบัความสําเร็จในการลดรอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลาของการใหบริการ 
 1. ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาของการใหบริการ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

คะแนน คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
1 มี การ สํารวจกระบวนการใหบริการใน

วิทยาลัยฯ และประชุมเลือกกระบวนการ

งานใหบริการเพื่อลดรอบระยะเวลาการ

ใหบริการ 

รายงานการประชุมเจาหนาท่ีสนับสนุน

วิชาการ 

2 มีการปรับปรุงลดข้ันตอนการใหบริการการ

ขอเอกสารรับรอง โดยจัดทําเปนผังข้ันตอน

กระบวนการ 

ผังข้ันตอนการรับบริการ 

3 ประกาศใชแผนผังขั้นตอนการรับบริการขอ

เอกสารรับรอง 

ผังข้ันตอนการรับบริการ 

4 มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการ

บริการอยางชัดเจน 

ผังข้ันตอนการรับบริการ 

5 จากการเปรียบเทียบข้ันตอนเดิมในการ

ใหบริการพบวาสามารถลดรอบระยะเวลา

การใหบริการลงไดมากกวารอยละ 30  

(จํานวน 1 วัน) 

-ผังข้ันตอนการรับบริการ (เดิม) 

-ผังข้ันตอนการรับบริการ (ใหม) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการสํารวจกระบวนงานใหบริการทั้งหมดของหนวยงาน และเลือกระบวนงานใหบริการ

เพ่ือลดรอบระยะเวลาการใหบริการ อยางนอย 1 กระบวนงานใหบริการ 
2 มีการปรับปรุงกระบวนงานใหบริการเพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลด

ระยะเวลาการดําเนินงาน) และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโดยไดการรับรอง

จากผูบริหารกอนประกาศใช  
3 มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนการใหผูรับบริการ

ทราบอยางชัดเจน 
4 มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลด

คาใชจายของหนวยงาน เปนตน 
5 สามารถการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดรอยละ 30   
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.6 ระดบัความสําเร็จในการลด
รอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลา
ของการใหบริการ 

0.71 5 5 0.0416 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 5  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

หลักฐานอางอิง : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  1.7: ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพมาตรฐานการใหบริการ (สถาบัน) (A2) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดย
มีประเด็นสํารวจความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก 1.ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ไดคะแนนเฉลี่ย 
3.80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม5) 2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  ไดคะแนนเฉล่ีย 4.15 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม5) 3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดคะแนนเฉล่ีย 3.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม5) และ 4. 
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ไดคะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม5) 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกดานคือ 3.84 คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.01 3.26 3.51 3.76 4.01 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแน 
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพมาตรฐานการ
ใหบริการ (สถาบัน) (A2) 

2.00 4.07 5.00 0.1172 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
> 3.51 4.07  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 
หลักฐานอางอิง : สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ/ตัวอยางแบบสอบถาม 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.8 รอยละการบรรลุเปาหมายของการบริหารงบประมาณแผนดิน  
  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายของการบริหารงบประมาณแผนดิน  
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มีจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก 
1. ตัวช้ีวัดท่ี 1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ผลการดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 97.51 บรรลุเปาหมาย (รอยละ 72) จากที่ต้ังไว 
2. ตัวช้ีวัดท่ี 1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
ผลการดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 94.31 บรรลุเปาหมาย (รอยละ 93) จากที่ต้ังไว 
3. ตัวช้ีวัดท่ี 1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ผลการดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 79.65 บรรลุเปาหมาย (รอยละ 60) จากที่ต้ังไว 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. จํานวนตัวช้ีวัดงบประมาณแผนดินท่ี
บรรลุเปาหมาย 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

- - 3 

2. จํานวนตัวช้ี วัดงบประมาณแผนดิน
ท้ังหมด 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

- - 3 

3. รอยละการบรรลุเปาหมายของการ
บริหารงบประมาณแผนดิน 

รอยละ - - 100 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60 70 80 90 100 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละการบรรลุเปาหมายของการ
บริหารงบประมาณแผนดิน 

0.71 100 5 0.0416 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

80 100  



 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

29 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน (กพร) (*) 
1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่
เบิกจาย 

บาท - 3,855,200 3,014,338 

2. วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ี
ไดรับ 

บาท - 4,000,000 3,091,100 

3. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ - 96.38 97.51 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 66 รอยละ 69 รอยละ 72 รอยละ 75 รอยละ 78 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

0.40 97.51 
 

5 0.0234 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

72 97.51  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

31 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นบั 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีเบิกจาย บาท - 8,979,971.30 7,065,024.20 
2. วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ไดรับ บาท - 9,311,100.00 7,491,100 
3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม 

รอยละ - 96.44 94.31 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 91 รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม 

0.60 94.31 4.31 0.0303 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

93 94.31  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.9.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ี
เบิกจาย 

บาท - 8,979,971.30 31,911,762.41 

2. วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงิน บาท - 9,311,100 39,926,700 
3. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามแผน 

รอยละ - 96.44 79.92 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 86 รอยละ 89.5 รอยละ 93 รอยละ 96.5 รอยละ 100 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณตามแผน 

0.60 79.92 1.0000 0.0070 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

93 1  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 
หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1372 โทรศัพท : 02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย 

บาท - 4,703089.43 6,015,299.97 

2. วงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ในระบบ PFMS 

บาท 5,480,200 7,182,300.00 7,551,300 

3. รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

รอยละ - 65.48 79.65 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 

2.00 79.65 2.965 0.0139 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

60 79.65  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง : รายงานสรุปการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.11 ระดับความสําเร็จของพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 10)  
(*) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372  
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
วิทยาลัยฯมีการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดอยางครบถวนทั้ง 15 ขอคําถาม มีการดําเนินงานประเมิน
องคการดวยตนเองตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือนําไปจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาหนวยงานใน
ปงบประมาณถัดไป 
เกณฑการใหคะแนน : 

ขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน 
1 จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ไดครบถวน 
2 ประเมินองคการดวยตนเองตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดครบถวน 
3 จัดทําแผนพฒันาหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2555 
4 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 50 – 75 
5 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 76 – 100 และมี

แผนพัฒนาหนวยงาน ปงบประมาณ 2556 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จของพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA 10)  (*) 

2.00 5 5 0.1172 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 5  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคกร (สกอ 7.2) 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร. อาภา ยังประดิษฐ ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 081-936-4904 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯมีแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงไดกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการความรู ที่มีความสอดคลองกับ
แผนปฏิ บั ติราชการประจําป  2554 ในตัว ช้ีวัดที่  10 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ที่
เก่ียวของกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ผานกลุมการจัดการ
ความรู “ครูสีฟา” 

7.2-1-01 แผนการจัดการเรียนรู 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

2 กลุมเปาหมายท่ีนํามาพัฒนาความรูตามประเด็นความรูไดแก 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่มีการฝกปฏิบัติรายวิชา ฝฏปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน โดยกลุม “ครูสีฟา” เปนผูพัฒนาทักษะ
ใหแกนักศึกษา 

7.2-2-02 สมาชิกกลุม “ครูสีฟา” 

3 วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการสําหรับอาจารยเพ่ือรวมแลกปล่ียน
เรียนรูประสบการณการสอนภาคปฏิบัติโครงการประยุกตใช
กระบวนการการจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพดานการสอน
ภาคปฏบิัตขิองอาจารย เม่ือวันที่ 24-25 กุมภาพันธ และ 27 
เมษายน 2555 เพ่ือคนหาแนวปฏิบัตทิี่ดีในการสอนภาคปฏิบัติ  

7.2-3-0 รายงานผลการดําเนิน
โครงการประยุกตใชกระบวนการ
การจัดการความรูในการพัฒนา
ศักยภาพดานการสอนภาคปฏิบัติ
ของอาจารย 

 

4 จากโครงการในขอ 3 อาจารยของวิทยาลัยฯไดมีการจัดกลุมและ
ดําเนินกิจกรรมของแตละกลุมนํามาเสนอ และมีการจัดทํารายงาน
เพื่อเปนลายลักษณอักษรและจัดทําเปนปายประชาสัมพันธ เพื่อ
นําไปใชเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

7.2-4-01 ตัวอยางโปสเตอรKM 
กลุม ๙ หนา  

 

5 มีการนําความรูจากการจัดการความรูของกลุม “ครูสีฟา” ของป
การศึกษา 2554 มาใช ในการอบรมโครงการประยุกต ใช
กระบวนการการจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพดานการสอน
ภาคปฏิบัติของอาจารย เพ่ือใหอาจารยนําไปใชเปนตัวอยางในการ
ดําเนินงานการจัดการความรูประจําป 2555 ตอไป นอกจากน้ี
วิทยาลัยฯยังไดมีการรวมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการจัดการเรียน
การสอนกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เม่ือ
วันท่ี 19 มกราคม 2555 ท่ีผานมาดวย รวมทั้งตอยอดกลุมความรู 
“ครูสีฟา” เปนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีในป 2555  

7 .2 -5 -0 1  ร าย งาน ผ ล ผ ล กา ร
ดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติกลุม 
“ครูสีฟา” 
ปงบประมาณ 2554 
7.2-5-02 บันทึกขอความจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุดรธานี เลขท่ี ศธ.0543.6/005 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  (หมายเหตุ 
หนวยงานสนับสนุน ใหครบถวนตามพันธกิจ)  

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  

3 มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด 

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปงบประมาณปจจุบันหรือปงบประมาณที่ผานมา 
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูเพ่ือการพัฒนาองคกร (สกอ 
7.2) 

0.71 5 5 0.0416 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 5  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
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ยทุธศาสตรท่ี 
2 

พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

ยุทธศาสตรหนวยงาน : พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย นกัศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1      วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

โดยได มี การจัดทํ าฐานข อมูล
นักศึกษาซ่ึงนักศึกษาใหมจะตอง
กรอกขอมูลสวนตัว รายละเอียด
ของครอบครัวนักศึกษาทุกคน และ
มีระบบของอาจารยที่ ปรึกษา 
เพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โดยจัดทําแฟมประวัติประจําตัว
ของนักศึกษาทุกคน มีการบันทึก
ขอมูลในกรณีทีนักศึกษามีปญหา 
ทั้งน้ีใหอยูในการดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษา โดยมีผูบริหารคอยให
คําแนะนํา 

3.1-1-01 ฐานขอมูลนักศึกษา http://www.rg.ssru.ac.th/ 

3.1-1-02 คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา-ของวิทยาลัยฯ 
3.1-1-03 แฟมประวัตินักศึกษา 
3.1-1-04 ตัวอยางบันทึกใหคําปรึกษาของนักศึกษา 

2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี
ฐานขอมูล บอรด เว็บไซต สําหรับ
ประกาศขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนกบันักศึกษา เชน ขอมูล
กิจกรรม การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการท่ีทันสมัยและที่เก่ียวของ
กับสาขาวิชาที่นักศึกษา
จําเปนตองรูโดยมีชองทาง
ประชาสัมพันธทาง Facebook 

ของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ  และมีการแจงผานผูนํา
นักศึกษาและติดประกาศไวที่
บอรดประชาสัมพันธของวิทยาลัย

3.1-2-01 เว็บไซต/เว็บบอรดวทิยาลัยwww.nursie.ssru.ac.th 

3.1-2-02 ภาพบอรดประชาสัมพันธนักศึกษา 
3.1-2-03 Facebook วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ฯดวย 

3 หลักสูตรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯน้ันจะมีรายวิชาการฝก
ปฏิบัติทางการพยาบาล ซ่ึง
นักศึกษาจะตองข้ึนฝกปฏิบัติตาม
แหลงฝกปฏิบัติในแผนกตาง ขๆอง
โรงพยาบาล, ศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนตน นอกจากน้ี
วิทยาลัยฯยังใหนักศึกษามี
ประสบการณจากการรวม
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
นักศึกษามีโอกาสพบสถานการณ
จริง ไดเรียนรูและเพ่ิม
ประสบการณในพ้ืนท่ีจริง เชน 
ชุมชนวัดราชาธิวาส เปนตน 

3.1-3-01 ตารางข้ึนฝกปฏิบัติการพยาบาล 
3.1-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 
 
 

4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี
การจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา  
ประกอบดวยจัดทําฐานขอมูล 
เว็บไซต จดหมายขาว สําหรับ
เผยแพรขอมูลใหกับศิษยเกา 
สําหรับวิทยาลัยฯที่เร่ิมมีศิษยเกา
แลวไดเพิ่มชองทางการส่ือสารกบั
นักศึกษาผานทางเว็บไซตของ
วิทยาลัยฯ และทาง Social 
Network รวมทั้งจัดทําเอกสาร
รายช่ือและหมายเลขติดตอของ
ศิษยเกา เพ่ือใชในการ
ติดตอส่ือสารใหขอมูลตางๆ       

3.1-4-01 เว็บไซตวิทยาลัยwww.nurse.ssru.ac.th 
3.1-4-02  Face book วิทยาลัยฯ 

5 วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูและทักษะทางการ
พยาบาลเพ่ือการเปนบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพในการสอบ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ สําหรับพยาบาลศา
สตรบัณฑิต รุนท่ี 2 โดยการจัด
กลุมทบทวนสาระความรูดาน
วิชาการ ฝกจัดทําขอสอบที่

3.1-5-01 รายงานผลการดําเนินผลโครงการพัฒนาความรูและทักษะทางการ
พยาบาลเพ่ือการเปนบัณฑติพยาบาลที่มีคุณภาพในการสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ สําหรับ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 2  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลากหลายใหแกบัณฑิต ใน 5 
กลุมวิชาทางการพยาบาล ระหวาง
วันท่ี 1-30 มีนาคม 2555 เพ่ือ
เตรียมสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ 

6     วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี
ระบบการติดตามประเมินผลการ
ใหบริการแกนักศึกษา โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ
ประเมินการดําเนินงานดานการ
ใหบริการดานตาง  ๆประจําป
การศึกษา 2554 ในดานการ
บริการการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร,ดาน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ
ทางศิลปะและวฒันธรรม 
และดานการบริการหองสมุด 
อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู โดย
ครอบคลุมบริการขอ 1-3 โดยมี
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียที่ 4.54 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

3.1-6-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ดําเนินงานดานการใหบริการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2554 

7 มีการนําผลการประเมินจากการทํา
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษามา
ใชในการวางแผนในการจัดกิจกรรม
คร้ังตอไป  

3.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

6 มีผลประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความตองการของนักศึกษา 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ.3.1) 

1.10 7 ขอ 5 คะแนน 0.0645 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 ขอ 7 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.2 ระดบัความสําเร็จของระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา ในปการศึกษา 2554 
ครอบคลุมทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม ดังน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก โครงการพัฒนา
ความรูและทักษะทางการพยาบาลเพื่อการเปน
บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และโครงการอบรม
พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษนักศึกษา
พยาบาลศาสตร (English camp) 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 
โครงการเตรียมความพรอมกีฬาสถาบันพยาบาล
แหงประเทศไทยคร้ังท่ี 30 

-กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม ไดแก โครงการบริการวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 2554 เชน โครงการการ
สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ไดแก โครงการพิธีมอบหมวกและเข็ม
เคร่ืองหมาย ประจําปการศึกษา 2554 
     ท้ังน้ีแผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาแสดงถงึความสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นโยบาย
สถานศึกษา 3 D และอตัลักษณของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงช้ี
ความสําเร็จของการจดักิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาไวอยางชดัเจนดวย 

3.2-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 
3.2-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ป
การศึกษา 2554 
3.2-1-03 แผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2554 
3.2-1-04  คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
 

2 วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา เมื่อ
วันที่ 19 และ 24 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา 
เพ่ือใหความรูดานงานประกันคุณภาพ และวงจร

3.2-2-01 รายงานผลการดําเนินโครงการใหความรู
และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คุณภาพ PDCA มีกิจกรรมเชิงปฏิบติัการให
นักศึกษาเสนอโครงการ เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เขียนและขออนุมัติโครงการได 

 

3 วิทยาลัยฯมีบุคลากรที่ใหคําแนะนําในการเขียน
และแนะนําการจัดกิจกรรมโดยตองสงแผนการ
ดําเนินการดําเนินกิจกรรมใหอาจารยอนุมัติ ซ่ึงมี
กิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดแบงตามประเภทดงันี้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคไดแก โครงการเพื่อนติวเพ่ือน  
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 
โครงการขยับกาย ขยับใจ หางไกลโรค 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม 
ไดแก โครงการพัฒนาแกนนํานักศึกษาเพ่ือ
รณรงคใหลดเลิกสารเสพติด : บุหร่ี 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
ไดแก โครงการเด็กนอยหรรษา พัฒนาอีคิว พิชิต
อุทกภัย” 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ไดแก โครงการบายศรีสูขวัญ 

3.2-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการทั้ง 5 
ประเภท 
 

4 วิทยาลัยฯมีเครือขายของกีฬาสถาบันพยาบาล
แหงประเทศไทย ซ่ึงจะมีการจัดทุกๆ 2ป โดยใน
ป 2554 กําหนดไวปลายเดือนธค. แตตองเล่ือน
มาจัดในป 2555 เน่ืองจากประสบปญหาอุทกภัย 
ซ่ึงนักศึกษาไดเขารวมประชุมกับเครือขายเพื่อ
รวมวางแผนงานและประสานงาน โดยจัดขึ้นใน
วันที่7-9 ธค. 2555 นี้ 

3.2-4-01 ชองทางการติดตอของเครือขาย 
3.2-4-02 หนังสือขออนุมัติโครงการกีฬาสถาบัน 
3.2-4-03 รายงานการประชุมกีฬาสถาบัน 
 
 

5 นักศึกษาไดสรุปแผนและผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2554 แกรองผูอํานวยการ
ฝายบริหารฯ โดยไดมีการวิเคราะหสรุปจุดแข็ง
และจุดออนของนักศึกษาไวดวย  

3.2-5-01 สรุปแผนและผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2554 
3.2-5-02 รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและ
จุดออนของนกัศึกษา 

6 วิทยาลัยฯไดนําผลการดําเนินงานเม่ือป
การศึกษา 2553 มาปรับปรุงสําหรับปการศึกษา 
2554 โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษาเอง และเสนอ
ตออาจารย โครงการที่ไดรับการพิจารณาจะ
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและนําไป
ปฏิบติัจริง เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณมาก
ข้ึน นอกจากน้ีในการจัดโครงการใหความรูดาน

3.2-6-01 (อางอิงเอกสาร 3.2-1-03 )แผนการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ป
การศึกษา 2554 
3.2-6-02 รายงานการประชมุ เร่ืองการนาํผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

งานประกันคณุภาพฯน้ัน มีกิจกรรมเชงิ
ปฏิบติัการใหนักศึกษาฝกหัดการเขียนโครงการ
แตละกลุม โดยมีวิทยากรใหคําแนะนําและมี
ขอเสนอแนะ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 

1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(สกอ.3.2) 

1.10 6 ขอ 5 คะแนน 0.0645 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

 5 ขอ 6 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.3 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา  
(สกอ 2.8) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-1601-371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1     มหาวิทยาลัยฯไดจัดทําคูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2554 มอบใหนักศึกษา ซ่ึงมีการ
ระบุคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคไว ในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ไดแก 
1.ความซ่ือสัตยสุจริตและประหยัด 
2.ความเสีบสละ อุทิศตนและการทํางานเพื่อสวนรวม 
3.ความยุติธรรม 
4.ความรับผิดชอบและตอตรงเวลา 
5.ความขยัน อดทน และหม่ันเพียร 
   นอกจากน้ีนักศึกษาวิทยาลัยฯจะตองรับทราบจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล ซ่ึงในกิจกรรมรับนองน้ัน รุนพี่จะใหนักศึกษา
นองใหมทองจรรยาบรรณใหได เพื่อปลูกฝงเก่ียวกับวิชาชีพ
ทางการพยาบาล 

2.8-1-01 คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป
การศึกษา2554 (คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคหนา 15) 
2.8-1-02 ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยวินัย
นักศึกษาพ.ศ. 2548 (คูมือนักศึกษา
หนา 286 -289) 
2.8-1-03 จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

2      วิทยาลัยเผยแพรคูมือนักศึกษาน้ีแกผูบริหาร และอาจารย
ของวิทยาลัยฯไดรับทราบ นอกจากน้ีมีการจัดประชุมอาจารยที่
ปรึกษาในชวงเปดภาคเรียนเพ่ือทําความเขาใจรวมกัน 

2 .8 -2 -0 1  คู มื อ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปการศึกษา2554 
2.8-2-02  รายงานการประชุม
อาจารยกอนเปดภาคเรียน 

3 
     วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สําหรับปการศึกษา 2554 น้ันจัดเม่ือ
วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2554 ณ วัดปญญานันทาราม คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  และมีโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล  : 
การเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร จัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวัดถํ้าเขาวง จังหวัดสระบุรี 

2.8-3-01 บันทึกขอความ ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.8-3-02 บันทึกขอความ ขออนุมัติ
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พยาบาล  : การเตรียมความพรอม
ดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร 

4 
    สําหรับกิจกรรมโครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมผลการ
ประเมินโครงการมีคะแนนเฉล่ียที่ =  4.53 คะแ นน คิดเปนรอย
ละ 90.60 

2.8-4-01 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.8-4-02 รายงานผลการดําเนิน
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สําหรับผลการประเมินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล  : 
การเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตรมีคะแนนเฉล่ียที่ =  4.60  คะแนน คิดเปน
รอยละ 92 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พยาบาล  : การเตรียมความพรอม
ดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร 
 

5 - - 
 

ประเด็นการพิจารณา : 
 

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร 

2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงช้ี 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 
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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.3 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา  
(สกอ 2.8) 

1.10 4 ขอ 4 คะแนน 0.0516 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

4 ขอ 4 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

49 

 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.4 รอยละการบรรลุเปาหมายของโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของตัวบงช้ี (สกอ 3.2) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-1601-371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2555 ดังน้ี 
1.โครงการหนูนอยสุขใจ สูภัยนํ้าทวม  เมื่อวันที่ 18 พย.54 ณ หองสันทนาการเด็ก (โรงยิม) ศูนยพักพิงผู
ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2.โครงการบายศรีสูขวัญ เมื่อวันที่ 19 มค. 55 ณ โรงยิมชั้น 5 อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
3.โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล  : การเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม  
สําหรับบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร เมื่อวันที่ 15 มีค. 55 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวัดถํ้าเขา
วง (วังนารายณ) จ.สระบุรี 
4.โครงการคนรุนใหม ใสใจผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 17-18 พค. 55 ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
วาสนะเวศม และบานบางแค 
5.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันท่ี 6-8 กค. 55 ณ วัดสุนันทวนาราม จ. 
กาญจนบุรี 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. จํานวนตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีบรรลุเปาหมาย 

จํานวน - 5 5 

2. จํานวนตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท้ังหมด 

จํานวน - 5 5 

3. รอยละการบรรลุเปาหมายของ
โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของตัวบงชี้ (สกอ 3.2) 

รอยละ - 100 100 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.4 รอยละการบรรลุเปาหมาย
ของโครงการ หรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของตวั
บงชี้ (สกอ 3.2) 

1.10 100 5 0.0645 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
รอยละ 90 100  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง : ภาพกิจกรรม/โครงการ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.5 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ  
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงาน หรือองคกรระดับชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-1601-370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น คณะ/
วิทยาลัย 

สาขาวชิา รางวัลท่ีไดรับ ว/ด/ป ท่ี
ไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีให

รางวัล 
        
        
        

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.5 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดย
หนวยงาน หรือองคกรระดับชาต ิ

1.10 - - 0.0000 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 คน ไมมี  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :  2.6 ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา 
โทรศัพท : 06-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : อยูในระหวางดําเนินการขอขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพตอง
เขารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงการประกาศผลการสอบ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จากศูนย
ภาษาพบวานักศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตรต้ังแตรหัส 52-54 สอบ 
“ผาน” ทุกคน คิดเปนรอยละ 100 (ขอมูล ณ 
วันที่ 7 มิถุนายน 2555) สําหรับขอมูลการสอบ
ผานโครงการ ICT มีขอมูลสําหรับรหัสนักศึกษาป 
52-53 พบวาสอบผานคิดเปนรอยละ 100 และ 
98.75 ตามลําดับ สําหรับนักศึกษารหัสป 54 เปน
ตนไปจะเร่ิมสอบวัดความรูใน 3 วิชา ไดแก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีนักศึกษาสอบผานทุกวิชามากกวา
รอยละ 60 โดยสอบผานวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 
80 คนจาก 118 คนคิดเปนรอยละ 67.79,วิชา
ภาษาไทยสอบผาน 117 คน รอยละ 99.15และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสอบผาน109คน คิดเปน
รอยละ 92.37 

10.1.1-1-01 เอกสารประกาศผลการสอบ 
โครงการพฒันาศักยภาพภาษาอังกฤษ 
10.1-1-1-02 เอกสารหลักฐานรายชื่อนักศึกษาที่
ผานโครงการ ICT 
10.1-1-1-03 เอกสารคะแนนผลการสอบวิชาวัด
ความรูนักศึกษารหัสป 54 

2 

3 วิทยาลัยฯใชแผนการพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะตองเขารับการ
อบรมตามโครงการที่ทางหนวยงานหลักเปนผูจัด 
โดยนักศึกษาจะตองติดตามทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย ที่ไดประกาศไว สําหรับวิชา
ภาษาองักฤษน้ัน นักศึกษาจะตองเรียนวิชา
ภาษาองักฤษปรับพ้ืนฐานใหผาน รวมทั้งตองเขา
รวมโครงการ English Camp ของวิทยาลัยฯ 

10.1-1-3-01 เกณฑของมหาวทิยาลัยที่ประกาศ
แจงนักศึกษาในเว็บไซต 
 
 

4 วิทยาลัยฯมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
นักศึกษา โดยในสวนของภาษาอังกฤษนั้น 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯจะตองผานวิชา
ภาษาองักฤษปรับพ้ืนฐานและการอบรมโครงการ 

10.1-1-4-01 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

English Camp ครบ 4 คร้ัง  

5 วิทยาลัยฯมีการติดตามประเมินความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ โดยหากนักศึกษา
สอบไมผานจะไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนในช้ันปท่ี 
4 ได 

10.1-1-5-01 ผลการสอบวชิาภาษาอังกฤษและ IT 

 

ประเด็นการพิจารณา :  
ระดับ เกณฑการใหคะแนน   

1 นักศึกษาที่สอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 

2 มีแผนในการพัฒนานักศึกษาที่ ไมผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาไดครบถวนทุกกิจกรรม 
4 มีการติดตามประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนา 
5 นักศึกษาสอบผานเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน รอยละ 10  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.6 ระดับความสําเร็จการพฒันา
ทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

1.10 5 5 0.0645 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดบั 5 5  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.7 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถ 
ดานภาษาตางประเทศ  (ก.พ.ร.) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา 
โทรศัพท : 06-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : สรุปผลของนักศึกษาปการศึกษา 2554 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปการศึกษา พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศที่กําหนด 

คน - 395 392 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด คน - 395 392 
3. รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรู ความสามารถ 
ดานภาษาตา ประเทศ  (ก.พ.ร.) 

รอยละ - 100 100 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.7 รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานเกณฑการทดสอบความรู 
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ  (ก.พ.ร.) 

1.10 100 5 0.0645 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
รอยละ 60 100  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.8 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา ( สกอ 2.2) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. จํานวนอาจารยประจําที่มี วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  

คน 2 3 4 

2. จํ าน วน อาจ ารย ป ระ จํ าทั้ งห ม ด  ใน
ปงบประมาณ  

คน 24 37 38.5 

3. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ( สกอ 
2.2) 

รอยละ 8.33 8.10 10.38 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.8 รอยละของอาจารยประจําที่มี
วุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 8 10.38 5.00 0.0645 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
รอยละ 8 10.38  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.9 รอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา
ท้ังหมด ( สกอ.2.3),(สมศ.14) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

คน 4 6 6 

2. จํ าน วน อ าจ ารย ป ระ จํ าทั้ งห ม ด  ใน
ปงบประมาณ  

คน 24 37 38.5 

3. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตออาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 16.67 16.23 15.58 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 7 8 9 10 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.9 รอยละอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตออาจารย
ประจําท้ังหมด 

1.10 15.58 5 0.0645 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

รอยละ 8 15.58  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.10 รอยละอาจารยประจําท่ีไดรับรางวลัผลงานวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

 
 รายละเอียด 

ช่ือ-สกุลที่ไดรางวัล สาขาวิชา รางวัลที่ไดรับ ว/ด/ป ท่ีได หนวยงานท่ีให 

     
     
     
     

 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1.อาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงาน
วิชาการหรือวิชาชพี 

คน - - - 

 -วิชาการ  - - - 

 -วิชาชีพ  - - - 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน - - - 

3.รอยละอาจารยประจําที่ ได รับรางวัล
ผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

รอยละ - - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 2 รอยละ 2.5 รอยละ 3 รอยละ 3.5 รอยละ 4 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1.10 - - - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

รอยละ 3 ไมมี  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

63 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 2.11 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1      วิทยาลัยฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนา/อบรมคณาจารยของ

วิทยาลัยฯ ในปการศึกษา 2554 ตัวอยางของการจัดโครงการของ
วิทยาลัยฯ ในดานตางๆ  เชน 
ดานวิชาการ  : โครงการการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ  
ดานเทคนิคการสอนและการวัดผล : 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เปนตน 
     นอกจากน้ียังสงบคุลากรสายสนับสนุนอบรมตามโครงการท่ีเก่ียวของ
กับสายงาน เชน การดานการประกันคุณภาพ มีการสงบุคลากรเขาอบรม
โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เปนตน เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ  เปนตน  และมีการใชขอมูลของผล
การประเมินการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาเปนขอมูลปอนกลับในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน และการเล่ือนขั้นเงนิเดือน และคาจางของบุคลากร
อีกดวย 

2.4-1-01 แผนพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล 
2.4-1-02 รายงานงบบุคลากรตาม
คณะ/หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2554 
2.4-1-03 รายงานผลการสํารวจ
ความตองการอบรมของอาจารย
และบุคลากร ป พ.ศ. 2554 
2.4-1-04 ตัวอยางเอกสารงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ เชน บันทึกขอความ ขอ
อนุมัติโครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ 
2.4-1-05 ขาวประชาสัมพันธ “สวน
สุนันทาเปดบานอบรมเขมหลักสูตร
เลขานุการประเมินคุณภาพ” วันที่ 6 
กพ. 55 
2.4-1-06 ประกาศรับสมัคร
พนักงานของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ 

2    วิทยาลัยฯมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรตามแผนที่
กําหนด เชนการดําเนินงานตามแผนการจัดสรรเงินของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ประจําปงบประมาณ 2554 ซ่ึง
วิทยาลัยฯไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไว และมีรายงานผลการดําเนิน
โครงการที่มีการประเมินผล/สรุปการดําเนินโครงการเปนหลักฐานการ
ดําเนินงานเชิงประจักษ นอกจากน้ีมีแผนการพัฒนาบุคลาการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 ดวย 

2.4-2-01 วงเงินและรายละเอียดเงินกู 
SP 2  โครงการผลิตและพัฒนา
ศักยภาพแพทยและบุคลากรทางดาน
สาธารณสุขของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 
2555 
2.4-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจาํป
งบประมาณ 2555 
2.4-2-03 แผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ 2555 

3     วิทยาลัยฯ จัดใหมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี

2.4-3-01 ภาพบรรยากาศของสถานที่
ทํางาน 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ประสิทธิภาพดังน้ี 
-มีการสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ต้ังแตสภาพแวดลอม 
รวมทั้งการสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 
- มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เชน งานปใหม 
นอกจากนี้ ยังมีระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ 2550 (หมวด 7 : วันและเวลาทํางาน การลา 
และสวัสดิการ) นอกเหนือจากการจัดฝกอบรม/จัดกิจกรรม
โครงการเพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร 

2.4-3-02  ภาพสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพ ขวัญและกําลังใจของ
วิทยาลัยฯ 
2.4-3-03 ภาพกิจกรรมงานปใหมของ
วิทยาลัยฯ  
2.4-3-04 คูมือพนักงาน 
มหาวิทยาลัย 
 

4  วิทยาลัยฯมีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานโดยมีการ
สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุเขารับการประชุม/
อบรมเพื่อนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาใชในการปฏิบัติงาน 
และมีการติดตามบุคลากรท่ีไดรับการสนับสนุนทุนฝกอบรมใหเขารับ
การฝกอบรมโดยนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบ เชน โครงการประยุกตใชกระบวนการ
การจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติัของอาจารย ซ่ึงมีการนําความรู ที่อาจารยรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมและทักษะจากโครงการดังกลาวมาใช
เปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน  เชน การมี “คูมือการ
ซักประวัติและตรวจรางกาย” สําหรับนักศึกษานําไปใชคูขนานกับแบบ
บันทึกขอมูลที่ใชในการฝกปฏิบัติ 

2.4-4-01 รายงานผลการดําเนิน
โครงการประยุกตใชกระบวนการ
การจัดการความรูในการพัฒนา
ศักยภาพดานการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติของอาจารย  
2.4-4-02 ภาพกิจกรรม KM  

5      วิทยาลัยฯ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกฝงจรรยาบรรณแกบุคลากร  โดยเผยแพรเอกสารคูมือจรรยาบรรณ
แกคณาจารยและบุคลากร เพื่อใชปลูกฝงนักศึกษา 
 

2.4-5-01 คูมอืจรรยาบรรณ ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล 
2.4-5-02 จรรยาบรรณวิชาชีพ /พรบ.
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ของสภาการพยาบาล 
http://www.tnc.or.th/ 

6      วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยมีการประเมินผลโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2.4-6-01 รายงานสรุปแผนการพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
ประจํา ป 2554 

7 วิทยาลัยฯมีการประเมินผลหลังจากจัดโครงการเพื่อนําขอเสนอแนะท่ี
ไดรับไปพัฒนาและปรับปรุง/พัฒนาในการจัดโครงการคร้ังตอไป เชน 
โครงการประยุกตใชกระบวนการการจัดการความรูในการพัฒนา
ศักยภาพดานการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย น้ันมีการ
จัดติดตอกันเปนปที่ 2 ตอเน่ืองกัน โดยในป 2554 นี้ อาจารยไดมี
การพัฒนาการดําเนินงานกลุมการจัดการความรูอยางเปน

2.4-7-01 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการประยุกตใช
กระบวนการการจัดการความรูใน
การพัฒนาศักยภาพดานการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติของอาจารย 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

รูปธรรมมากขึ้น มีการนําเสนอผลงาน และจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธเผยแพรงานที่ทํา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จการพัฒนาระบบ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

2.00 7 ขอ 5 คะแนน 0.1172 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 ขอ 7 ขอ  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

67 

ยทุธศาสตรท่ี ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มี
ความเปนอิสระ และสูความเปนนานาชาติ 3 

  
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน 
มีความเปนอิสระ และสูความเปนนานาชาติ 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารงบประมาณดาน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

3.1.1 รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท :  02-160-1370 โทรศัพท :  02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หนวย
นบั 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 
1. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ใน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน   

บาท - - 9,740,096.2 

2.จํานวนงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ) ท้ังหมดในกิจกรรมจัดการ
เรียนการสอน   

บาท - - 16,554,000 

3. รอยละผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
แผนดิน ในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน  

รอยละ - - 58.83 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละการเบิกจายงบประมาณ
แผนดินในกิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน 

1.20 58.83 1.0000 0.0141 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

รอยละ 85 58.83  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 3.1.2 รอยละการประหยัดเงินนอกงบประมาณในกิจกรรมจัดการเรียน
การสอน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจน
รัตน 

โทรศัพท :  02-160-1370 โทรศัพท :  02-160-1205-7 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานป 

2553 2554 2555 
1. ผลเงินนอกงบประมาณ(งบดําเนินการ) ที่
เหลือจายในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน  

บาท - - 6,813,903.8 

2.จํานวนเงินนอกงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(งบดําเนินการ) จริง ทั้งหมดในกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน  

บาท - - 16,554,000 

3. รอยละผลการเบิกจายเงินนอก
งบประมาณ(งบดําเนินการ) ที่เหลือจายใน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน  

รอยละ - - 41.17 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 35 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละการประหยัดเงินนอก
งบประมาณในกิจกรรมจัดการเรียน
การสอน 

1.20 รอยละ 41.17 5.000 0.0703 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

รอยละ 20 รอยละ 41.17  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.2 ระดับความสําเรจ็ของระบบและกลไกการการจัดการเรียนการสอน (สกอ 
2.6) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-130-1731 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1  วิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอนที่ มีความ

ยืดหยุน มีความหลากหลาย โดยมีคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตรฯ คอยกํากับ ดูแล ซ่ึง
หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน 
เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบการเรียน
การสอน เชน การจัดกิจกรรม/โครงการในรายวิชา
เรียน  เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน เนนการคิดวิเคราะห มีทักษะใน
การเรียนรูและ 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง นอกจากน้ีมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาทางการ
พ ยาบ าล  เช น  มีชั่ ว โม งป ฏิ บั ติ การ วิ เค ราะห
กรณีศึกษา โครงงานวิจัย การเรียนรูนอกสถานที่ มี
การฝกประสบการณในสถานที่จริง รวมทั้งกําหนดตัว
บงช้ีความสําเร็จหรือทักษะที่ตองการพัฒนาของการ
จัดการเรียนการสอนไวแตละรายวิชา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาใชในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

2.6-1-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานฯ 
2.6-1-02 ตัวอยางรายวิชาทางการพยาบาลที่ระบุ
การจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
2.6-1-03 ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
2.6-1-04 ตัวอยาง มคอ.3 ของรายวิชาที่มีการ
กําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ (ทักษะที่ตองการ
พัฒนา) ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และผลการประเมินรายวิชาเพื่อนํามา
ปรับปรุง  
 

2      อาจารยมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่
เปดสอนตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 แตละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชาที่ จะเปดสอน โดยมี
จุดมุงหมายของรายวิชา ลักษณะและการดําเนินการ 
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา แผนการสอน
และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
รายวิชา และอาจารยผูสอนช้ีแจงและมอบเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน วิธีการ
ประเมนิผลใหนีกศึกษาทราบในชั่วโมงแรก  

2.6-2-01 รายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4 ) 
2.6-02 เอกสารตัวอยางประมวลรายวิชาที่ระบุ
รายละเอียดแผนการสอน  

3      วิทยาลัยฯมีแนวทางสงเสริมใหอาจารยมีการ
จดัทาํหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

2.6-3-01 รายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4 ) 
2.6-3-02 ตัวอยางรายงานของนักศึกษา  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปฏิบติัท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
และมีกิจกรรมโครงการสงเสริมดานทักษะใหผูเรียน
ตลอดหลักสูตร เชน รายวิชา NUR  4215 การวิจัย
เก่ียวกับการพยาบาล มีการมอบหมายใหนักศึกษาทํา
โครงรางงานวิจัยดวยตนเอง เปนตน 

 

4      วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรโดยเชิญผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือในวิชาชีพจากแหลงฝก
ปฏิบติั หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เชน การ
วิพากษขอสอบ, การเชิญบุคลากรภายนอกเปน
อาจารยพิเศษ นอกจากน้ีนักศึกษายังไดรับ
ประสบการณจากผูนําชุมชนเม่ือมีโอกาสไดไปทํา
กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ 

2.6-4-01 คําส่ังแตงต้ังอาจารยพิเศษ 
2.6-4-02 หนังสือเชิญวิพากษขอสอบ 
2.6-4-03 ตารางการฝกปฏิบัติรายวิชาทางการ
พยาบาล 
2.6-4-04 ภาพกิจกรรม อสส.ของชุมชนทานํ้าสาม
เสนใหความรูนักศึกษา 
 
 

5 วิทยาลัยฯมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงในปการศึกษาถัดไปและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
อีกท้ังมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหวางอาจารย
และนักศึกษาขึ้น 

2.6-5-01 ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
นักศึกษา 
 
 
 

6  วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกดานโดยนักศึกษา เชน ดานการ
จดัการเรียนการสอน การใชส่ือเทคโนโลยี 
สภาพแวดลอม และดานการจัดการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาเมื่อส้ินภาคการศึกษา 
โดยในปการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียทั้ง 2 ภาค
การศึกษา = 4.39คะแนน (จากคะแนนเต็ม5) 

2.6-6-01 รายงานผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา 
2.6-6-02 เว็บไซตการประเมินผลอาจารยผูสอน 
http://203.155.54.29:8080/rg/index.php/th/ 
 

7      วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกดาน โดยแบบประเมินจะ
ครอบคลุมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เน้ือหา
และกิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู เพื่อนําผล
การประเมินมา ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 
นอกจากน้ีวิทยาลัยฯแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทาํหนาที่พิจารณารายละเอียดของรายวิชา 
วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาตามผลการประเมิน
ของนักศึกษา อาจารยผูสอนหรือผูเกี่ยวของ อีกท้ังมี
คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน ทําหนาท่ีพิจารณา
ขอสอบ ทุกรายวิชาทางการพยาบาล รวมทั้งจากการ

2.6-7-01 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยโดยนักศึกษา  
2.6-7-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
2.6-7-03 หนังสือสภาการพยาบาลที่ สภ.พ. 
01/05/1421 ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2554 เร่ือง การ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ 
 



 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

73 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ประเมินของสภาการพยาบาลเขาตรวจรับรอง
วิทยาลัยฯ ดวย 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรยีนไดเรียนรูจากการ 
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน 
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ 
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของระบบและ
กลไกการการจัดการเรียนการสอน 
(สกอ 2.6) 

3.00 7 ขอ 5 คะแนน 0.1759 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 ขอ 7 ขอ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.3  รอยละของบัณทิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(สมศ 1) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

 
 

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย 
วัด 

ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา พ.ศ. 

2552 2553 2554 
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
คน - - 75 

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาํอยูกอนแลว คน - - 75 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ คน - - - 
4 จํานวนบัณฑิตผูกรอกแบบสํารวจ คน - - 75 
5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
คน - - - 

6 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมด คน - - 75 
7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
รอยละ - - 75 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 84 รอยละ 87 รอยละ 90 รอยละ 93 รอยละ 96 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณทิตปริญญาตรีท่ีได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สมศ 1) 

3.00 
 
 

100 5 0.1759 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

รอยละ 90 100  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
          ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบัณฑิตปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาจํานวน 75 
คน โดยการตอบแบบสอบถามและติดตามบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2553 จํานวน 75 คน บณัฑิต
มีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 100 
          สําหรับปการศึกษา 2554  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งส้ิน 77 คน 
โดยมีการสํารวจภาวะการหางานทําโดยใชแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 68 คน คิดเปนรอยละ 
88.31 ซ่ึงยังรอฟงคําตอบจากหนวยงาน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
-รายงานผลการตอบแบบสอบถามและติดตามบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2553 
-รายงานผลแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2554 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.4 รอยละคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ 2) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
ใชขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีดําเนินการสงแบบประเมินบัณฑิตใหแกผูใชบัณฑิตและตอบกลับมา 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2552 2553 2554 
1.ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
บัณฑิต 

คะแนน 
- - 4.26 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินทั้งหมด คน - - 72 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
93 94 95 96 97 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละคุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอก เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ 2) 

2.40 85.20 1.00 0.0281 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
95 85.20  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2552 2553 2554 

1 จํานวนบณัฑิตที่ไดเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

คน - 75 77 

2 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน - 75 77 

3 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีมีงานทําอยูกอนแลว 

คน - - - 

4 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีศึกษาตอ 

คน - - - 

5 จํานวนบณัฑิตผูกรอกแบบ
สํารวจ 

คน - 75 77 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ียังไมไดงานทํา  

คน - - - 

7 จํานวนบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ท้ังหมด 

คน - 75 77 

8  รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ - 100 100 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 82 84 86 88 



 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

80 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม
เกณฑ 

2.40 100 5 0.1407 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

84 100  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.7 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ 2.1) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯกําหนดข้ันตอนวิธีการเปดหลักสูตรใหม และมีการกําหนด

ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
เร่ือง ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
เปนผูพิจารณาและเสนอแนะในรางหลักสูตรใหมและ/หรือหลักสูตรที่
ปรับปรุง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามลําดับ
ข้ันตอนตอไป และเสนอตอสภาการพยาบาลดวย โดยหลักสูตรในป
การศึกษา 2554 น้ี วิทยาลัยฯเปดสอนจํานวน 1 หลักสูตรไดแก หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ขณะน้ีอยูใน
ระหวางการดําเนินการแกไขคร้ังท่ี 1 ตามขอเสนอแนะจากสภาการ
พยาบาล 

2.1–1-01 คูมือระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (หัวขอแนว
ปฏิบติัการพฒันาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหงชาติ) 
2.1-1-02 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑติ  
2.1-1-03 รายงานการประชุม
สภาวชิาการ สภามหาวิทยาลัย 
สภาการพยาบาล 
2.1-1-04 หนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ. 
01/05/838 ลงวันที่ 8 พค. 55 
เร่ืองผลการพิจารณาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จากสภาการพยาบาล 

2 วิทยาลัยฯมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร ซ่ึงยังไมมีการปดหลักสูตร กรณีที่มีการปดหลักสูตร วิทยาลัยฯจะ
ใชแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตามคูมือบริหารหลักสูตรตอไป ซ่ึงตอง
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรฯของวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการอาํนวยการฯ กอนนําเสนอให
ความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ และพิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
ตอไป 

2.1–2-01 คูมือระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (หัวขอแนว
ปฏิบติัการเสนอปดหลักสูตร) 
2.1-2-02  คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

3 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯมีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวนทั้งส้ิน 1 
หลักสูตร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ 2548 โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ คิดเปนรอยละ 
100 ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรปรับตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภายในปการศึกษา 2555 ซ่ึง

2.1-3-01 ชื่อหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษาที่จะทําการ
สอนและฝกอบรมวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภที่
ไดรับการรับรองจาก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจุบันหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 อยูในระหวางการปรับตาม
ขอเสนอแนะของสภาการพยาบาล 
 

คณะกรรมการสภาการ
พยาบาล 
2.1-3-02 หนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ. 
01/05/838 ลงวันที่ 8 พค. 
55 เร่ืองผลการพิจารณา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 จากสภาการพยาบาล 

4 วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตรฯ เปนผูรับผิดชอบ 
นอกจากน้ีวิทยาลัยฯจะตองผานการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล
ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อรับรองสถาบัน 
 

2.1-4-01 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
2.1-4-02 หนังสือสภาการ
พยาบาลที่  สภ.พ. 
01/05/1421 ลงวันท่ี 15 
พย.54 เร่ือง การพิจารณาขอ
รับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ 
2.1-4-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและ
วิพากษหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 

5    วทิยาลัยฯมคีณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตรฯเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุม ประเมินหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา และดําเนินงานตามตัวบ งชี้ ผลการดําเนินงาน (KPI) 
ครบถวน โดยเฉพาะตามเกณฑคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และเกณฑตามคูมือ
การขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ของ
สภาการพยาบาล 

2.1-5-01 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
2.1-5-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและ
วิพากษหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี 

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  
กรณทีี่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลาง 
ท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ 
องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย 
 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม 
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลา 
ท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑ 
การประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3  
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน 
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง 
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและ 
ทุกหลักสูตร  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการ

ดําเนินการครบ 
5 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ 2.1) 

2.40 5 ขอ 5 คะแนน 0.1407 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 ขอ 5 ขอ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :3.9 รอยละของสาขาที่มีกระบวนการเรียนการสอนดวย Project base 
learning หรอืกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (A5) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1. จํานวนสาขาที่มีกระบวนการเรียนการสอน

ดวย Project base learningกระบวนการท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (A5) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

สาขาวิชา 1 1 1 

2. จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 

สาขาวิชา 1 1 1 

3.รอยละของสาขาที่มีกระบวนการเรียนการ
สอนดวย Project base learning 

กระบวนการที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ (A5) 

รอยละ 100 100 100 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
14 14.5 15 15.5 16 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของสาขาท่ีมีกระบวนการ
เรียนการสอนดวย Project base 
learning หรือกระบวนการท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (A5) 

2.40 100 5 0.1407 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
รอยละ 15 รอยละ 100  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีจํานวนหลักสูตรท้ังส้ิน 1 หลักสูตรไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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ยทุธศาสตรท่ี ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนาทองถิ่น
และสังคมใหเขมแข็งและย่ังยืน 4 

  
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนา
ทองถิ่นและสังคมใหเขมแข็งและยั่งยนื 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.1 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ 
4.1) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯไดดําเนินการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยมีระบบและ

กลไกตามแนวทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดพันธกิจท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัยในขอที่  2 คือ “วิจัยและสรางสรรคองคความรู
ทางดานการพยาบาลและสุขภาพ” และกําหนดวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ในขอที่ 2 คือ“สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
การสรางองคความรูใหมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ” ซ่ึงวิทยาลัย
ฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของวิทยาลัยฯ
เปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของวิทยาลัยฯ และประสานงานขอมูลดานการวิ จัยกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ีวิทยาลัยฯไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

4.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2554  
4.1-1-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ประจําปการศึกษา 2554 
4.1-1-03 ตัวอยางเอกสารภาระ
งานอาจารย  
4.1-1-04 สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค ประจําป
การศึกษา 2554 
 

2 วิทยาลัยฯไดสนับสนุนใหอาจารยมีการทํางานวิจัยท่ีมีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  โดยในการดําเนินงานวิจัยจะ
นํานักศึกษาเขามามีสวนรวม เชน งานวิจัยเร่ืองเร่ืองประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฏีการดูแลตนเองในผูปวยความดัน
โลหิตสูง โดย รศ.วิริยา สุขวงศและคณะ มีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ชวยเก็บขอมูลงานวิจัย ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
วิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในการดูแลผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงตอไป 

4.1-2-01 รายชื่อรายวิชาท่ีมีการบูร
ณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน 
4.1-2-02 รายชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  ปงบประมาณ 
2554 
4.1-2-03 ภาพกิจกรรมนักศึกษาชวย
เก็บขอมูล 
4.1.-2-04 รายงานวิจัยเร่ือง
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
โดยประยุกตใชทฤษฏีการดูแลตนเอง
ในผูปวยความดันโลหิตสูง  
4.1-2-05 ภาพกิจกรรมเย่ียมบาน ที่
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อาจารยสอนวิธีการดูแลผูปวยให
นักศึกษา 

3 วิทยาลัยฯมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยของวิทยาลัยฯ 
โดยจัดโครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือเขาสู ตําแหนงวิชาการ เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม 2554 นอกจากน้ี ยังสงบุคลากรในวิทยาลัยฯเขารวมอบรม
โครงการจากหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของกับงานวิจัย เชน การบรรยาย
เร่ือง “เทคนิคการสังเคราะหงานวิจัย” ที่จัดโดย ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2555 และสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
โครงการที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งวิทยาลัยฯมีคณะกรรมการ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนผู ให คําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ
เก่ียวกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค นอกจากน้ีบุคลากรของวิทยาลัยฯ
สามารถติดตามขอมูลขาวสารงานวิจัยไดจากเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มเติม ซ่ึงมีคูมือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ,คูมือการ
จัดเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพในวารสารเผยแพรแกอาจารยที่สนใจให
ดาวนโหลดดวย 

4.1-3-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02) 
4.1-3-02 โครงการพัฒนาอาจารย
เพ่ือเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ 
4.1-3-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
4.1-3-04 คูมือจรรยาวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ  
4.1-3-05 ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศ
หรือตางประเทศ 
4.1-3-06 คําส่ังไปราชการของ
อาจารย  
4.1-3-07 เว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนา http://rdi.ssru.ac.th/ 

4 วิทยาลัยฯไดจัดสรรเงินงบประมาณ (งบรายได) ในแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อเปนทุนดาน
การวิจัยแกอาจารยและบุคลากรในวิทยาลัยฯ เปนจํานวนเงินทั้ งส้ิน 
220,925 บาท นอกจากน้ียังสนับสนุนใหอาจารยเสนอขอรับทุนอุดหนุน
จากมหาวิทยาลัยผานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยปงบประมาณ 2554 
วิทยาลัยฯไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 
5 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 196,580 บาท 

4.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2554 
4.1-4-02 รายชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  ปงบประมาณ 
2554 (อางอิงเอกสาร 4.1-2-02) 
4.1-4-03 เอกสารสัญญาขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย เลขที่208/2554 

5 วิทยาลัยฯใหการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย โดยมีการจัดโครงการ
พัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2554 แก
บุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีการเชิญ อ.ดร. วิทยา เมฆขํา บรรยายใน
หัวขอเร่ือง “การผลิตผลงานวิจัยสูผลงานทางวิชาการ” และ รศ. อุบล 
กลองกระโทก มาบรรยายในหัวขอเร่ือง “หลักเกณฑและแนวทางการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ” นอกจากน้ียังใหการสนับสนุนในส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆเชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลตางๆหรือ
ขอมูลดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ,การประชาสัมพันธใหอาจารยเขารวม
การประชุมวิชาการตางๆผานทางระบบ e-office และการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ เปนตน 

4.1-5-01 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2554 
4.1-5-02 เอกสารสัญญาขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย (อางอิงเอกสาร 
4.1-4-03) 
4.1-5-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ 
4.1-5-04 เว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนา http://rdi.ssru.ac.th/ 
4.1-5-05 ฐานขอมูลออนไลน
http://www.library.ssru.ac.th/
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

dbonline.php 
4.1-5-06 การติดประกาศ
ประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ  
4.1-5-07 เอกสารขอเชิญเขารวม
ประชุมวิชาการท่ีแจงเวียนผานระบบ 
e-office เลขที่รับ 183/2555 ลง
วันที่ 9 ก.พ. 55 จากสมาคมพยาบาล
สาธารณสุขไทย 

6 วิทยาลัยฯมีการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาอาจารยเพื่อ
เขาสูตําแหนงวิชาการ  โดยมีผลการประเมินของโครงการน้ันมีคาคะแนน
เฉล่ียรวม 4.51 (จากคะแนนเต็ม 5) สําหรับงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการติดตามผานทางระบบ e-office โดยการให
คณาจารย ท่ีได รับทุนสนับสนุนการวิจัยรายงานความกาวหนาตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และดําเนินการติดตามทุกโครงการที่ไดจัดทําแผน  

4.1-6-01 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ (อางอิงเอกสาร  
4.1-5-03) 
4.1-6-02 บันทึกขอความถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ วพบ/
278 วันที่ 15 สค. 54 เร่ืองการสง
รายงานกาวหนาโครงการวิจัยเร่ือง 
เพศวิถีของนักศึกษาในเขต
รัตนโกสินทร กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 วิทยาลัยฯไดนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2553  มาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพดานงานวิจัย 
โดยมีการผลักดันใหอาจารยทําผลงานวิจัยมากข้ึน และนํางานวิจัยไปบูรณา
การรวมกับการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีกิจกรรม/
โครงการดานงานวิจัยฯน้ัน วิทยาลัยฯไดนําผลการประเมินโครงการฯที่จัด
ข้ึนมาพิจารณาในการจัดโครงการคร้ังตอไป โดยผลการประเมินของ
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการในหัวขอวาโครงการน้ีมี
ประโยชนสามารถนํามาใชได มีคะแนน 4.55 (จากคะแนนเต็ม 5) และผล
การประเมินวาเปนโครงการที่ควรจะตอเน่ือง ไดคะแนนถึง 4.63 (จาก
คะแนนเต็ม 5) ซ่ึงแสดงวาอาจารยที่เขาอบรมมีความพึงพอใจ 

4.1-7-01 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจําป 
2553 
4.1-7-02 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) 
 4.1-7-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ (อางอิงเอกสาร  
4.1-5-03) 
 
 

8 ในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการนั้น วิทยาลัยฯไดทํากิจกรรม 
Focus Group ซ่ึงมีการสํารวจความตองการของประชาชนในชุมชน
เก่ียวกับความตองการดานสุขภาพ เพ่ือนําผลที่ไดไปปรับใชในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตางๆ ซ่ึงวิทยาลัยฯจะนําไปตอยอดในการ
นําไปใชรวมกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เก่ียวของทางดานสุขภาพ
เพ่ือใหกิจกรรมท่ีทํามีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง เกิดประโยชนที่สามารถ
นําไปใชไดจริงตอไป  

4.1-8-01 ผลการสรุปความ
ตองการของชุมชน 
4.1-8-02 โครงการวิจัยเร่ืองรูปแบบ
การเผชิญความเครียดที่มีผลตอการ
ปรับตัวของบุคคลวัยผูใหญ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน 

การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย 

ในประเด็นตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา 
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏบิัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน 
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
 (visiting professor) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ 

สถาบัน 
8 มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรือสรางสรรคบนพ้ืนฐานภมูิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพ 

ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบ 
ที่กําหนด   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ  
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ  
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ  
มีการดําเนินการ 
6 ขอ หรือ 7 ขอ  

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(สกอ 4.1) 

2.00 8 ขอ 5 คะแนน 0.1172 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 ขอ 8 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  : 4.2จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยา
ศรี 

โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ  

สาขา - - - 

2.จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

สาขา - - - 

3.รอยละผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ 

รอยละ - - - 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิ 

0.50 - - - 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 -  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :4.3 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยงานสรางสรรค
(สกอ 4.2 ) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
ขอ คําอธิบายผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

1 วิทยาลัยฯวางแนวทาง ข้ันตอน และ
ห ลั ก เก ณ ฑ ต ล อ ด จ น กํ า ห น ด
ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ
หรือเผยแพรผลงานวิ จัยหรืองาน
สรางสรรคในวารสารหรือการประชุม
วิชาการโดยการแตงต้ังคณะกรรมการ
ด านงานวิ จั ยหรืองานสร างสรรค 
นอกจากนี้ ยั งให การสนับสนุนการ
เผยแพ ร ผล งาน วิ จั ยห รื อผลงาน
สรางสรรค อาทิเชน การสนับสนุนดาน
งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค, 
การประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ
ตาง  ๆ เปนตน 
 

4.2-1-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 
4.2-1-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2554 
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02) 
4.2-1-03 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวารสารวิจัย
และพัฒนา www.rdi.ssru.ac.th 
4.2-1-04 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการ
นําเสนอผลงานวจัิย ภายในประเทศหรือตางประเทศ 
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-3-05) 
4.2-1-05 รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพและเผยแพร
ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการระดบัชาติ 

2 วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เปนผูรับผิดชอบใน
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรือ
งานสร างส รรค ให เห มาะสม กั บ
กลุมเปาหมาย รวมกับการจัดการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนใหอาจารยมีการ
ทํางานวิจัยที่มาจากการรวบรวมความรู
จากงานวิจัยมากข้ึน 
 

4.2-2-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2554 (แนวทางการ
ดําเนินงานดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค) 
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02)  
4.2-2-02 หนังสือถอดบทเรียน พย.สสส. เสนทางสูสุขภาวะ,พิมพคร้ัง
ที่ 1 มกราคม 2555 
4.2-2-03 หัวขอเร่ือง“ Pregnancy in the Extreme Ages 
Holistic Approach in Elderly Pregnancy” ในหนังสือการ
ต้ังครรภในมารดาวัยเส่ียง โดยสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารก
ในครรภ (ไทย),2554 

3 นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะห
สังเคราะหผลงานวิจัยมาเผยแพร โดย
การตีพิมพรวบรวมเปนหนังสือ หรือ
เผยแพรผานทาง Blog ใหผูที่สนใจ
นําไปใชปนระโยชนตอไป 
 

4.2-3-01 หนังสือการต้ังครรภในมารดาวัยเสี่ยง โดยสมาคมเวช
ศาสตรมารดาและทรากในครรภ (ไทย),2554 
4.2-3-02 หนังสือเวชศาสตรปริกําเนิด โดยสมาคมเวชศาสตรปริ
กําเนิดแหงประเทศไทย,2554 
4.2-3-03 (อางอิงเอกสาร 4.2-2-02)  หนังสือถอดบทเรียน พย.สสส. 
เสนทางสูสุขภาวะ,พิมพคร้ังที่ 1 มกราคม 2555 
4.2-3-03 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/users/com_nurse 
 

4 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอก อาทิ งานวิจัยเร่ือง
ความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยกอน
เรียน จังหวัดสมุทรสงคราม ในสวน
ผลงานวิจัยที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 
(บานบางแกว) สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ ของ
นักเรียนร วมกับบิ ดา มารดา หรือ
ผูปกครองได เปนตน 

4.2-4-01 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 
 

5 คณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของวิทยาลัยฯได มีแนว
ปฏิบัติในการคุมครองสิทธ์ิ และรักษา
สิทธิประโยชนที่เก่ียวของกับงานวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจ
แกอาจารยผูทําผลงานวิจัย สําหรับงาน
สรางสรรคนั้น ผลงานจะตองย่ืนจด
สิทธิบัตร ซ่ึงสามารถศึกษาขอมูลได
จากเว็บไซตของกรมทรัพย สินทาง
ปญญาซ่ึงมีคูมือและข้ันตอน พรอมทั้ง
รายละเอียดอยางชัดเจน 

4.2-5-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2554 
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02) 
4.2-5-02 แนวปฏบิัติในการคุมครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชนท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จระบบและกลไก
การจัดการความรูจากงานวิจัยงาน
สรางสรรค (สกอ 4.2 ) 

1.50 5 ขอ 5 คะแนน 0.0879 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :4.4 ระดับความสําเร็จของเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (สกอ 4.3 )   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

บาท 147,000 196,580 175,000 

2.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
(ไมนับรวมลาศึกษาตอ) 

คน 24 37 34.5 

3.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

บาท 6,125.00 5,312.97 11,928 

 

072.46เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จของเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(สกอ 4.3 )   

1.50 11,928 1.000 0.0176 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3 คะแนน 11,928 บาท  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :4.5 รอยละของวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร หรือการวิจัยทองถ่ินเชิง
บูรณาการ (A9) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1. จํานวนวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร  
หรือการวิจัยทองถ่ินเชิงบูรณาการ  

เร่ือง - - - 

 - ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร  - - - 
 -ทองถ่ินเชิงบูรณาการ  - - - 
2. อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

เร่ือง - - - 

3. รอยละของวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร หรือการวิจัยทองถ่ินเชิงบูรณาการ 

รอยละ - - - 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3 4 5 6 7 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของวิจัยศิลปวฒันธรรมกรุง
รัตนโกสินทร หรือการวิจัยทองถิ่น
เชิงบูรณาการ (A9) 

1.50 - - - 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
- - - 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :4.6 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  (สมศ 5) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

ถวงนํ้าหนัก 0.83 1.15 3.25 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 24 37 34.5 

3.รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

รอยละ 3.46 3.11 8.44 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไมมี่ 5 10 15 20 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงานวจิยัหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา  (สมศ 5) 

1.50 8.44 2.688 0.0473 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
รอยละ 15 8.44  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
1. อุดมพร ย่ิงไพบูลยสุข (2554).การพัฒนารายวิชาสหศาสตรในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสรางความตระหนักทางเพศ
วิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต.วารสารสหศาสตร. 11(1). 
2.  รุจา ภูไพบูลยและคณะ.(2554).กรณีศึกษาหมูบานศาลาดิน : การพัฒนาชมุชนสุขภาพพอเพียง โดย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม.การประชุมวิชาการประเพณ ีเกษตรศาสตร-ธรรมศาสตร-มหิดล-
กองทพัเรือ คร้ังที่ 14, 2015 ประชาคมอาเซียน : ความทาทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 20 
ตุลาคม 2554. 
56-69. 
วารสารระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
3. อัจฉริยา พงษนุมกุล,จงจิต เสนหา,รุงนภา ผาณิตรัตน,ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และทิพาพันธ สังฆะพงษ. 
(2554).พฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร.วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล,29(2).37-45 
งานสรางสรรค 
4. อรพินธ  เจ ริญ ผล . (2554). “ Pregnancy in the Extreme Ages Holistic Approach in Elderly 
Pregnancy” ใน บุญศรี จันทรรัชชกูล (บรรณาธิการ). การตั้งครรภในมารดาวัยเส่ียง.(หนา 17-26). กรุงเทพฯ: ยู
เน่ียน ครีเอชั่น 
5. อรพินธ เจริญผล. (2554). “ อาการและสัญญาณเตือนภัยในมารดาและทารกแรกเกิด” ใน วิทยา ถิฐาพันธ (บรรณาธิการ). เวช
ศาสตรปริกําเนดิ คัดกรอง & ปองกัน & สงเสริมสุขภาพ (หนา 47-59). กรุงเทพฯ: ยูเน่ียน ครีเอชั่น 
6. เปรมวดี คฤหเดช. (2555). “กาวแรกสูสถาบันสรางเสริมสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา”.ใน วัลลา ตันตโยทัย (บรรณาธิการ). ถอดบทเรียน พย.สสส. เสนทางสูสุขภาวะ (หนา289-
299).กรุงเทพฯ:อุดมรัตนการพิมพและดีไซน. 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :4.7  รอยละของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  (สมศ 6) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี 
โทรศัพท : 02-160-1371 โทรศัพท : 02-160-1205 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1.จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

จํานวน - 3 3 

2.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน - 37 34.5 

3.รอยละของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชประโยชน 

รอยละ - 8.11 8.69 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการนํางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน  
(สมศ 6) 

1.50 8.69 5 0.0879 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3 5  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง :  
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน  

1. นิตยา ศรีจํานง,อาภากร เปร้ียวน่ิม และสุภาวดี สมจิตต.(2553). ความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยกอน
เรียน จังหวัดสุมทรสงคราม. การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน” 14-15 มิถุนายน 2553. 292-299. 

2. วิภากร สอนสนาม, วิวัน ละมนเทียร , เพ็ญนภา ฤทธ์ิวงศ, จิระประภา ศรีสารคามไกรทอง และพาณ ียงใจ
ยุธ. (2553). พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และระดับภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน” 14-15 มิถุนายน 2553. 463-469. 

3. อุดมพร ย่ิงไพบูลยสุข, เปรมวดี คฤหเดช, สาหรี แดงทองดี และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2553). ความรูและ
เจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนมัธยมตน จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” 14-15 มิถุนายน 2553. 
623-631. 

หนังสอืรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัยจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บานบางแกว) 
หนังสอืรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัยจากโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 
หนังสอืรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัยจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
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ยทุธศาสตรท่ี ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย 
และธํารงไวซ่ึงสวนสุนันทา 5 

  
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ปรบัปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสม
ทันสมัย และธํารงไวซ่ึงสวนสุนันทา 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :5.1 ระดับความสําเรจ็ของใหบริการ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ 
สภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ 2.5 ) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายอติกานต ทวีวงศอนันต 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถ

ใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรของหองสมุด หรือศูนยวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได 

1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรที่
ใหบริการนักศึกษา 

2 นักศึกษาของวิทยาลัยฯมีสํานักวิทยบริการเพ่ือใชในการคนควา
ขอมูล โดยวิทยาลัยฯจะจัดสงหนังสือทางการพยาบาลใหหองสมุด
เพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจคนควา นอกจากนี้สํานักวิทยบริการ
ยังเปดอบรมการใชงานใหแกนักศึกษาทุกปการศึกษาดวย 

1.2.1 สํานักวิทยบริการ 

3 บริเวณอาคารเรียนของวิทยาลัยฯจะมีจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต โดย
นั ก ศึ กษ าต อ งมี ร หั สแล ะ ช่ื อ ผู ใช งาน ล งท ะ เบี ยน  แล ะมี
หองปฏิบัติการทางพยาบาล รวมท้ังอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการฝก
ทักษะทางการพยาบาล เชน หุ น จําลอง DVD โดยนักศึกษา
สามารถยืมไปใชฝกฝนได 

1.3.1 ภาพหองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล 

4 มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีหองปฐม
พยาบาลเพ่ือใหการบริการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การจัดโรงอาหาร รานอาหารใหบริการแกนักศึกษา และมีสนาม
กีฬาใหนักศึกษาใชทํากิจกรรม 

1.4.1 ภาพหองและพ้ืนที่
อํานวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัย 

5 มีการจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา หองสุขาเพียงพอ
แกนักศึกษา และมีการติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ ควบคุมโดย ISO 14001 : 2004 รวมท้ังมีการ
ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคาร
เรียน 

1.5.1 ภาพ อุปกรณ และ
สาธารณูปโภค 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอโดยได
คะแนนเฉล่ียรวม 4.30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 

รายงานการสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา 
ตอการดําเนินงานดานการ
ใหบริการดานตางๆ 
ประจําปการศึกษา 2554 

7 วิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่โดยนํามาใชในการ
วางแผนปฏิบัติราชการในป 2556 ตอไป 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 
2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ 

ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย 

ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
4 มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ 

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน 
อาหารและสนามกีฬา 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ 
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ 

ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ  
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถวน  

1-3 ขอ 
ดําเนินการครบถวน  

4 ขอ 
ดําเนินการ
ครบถวน  

5 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน  

6 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน  

7 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของใหบริการ 
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ 
สภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ 
2.5 ) 

1.50 7 ขอ 5 คะแนน 0.1759 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3.00 7 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

108 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :5.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ 7.3) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายอติกานต ทวีวงศอนันต 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯใชแผนระบบสารสนเทศรวมกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีศูนย

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ 
1.1.1 ศูนยวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 มีการใชระบบ ERP เพื่อชวยการบริหารและการตัดสินใจ โดยใช
ประโยชนด านการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน  งาน
ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้มีฐานขอมูลงานวิจัยซ่ึงสามารถสืบคน
งานวิจัยออนไลน และขอมูลตางๆได และซ่ึงขอมูลตางๆนี้สามารถ
นําไปใชในการดาํเนินงานประกันคุณภาพได 

1.2.1 ระบบ ERP 

3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศโดยศูนยวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.1 ศูนยวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.4.1 ศูนยวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 สําหรับรายงานการประเมินตนเองของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จะตองลงระบบ CHE QA online เพ่ือรายงาน
ผลตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.5.1 ระบบ CHE QA 
online 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของตามท่ีกําหนด 

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ  
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการกําหนดแนวทางหรือนโยบายดานสารสนเทศหรือแผนสารสนเทศ (Information System Plan
2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานงานประกัน

คุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3 มีการติดตามขอมูลในระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและตัดสินใจอยางนอย 2 ครั้ง ตอป และรายงานตอ
ผูบริหาร 

4 มีการนาํผลการติดตามมาปรับปรุงขอมูลในระบบ CHE-QA 
5 มีการบันทึกขอมูลในระบบ CHE-QA  

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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและ
การตัดสินใจ (สกอ 7.3) 

2.00 5 ขอ 5 คะแนน 0.1172 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

110 

ยทุธศาสตรท่ี เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความ
พึงพอใจแกชุมชน และสังคม 6 

  

ยุทธศาสตรหนวยงาน : เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสราง
ความพึงพอใจแกชุมชน และสงัคม 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :6.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
(สกอ. 5.1),(สมศ 8) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯมีการกําหนดพันธกิจของวิทยาลัยฯในขอที่ 

3 วา “ใหบริการวิชาการทางดานการพยาบาลและ
สุขภาพแกชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม” และดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตรที่ 6 ไดแก “เรงรัด
บริการวิชาการอยางมีคณุภาพท่ีสนองตอบความ
ตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชนและสังคม” 
ซ่ึงไดระบไุวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2554 มีการจัดสรรงบประมาณดานการบริการ
วิชาการ และแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินโครงการ
บริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบการจัดโครงการ และ
ติดตามประเมินผลการใหบริการท่ีระบไุวในรายงานผล
การดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการ 

5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2554 
5.1-1-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ปการศึกษา 2554 

5.1-1-03 รายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวชิาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชมุชน (คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ืองการ
สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน เลขที่ 
1959/2553) หนา 30-34 
5.1-1-04 รายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวชิาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชมุชน 

2 โครงการบริการวิชาการท่ีวิทยาลัยฯจัดขึ้นน้ันมีการบูร
ณาการรวมกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการใหบริการวิชาการแกประชาชนใน
ชุมชน ณ พ้ืนที่จริง โดยโครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนนั้น มีการบูรณการกับรายวิชา 
NUR 3213 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 โดยอาจารย
นําปญหาสุขภาพของประชาชนไปเปนตัวอยางในช้ัน
เรียนและใหความรูคําแนะนําในการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เหมาะสม โดยการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการน้ันจะมีอาจารยผูสอนดูแลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอยางใกลชิด เปนการเพิ่มพูนประสบการณ
และนําสถานการณที่พบไปอภิปรายในชั้นเรียนตอไป 

5.1-2-01 รายงานผลการดําเนนิโครงการ
บริการวชิาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชมุชน (มคอ. 3 รายวิชา NUR 
3213 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1) หนา 36-
53 
5.1-2-02 รายงานผลการดําเนนิโครงการ
บริการวชิาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชมุชน (มคอ. 5 รายวิชา NUR 
3213 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1) หนา 54-
59 
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 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

3 สําหรับโครงการบริการวิชาการเร่ืองคนรุนใหมใสใจ
ผูสูงอายุน้ัน มีการนําไปบูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม “วาสนะเวศม” โดยการจัดการเรียน
การสอนตาสภาพจริง ซ่ึงนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
นักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงการดังกลาวมาวิเคราะห
ดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ณ สถานที่จัดโครงการ
ดังกลาว 

5.1-3-01 รายงานวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
“วาสนะเวศม” โดยการจัดการเรียนการสอน
ตาสภาพจริง 

4 มีการประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการการ
ใหบริการแกชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยพิจารณาความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายและแผน
ที่ต้ังไว โดยไดรับความรวมมือในการปฏิบัติจาก
อาจารย บุคลากรและนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาไดความรู
และประสบการณ อาจารยและบุคลากรมีผลงานเปน
ภาระงาน ไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนและได
โครงการวิจัยของวิทยาลัยฯ ในขณะน้ีชุมชนที่ไดรับ
บริการก็มีความพึงพอใจเชนกัน 

5.1-4-01 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริการวชิาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 
2554 

5 อาจารยผูสอนในรายวิชาที่เก่ียวของนําผลการประเมิน
และขอมูลที่เก็บรวบรวมเพิ่มเติมจากการบูรณาการ
การใหบริการชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ไปปรับปรุงการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยตอไป นอกจากนี้อาจารยยังใหนักศึกษา
ทําวิจัยชมุชนเพื่อเปนสวนประกอบการเรียนและ
อาจารยใชผลการประเมินเพื่อทําวิจัยตอยอดใหได
ความรูใหมตอไป 

5.1-5-01 (อางองิเอกสารหมายเลข 5.1-2-02) 
รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
โครงการการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
(มคอ. 5 รายวิชา NUR 3213 การพยาบาล
อนามัยชุมชน 1) หนา 54-59 
5.1-5-02 รายงานการประชุมอาจารย 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย  



 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

Suan Sunandha Rajabhat  University 

112 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม (สกอ. 5.1),(สมศ 8) 

2.50 5 ขอ 5 คะแนน 0.1466 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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ชื่อตัวช้ีวัด  :6.2 ระดับความสําเรจ็ของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ. 5.2) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 มีการสํารวจลักษณะปญหาสุขภาพและความตองการของชุมชนกอน

นํามาใชกําหนดนโยบายและแผนการใหบริการในชุมชน โดยการพูดคุย
และประสานงานกับผูนําชุมชน 

5.2-1-01 ผลการสํารวจความ
ตองการชุมชน 

2 วิทยาลัยฯมีการรวมมอืและเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวม
มือระหวางหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบคุลากรดานการแพทยและการพยาบาล, การจัด
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน เปนตน 

5.2-2-01 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางวิทยาลัยพยาบาล
และสขุภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา กับ
โรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) 
5.2-2-02 เอกสารอนุมัติ
โครงการ “เด็กยุคใหม
หางไกลโรคอวน” 
5.2-2-03 ภาพกิจกรรมงาน
อนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียน
วัดจันทรสโมสร 

 

3 มีการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือ
ชุมชน รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางลบ แตไมพบวาเกิดผลกระทบ
ทางลบแตอยางใด นอกจากการพบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบาง 

5.2-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  

4 จากผลการประเมินในขอ 3 ที่ผานมารวมกบัอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในโครงการบริการวิชาการไดถูกนํามาใชพัฒนากิจกรรมในการขออนุมัติ
โครงการบริการวิชาการในปถัดไป เชน โครงการการปองกันโรคระบาด
ไขเลือดออกและไขหวัดใหญ ท่ีดําเนินโครงการในงบประมาณ 2554น้ัน 
มีการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง แตในการเสนอขออนุมัติโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2555 ไดมีการปรับใหมีการรณรงคปองกันเฉพาะ
โรคไขเลือดออกในโครงการเทาน้ัน เนื่องจากโรคไขหวดัใหญสามารถ
ควบคุมไมใหเกิดการระบาดเม่ือป 2552-2553 ที่ผานมา 

5.2-4-01 โครงการการ
ปองกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล: ไขเลือดออก 
ประจําปงบประมาณ 2555 

5 วิทยาลัยฯมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ และ
ประสบการณถายทอดสูบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้ง
การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู และการเขียนบทความเพ่ือถายทอด

5.2-5-01 บทความเร่ือง 
“กาวแรกสูสถาบันสรางเสริม
สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาล
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ขอมูลดานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ และสขุภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา” เรียบ
เรียงโดย ดร. เปรมวดี คฤห
เดช จากหนังสือถอดบทเรียน 
พย.สสส. เสนทางสูสุขภาวะ: 
พิมพคร้ังที่ 1,มกราคม 2555 
5.2-5-02 ภาพกิจกรรมงาน
อนามัยโรงเรียน 
5.2-5-03 ภาพกิจกรรมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู 
 

 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ 
สถาบัน 

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรอืหนวยงานวิชาชีพ 

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ 
5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน 

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน  
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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของ
กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกดิประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 

2.50 5 ขอ 5 คะแนน 0.1466 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :6.3 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
องคกรภายนอก (สมศ 9) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในการบริการวิชาการแก

สังคม เพ่ือสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชนและ
สังคม ใหมีความรูความสามารถในการพฒันาตนเองได โดยมี
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ซ่ึงประกอบดวยแผน
ดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน 
มีการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
(P) วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร “เรงรัดบริการวิชาการ
อยางมีคุณภาพที่สนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชมุชน 
และสงัคม”  โดยการถายทอดจากแผนงานมาสู “โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน” เพื่อใหบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยฯ รวม
เปนสวนหน่ึงในการดําเนินโครงการดังกลาว ซ่ึงมีจัดประชุมกับประธาน
ชุมชนและกรรมการชุมชน เพื่อรวมกําหนดแนวทางดําเนินงาน มีการ
สํารวจความตองการทางดานสุขภาพ จากผูนําและตัวแทนจากชุมชนใน
ชุมชนทานํ้าสามเสน (วัดประสาทฯ) เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงจากประชาชนในชุมชนได 
(D) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วิทยาลัยฯรวมพิจารณากับชุมชน 
โดยมีนักศึกษา และอาจารยมารวมดําเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมแบง
ออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังน้ี  
1. การเย่ียมบานผูปวยเร้ือรัง สําหรับชุมชนวัดราชาธิวาส  (เปนการ
ติดตามผลจากปที่แลว) 
2. การจัดกิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนทานํ้าสามเสน 
3. การย่ียมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยสุขภาพชุมชน ชุมชนทาน้ําสาม
เสน  ภายใตงบประมาณแผนดินเปนจํานวนทั้งส้ิน 50,000 บาท 
(C) มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความคืบหนาของแต
ละกิจกรรม สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆจะมีรายงานผลการประเมินโครงการ
แกคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและรองผูอาํนวยการวิทยาลัย
พยาบาลซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ 
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ มีการติดตามผลโครงการใน
ดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูไปใช 
นอกจากน้ียังสรุปปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อสามารถ
นําไปพัฒนาในการจัดโครงการคร้ังตอไป 

5.4-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 
5.4-1-02 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน 
5.4-1-03 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

2 มีการประเมินผลการดําเนินโครงการไวอยางชัดเจน โดยใช
แบบสอบถามประเมินความรู การนําไปใชและความพึงพอใจ ซ่ึงผลการ
ประเมินเปนดังน้ี (1) ดานความพึงพอใจ ผลการประเมินรอยละ 94.00 
(2) ดานความรูความเขาใจ ผลการประเมินรอยละ 90.70  (3) ดานการ
นําความรูไปใช ผลการประเมินรอยละ 91  ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามแผน
ที่วางไว 

5.4-2-01รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  

3 วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมการเย่ียมบานของประชาชนท่ีปวยเร้ือรัง 
ตามกาํหนดการ ผูปวยและผูดูแลมีการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมและ
ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนํา และปฏิบตัิตนไดอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถ
เห็นผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดอยางเปนรูปธรรม 

5.4-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  

4 ประชาชนในชมุชนทานํ้าสามเสน ไดรับบริการการตรวจสุขภาพรางกาย
เบื้องตน และไดรับความรู/คําแนะนําดานสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน
สามารถนําไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพดวยตนเองได สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนเบื้องตนได เปนการผลักดันใหชุมชน
มีกลไกที่จะพัฒนาตนเอง 

5.4-4-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  
 

5 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนที่ทางวิทยาลัยฯ จัดข้ึนไดสง
ผลกระทบที่ทาํใหเกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชนและประชาชนใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง คือ กิจกรรมที่จัดตรงกับปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในชุมชน ซ่ึงผูรับบริการในกิจกรรมได
ทราบภาวะสุขภาพปจจุบันของตนเอง และทราบภาวะเส่ียงของการ
เจบ็ปวยดวยโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม สวนในกรณีประชาชนท่ีมี
อาการเจ็บปวยที่มารับการตรวจรางกายเบ้ืองตนจะไดรับยา และ/หรือ
คําแนะนําในการดูแลตนเอง สําหรับประชาชนที่มีการเจ็บปวยเร้ือรัง 
จะไดรับการคัดกรองเบื้องตนท่ีเหมาะสมกับโรคที่เปน และไดรับ
คําแนะนําในการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม มีการดําเนินการเย่ียมบานราย
ละ 3 คร้ัง ซ่ึงผูปวยและผูดูแลมีการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตและการปรับส่ิงแวดลอมบริเวณบานใหเหมาะสมกับสภาพ
ของผูปวยตามคําแนะนํา และปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

5.4-5-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  

 

 
 
 
ประเด็นการพิจารณา : 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3 ชุมชนหรืองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม

ของชุมชนหรือองคกร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  

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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จของผลการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือองคกรภายนอก (สมศ 9) 

2.00 5 ขอ 5 0.1172 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :6.4 ระดับความสําเร็จของการปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน (สมศ 18.2) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในการบริการวิชาการแก

สังคม เพ่ือสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชนและ
สังคม ใหมีความรูความสามารถในการพฒันาตนเองได โดยมี
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ซ่ึงประกอบดวยแผน
ดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน 
มีการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
(P) วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร “เรงรัดบริการวิชาการ
อยางมีคุณภาพที่สนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชมุชน 
และสงัคม”  โดยการถายทอดจากแผนงานมาสู “โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน” เพื่อใหบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยฯ รวม
เปนสวนหน่ึงในการดําเนินโครงการดังกลาว ซ่ึงมีจัดประชุมกับประธาน
ชุมชนและกรรมการชุมชน เพื่อรวมกําหนดแนวทางดําเนินงาน มีการ
สํารวจความตองการทางดานสุขภาพ จากผูนําและตัวแทนจากชุมชนใน
ชุมชนทานํ้าสามเสน (วัดประสาทฯ) เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงจากประชาชนในชุมชนได 
(D) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วิทยาลัยฯรวมพิจารณากับชุมชน 
โดยมีนักศึกษา และอาจารยมารวมดําเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมแบง
ออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังน้ี  
1. การเย่ียมบานผูปวยเร้ือรัง สําหรับชุมชนวัดราชาธิวาส  (เปนการ
ติดตามผลจากปที่แลว) 
2. การจัดกิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนทานํ้าสามเสน 
3. การย่ียมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยสุขภาพชุมชน ชุมชนทาน้ําสาม
เสน  ภายใตงบประมาณแผนดินเปนจํานวนทั้งส้ิน 50,000 บาท 
(C) มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความคืบหนาของแต
ละกิจกรรม สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆจะมีรายงานผลการประเมินโครงการ
แกคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและรองผูอาํนวยการวิทยาลัย
พยาบาลซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ 
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ มีการติดตามผลโครงการใน
ดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูไปใช 
นอกจากน้ียังสรุปปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อสามารถ
นําไปพัฒนาในการจัดโครงการคร้ังตอไป 

5.4-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 
5.4-1-02 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน 
5.4-1-03 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

2 มีการประเมินผลการดําเนินโครงการไวอยางชัดเจน โดยใช
แบบสอบถามประเมินความรู การนําไปใชและความพึงพอใจ ซ่ึงผลการ
ประเมินเปนดังน้ี (1) ดานความพึงพอใจ ผลการประเมินรอยละ 94.00 
(2) ดานความรูความเขาใจ ผลการประเมินรอยละ 90.70  (3) ดานการ
นําความรูไปใช ผลการประเมินรอยละ 91  ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามแผน
ที่วางไว 

5.4-2-01รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  

3 วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมการเย่ียมบานของประชาชนท่ีปวยเร้ือรัง 
ตามกาํหนดการ ผูปวยและผูดูแลมีการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมและ
ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนํา และปฏิบตัิตนไดอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถ
เห็นผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดอยางเปนรูปธรรม 

5.4-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  

4 ประชาชนในชมุชนทานํ้าสามเสน ไดรับบริการการตรวจสุขภาพรางกาย
เบื้องตน และไดรับความรู/คําแนะนําดานสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน
สามารถนําไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพดวยตนเองได สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนเบื้องตนได เปนการผลักดันใหชุมชน
มีกลไกที่จะพัฒนาตนเอง 

5.4-4-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน  
 

5 - - 
 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
4 มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จของการปองกัน 
หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 
2 ภายนอกสถาบัน (สมศ 18.2) 

2.50 4 ขอ 5 0.1466 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ระดบั 3 5  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :6.5 ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่เกิดประโยชนในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและทองถ่ิน (A7) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
วิทยาลัยฯมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน 4โครงการ ไดแก 
1.โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน ณ ชุมชนทานํ้าสามเสน ชุมชนวัดเทวราชกุญชร 
2.โครงการการปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล : ไขเลือดออก ณ ชุมชนทานํ้าสามเสนและวัดราชาธิวาส 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีสอนนองเพื่อปองกันการต้ังครรภในวัยรุน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บานบาง
แกว ) จ.สมุทรสงคราม 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมารดาวัยรุนควรรับประทานอาหารอยางไร เพ่ือลูกนอยในครรภมีสุขภาพ
แข็งแรง ณ หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
ซ่ึงไดดําเนินงานเสร็จส้ินไปทั้ง 4 โครงการเมื่อพฤษภาคม 2555 ท่ีผานมา โดยในแตละโครงการชุมชนและทองถ่ิน
ไดรับประโยชนมากกวารอยละ 90  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

1.จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชุมชนและทองถ่ิน
ไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  

โครงการ - - 4 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและ
ทองถ่ินทั้งหมด  

โครงการ - - 4 

3.รอยละโครงการบริการวิชาการที่ชุมชนและทองถ่ิน
ไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ปงบประมาณ 2555 

รอยละ - - 100 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ

สถาบัน นอยกวารอยละ 60 
2 ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ

สถาบัน รอยละ 60 – 69 
3 ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ

สถาบัน รอยละ 70 – 79 
4 ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สถาบัน รอยละ 80 – 89 
5 ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ

สถาบัน รอยละ 90 ข้ึนไป 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ที่เกิดประโยชนใน
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ทองถ่ิน (A7) 

3.00 5 5 0.1759 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
หลักฐานอางอิง : 
1.โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
2.โครงการการปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล : ไขเลือดออก 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีสอนนองเพื่อปองกันการต้ังครรภในวัยรุน 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมารดาวัยรุนควรรับประทานอาหารอยางไร เพ่ือลูกนอยในครรภมีสุขภาพ
แข็งแรง 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :6.6 ระดับความสําเร็จของการปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (สมศ 18.1) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯมีแผนบริการวิชาการซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจ 

ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554 มีกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “หนู
นอยสุขใจ สูภัยนํ้าทวม” ที่เปนโครงการที่นํานักศึกษาของ
วิทยาลัยฯท่ีมีจิตอาสารวมทํากิจกรรมกับเด็กวัยกอนเรียน
และวัยเรียนที่ประสบอุทกภัยและมาพักพิง ณ ศูนย
ประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยการวางแผน,การปฏิบัติ
,การตรวจสอบการดําเนินการ และการแกไขปรับปรุงดังนี้ 
(P) มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน จัดเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมสันทนาการ จัดเตรียมสถานที่ เวทีและฉาก
ประกอบการแสดง รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่ดูแล
สถานท่ีเพื่อกําหนดวัน เวลาที่จัดกิจกรรม 
(D) ดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธกบัเด็กๆที่เขารวม
กิจกรรม ทํากิจกรรม “เลานิทานหรรษาใหนองฟง” ซ่ึง
สอดแทรกแงคิดที่ดี คือเร่ืองชางข้ีโมโห นักศึกษาสรุปขอคิด
ที่ไดจากนิทานใหนองๆฟงและรวมสนุกตอบคําถาม,กิจกรรม 
“ขยับกาย สบายชีวา” มีการรองเพลงและเตนประกอบ 
สันทนาการตางๆ เชน เพลงตุกๆพาเพลิน เปนตน 
(C) ติดตามและประเมินผลโดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม
การเขารวมของเด็กๆระหวางทํากิจกรรม และมีการต้ัง
คําถามเพ่ือเปนการประเมินความเขาใจในแตละกิจกรรม
ดวย 
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ สรุปปญหาและ
อุปสรรคที่พบ รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากย่ิงขึ้น
ตอไป 

5.5-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554 
5.5-1-02 ภาพกิจกรรมโครงการหนูนอยสุข
ใจ สูภัยนํ้าทวม 

2 สามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวและบรรลุเปาหมาย
ในภาพรวมจากการใชแบบสอบถามประเมินจากนักศึกษาที่

5.5-2-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
“หนูนอยสุขใจ สูภัยนํ้าทวม” 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เขารวมทํากิจรรม ผลคะแนนเฉล่ียคิดเปนคะแนน 4.96 
(จากคะแนนเต็ม5) หรือรอยละ 99.20  

3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอบุคลากรในมหาวิทยาลัยใน
เร่ืองของการแสดงความเปนจิตอาสาชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย ความมีจิตใจเอ้ืออาทร มีนํ้าใจและชวยเหลือผูอ่ืนที่
เดือดรอนอยางเต็มใจ สงผลการดํารงชีวติและสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
ประกอบกับเปนการสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลนําความรู
ดานการพยาบาลจิตเวช และการมีภาวะผูนํา การกลา
แสดงออก นอกจากน้ียังเสริมสรางจิตสํานึกและสมรรถนะ
การปฏิบติังานวิชาชีพการพยาบาล เสริมสรางภาพลักษณที่
ดีตอวิชาชีพดวย ทําใหวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนท่ีรูจักและไดรับการ
ยอมรับของประชาชนและหนวยงานภายนอกดวย 

5.5-3-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
“หนูนอยสุขใจ สูภัยนํ้าทวม” 
 

4 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับการปลูกฝงการเปนจิต
อาสา มีสวนรวมในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
เปนการพัฒนาการสรางเสริมคนดีมีจิตอาสาของสังคม และ
เปนบุคลากรดานสุขภาพที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต 

5.5-4-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
“หนูนอยสุขใจ สูภัยนํ้าทวม” 
 

5 วิทยาลัยฯมีแผนบริการวิชาการซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจ 
ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554 มีกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “หนู
นอยสุขใจ สูภัยนํ้าทวม” ที่เปนโครงการที่นํานักศึกษาของ
วิทยาลัยฯท่ีมีจิตอาสารวมทํากิจกรรมกับเด็กวัยกอนเรียน
และวัยเรียนที่ประสบอุทกภัยและมาพักพิง ณ ศูนย
ประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยการวางแผน,การปฏิบัติ
,การตรวจสอบการดําเนินการ และการแกไขปรับปรุงดังนี้ 
(P) มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน จัดเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมสันทนาการ จัดเตรียมสถานที่ เวทีและฉาก
ประกอบการแสดง รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่ดูแล
สถานท่ีเพื่อกําหนดวัน เวลาที่จัดกิจกรรม 
(D) ดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธกบัเด็กๆที่เขารวม
กิจกรรม ทํากิจกรรม “เลานิทานหรรษาใหนองฟง” ซ่ึง
สอดแทรกแงคิดที่ดี คือเร่ืองชางข้ีโมโห นักศึกษาสรุปขอคิด
ที่ไดจากนิทานใหนองๆฟงและรวมสนุกตอบคําถาม,กิจกรรม 
“ขยับกาย สบายชีวา” มีการรองเพลงและเตนประกอบ 

5.5-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554 
5.5-1-02 ภาพกิจกรรมโครงการหนูนอยสุข
ใจ สูภัยนํ้าทวม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สันทนาการตางๆ เชน เพลงตุกๆพาเพลิน เปนตน 
(C) ติดตามและประเมินผลโดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม
การเขารวมของเด็กๆระหวางทํากิจกรรม และมีการต้ัง
คําถามเพ่ือเปนการประเมินความเขาใจในแตละกิจกรรม
ดวย 
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ สรุปปญหาและ
อุปสรรคที่พบ รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากย่ิงขึ้น
ตอไป 

   
 

ประเด็นการพิจารณา : 
ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
4 มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 

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 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของการปองกนั 
หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 
1 ภายในสถาบัน (สมศ 18.1) 

2.50 4 ขอ 4 0.1172 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3 ขอ 4 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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ยทุธศาสตรท่ี เรงรัดพัฒนาศูนยขอมลูสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิ
ปญญาไทยสูสากล 7 

  
ยุทธศาสตรหนวยงาน : เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และ
นําพาภูมิปญญาไทยสูสากล 

รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :7.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ 
6.1) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯมีการกําหนดพันธกิจดานการอนุรักษ สงเสริม พัฒนา

และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดสรรงบประมาณดานการ
ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ เปนผูรับผิดชอบ
การดําเนินงาน โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯมีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการดวย 

6.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ 2555 
6.1-1-02 แผนดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ฯ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ปการศึกษา 2555 
6.1-2-03 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ปการศึกษา 2555 

2 วิทยาลัยฯสนับสนุนใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมบริการ
วิชาการ ไดแก การจัด โครงการคนรุนใหมใสใจผูสูงอายุ เมื่อวันท่ี 
17 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยพัฒนาจัดสวัสดิการ ฯ วาสนะเวสม 
จ. พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนโครงการที่มีการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต รดนํ้าดําหัว ขอพรผูสูงอายุ รวมกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา NUR 2206 การพยาบาลผูใหญและผู สูงอายุ 1  
ซ่ึงนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการจะไดรับประสบการณจริงในการได
ใกลชิด รวมพูดคุย สนทนา และสังเกตปญหาดานสุขภาพจาก
ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาสวัสดิภาพฯแหงนี้ นักศึกษามีสวนรวมใน
การคิดรูปแบบและกิจกรรมตางๆท่ีจะแสดงใหผูสูงอายุชม และให
ผูสูงอายุรวมสนุกกับกิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดข้ึนดวย นอกจากนี้
นักศึกษาไดมีการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตนของผูสูงอายุ ซ่ึง

6.1-2-01 โครงการคนรุน
ใหมใสใจผูสูงอายุ 
6.1-2-02 ภาพกิจกรรม
โครงการคนรุนใหมใสใจ
ผูสูงอายุ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เปนการนําความรูที่ไดรับจากหองเรียนมาใชในสถานการณจริง   
3 วิทยาลัยฯมี การ เผยแพรกิ จกรรมของวิทยาลัยฯผ านการ

ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ไดแก  วารสารแกวเจาจอม 
นอกจากนี้ยังมีการติดที่บอรดประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ การ
เผยแพรภาพกิจกรรมใน Social Network เปนตน 

6.3-1-01 วารสารแกวเจา
จอม ประจําปงบประมาณ 
2554 
6.3-1-02 ภาพปาย
ประชาสัมพนัธของวิทยาลัย 

4 มีการประเมินผล เมื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวัด ผลการประเมินโครงการคนรุนใหม
ใสใจผูสูงอายุ พบวา คะแนนความพึงพอใจโดยรวมตอโครงการ
เฉล่ีย 4.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 )  

6.4-1-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการคนรุนใหม
ใสใจผูสูงอายุ 

5 ผลจากการประเมินโครงการคนรุนใหมใสใจผู สูงอายุพบวามี
ขอเสนอแนะของนักศึกษาท่ีตองการใหมีการจัดกิจกรรมสันทนา
การท้ังชวงเชาและบายแกผู สูงอายุ แตเน่ืองจากขอจํากัดดาน
สุขภาพของผู สูงอายุ ซ่ึงตองการการพักผอนอยางเต็มที่  ตาม
สมรรถนะของรางกายผูสูงอายุที่เส่ือมถอย ดังนั้นกิจกรรมสันทนา
การจึงจัดได เพียงชวงหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึง
นักศึกษาสามารถใชเวลาพูดคุย/สนทนากับผูสูงอายุกอนทานจะไป
พักผอนได 

6.5-1-01 (อางอิงเอกสาร 
6.4-1-01) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการคนรุนใหม
ใสใจผูสูงอายุ 

 - - 
 

ประเด็นการพิจารณา : 
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมนักศึกษา 
3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน 

ระดับชาติ 
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

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 หรือ 6 ขอ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดบัความสําเร็จของระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
(สกอ 6.1) 

2.00 5 ขอ 5 0.1172 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

5 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :7.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ 10) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้  
(P) วิทยาลัยฯมีแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงมีแผนยอยที่เก่ียวกับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯที่ 7 “เรงรัดพัฒนาศูนย
ขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภู มิ
ปญญาไทยสูสากล” โดยมีเปาประสงคของวิทยาลัยฯ ในการสงเสริม
และสนับสนุนการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยกรุง
รัตนโกสินทร โดยมีแผนการดําเนินกิจกรรมยอยเก่ียวกับโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภายใต
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมระหวางอาจารย เจาหนาที่  และ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
(D) วิทยาลัยฯไดดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สําหรับป
การศึกษา 2554 มีการดําเนินโครงการ จํานวน  3 โครงการ ไดแก 
(1) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
(2) โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเคร่ืองหมายสําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปที่ 2 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ  
(3) โค ร ง ก า ร  Graduation and Pinning Ceremony สํ า ห รั บ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 (รุนที ่2)  
(C) มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยการใชแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมดานตางๆ เชน สถานที่ ,
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม,ความพึงพอใจในภาพรวม เปนตน  
(A)  มีรายงานผลการดําเนินโครงการ เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน มี
การติดตามประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม และสรุปปญหา 
อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 

1.1.1 แ ผ น ง า น ด า น
ศิลป วัฒ น ธรรม ป ระ จําป 
2555 
1.1.2 ภาพกิจกรรม 

2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผน โดยปการศึกษา 2554 มีการดําเนินกิจกรรมครบ
ทั้ง 3 โครงการตามแผน ถือวาบรรลุเปาหมาย รอยละ 100  สําหรับ
การประเมินผลการดําเนินงานของแตละโครงการ โดยใชแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจดานตางๆในการจัดกิจกรรมสามารถ สรุปผลคา
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของแตละโครงการ เปนดังน้ี 

1.2.1 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

(1)โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย
คิดเปนรอยละ 90.60 
(2)โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเคร่ืองหมายสําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปที่ 2 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียคิดเปนรอยละ 91.20 
(3 ) โค ร ง ก า ร  Graduation and Pinning Ceremony สํ า ห รั บ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 (รุนที่ 2) คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียคิด
เปนรอยละ 83.80 

3 วิทยาลัยฯใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมมาโดยตลอด อาทิ การจัดโครงการพิธีมอบหมวกและเข็ม
เคร่ืองหมาย ทุกภาคการศึกษาที่ 1 กอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นป
ที่ 2 จะขึ้นฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกปฏิบัติ ซ่ึงนักศึกษาและผูปกครอง
เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล นอกจากน้ีจะมีการจัดโครงการ 
Graduation and Pinning Ceremony สําหรับนักศึกษาที่ สําเร็จ
การศึกษาทุกรุน เพื่อรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผูปกครอง 
ทั้ ง ยั ง เป นการเผยแพ รและสืบท อด ประเพ ณี อั น ดีงาม ขอ ง
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลดวย 

1.3.1 ภาพกิจกรรม 

4 กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ มีผลกระทบ
ที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมดังน้ี 
1.ดานทํานุบํารุงศาสนา ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ที่จัดสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ซ่ึงไดเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนและสังคม คือ เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาพยาบาลทําหนาท่ี
พุทธศาสนิกชน มีสวนในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไดมีการพัฒนา
ตนเองเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการเปนพยาบาล
วิชาชีพท่ีดี มีจรรยาบรรณ และคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพตอไปในอนาคต นอกจากน้ีการท่ีนักศึกษายังไดรวมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตางๆภายในวัด เชน กวาดใบไมบริเวณวัด, ทําความ
สะอาดรอบบริเวณวัด  เปนตน  เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการทํานุบํารุง
ศาสนา อีกทั้งการที่นักศึกษาไดเขียนคติธรรมท่ีใชในการดํารงชีวิตบน
แผนไม มอบใหทางวัด ยังสามารถชวยในการเผยแพรคติธรรมใหแก
พุทธศาสนิกชนอื่นๆที่มาทําบุญไดตอไป 
(2) ดานการสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการพิธีมอบ
หมวกและเข็มเคร่ืองหมาย ฯ และ โครงการ Graduation and 
Pinning Ceremony  สําหรับสองโครงการน้ีนอกจากนักศึกษาจะเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลแลว ขณะที่มีพิธีการมอบหมวกและ
เข็มเคร่ืองหมายนั้นไดมีกลาวถึงความสําคัญของ หมวกซ่ึงเปน
เคร่ืองหมายแหงวิชาชีพ แสดงถึงอุดมการณของพยาบาลที่มีความ
พรอมท่ีจะเสียสละตนเองเพ่ือผูอื่น ทําใหผูปกครองและญาติ ของ
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปที่เขารวมในพิธีดังกลาวไดรับทราบและซึม

1.4.1 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ซับในอุดมการณแหงวิชาชีพพยาบาล เปนการสรางแรงบันดาลใจใหผู
ที่เขารวมพิธีเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนตอผูอ่ืน และนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือการ
สรางประโยชนแกชุมชนและสังคมของตนตอไป  

5 - - 
 

 
ประเด็นการพิจารณา : 
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 
5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการได  

1 ขอ 
มีการดําเนินการได  2 

ขอ 
มีการดําเนินการ

ได  3 ขอ 
มีการดําเนินการได  

4 ขอ 
มีการดําเนินการได 

5 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จของการสงเสริม
และสนบัสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ 10) 

1.50 4 ขอ 4 คะแนน 0.0703 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3 ขอ 4 ขอ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :7.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ 
11)   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรม/โครงการดานตางๆ ที่กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมภายในท่ีดี ถือเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีที่เกิดข้ึนในองคกร โดยวิทยาลัยฯ ดําเนินการเปนประจํา
อยางสมํ่าเสมอ ดังน้ี 
1. ดานการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ไดมีการจัดโครงการคนรุน
ใหมใสใจผูสูงอายุ   โดยการคงไวซ่ึงประเพณีการรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ เน่ืองใน
โอกาสวันขึ้นปใหมไทย ที่มผีูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม  
2. ดานทํานุบํารุงและสืบทอดพระพทุธศาสนา 
มีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาล ที่มี 
คณาจารย เจ าหนาที่  และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เปนโครงการท่ี
เสริมสรางดานคุณธรรม และจริยธรรมใหแกนักศึกษา 
3. ดานความสามัคคี ความรัก ความเอื้ออาทร โดยวิทยาลัยฯมีการจัด
โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเคร่ืองหมายสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2554 และโครงการ   Graduation  and  pinning 
ceremony  สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่  4 ขึ้นมาเปนการเชื่อม
ความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยและศิษย รวมทั้งรุนพ่ี รุนนอง โดยมีความ
รวมมือกันท้ังจากผูบริหาร เจาหนาท่ี รวมท้ังนักศึกษาทุกช้ันป มีโอกาสรวม
แสดงความยินดีรวมกัน 
4. ดานการดําเนินงาน มีกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน การรับรอง
สถาบันโดยสภาการพยาบาล โดยมีผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษารวมจัดเตรียมความพรอม จัดเตรียมขอมูลเอกสารหลักฐาน เขารับ
การสัมภาษณและเขารวมรับการตรวจประเมินในทุกกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

6.3-1-01 ภาพถายกิจกรรมการมี
สวนรวมของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

2 ทางมหาวิทยาลัย มีกองกลาง สวนงานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 
เปนผูดูแลรักษาอาคารสถานที่และปรับปรุงอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ เชน 
ระบบสาธารณูปโภค การดูแลรักษาอาคารเรียน หองปฏิบัติการทางการ
พยาบาล และหองปฏิบัติงานอาจารย- เจาหนาที่ โดยมีการจัดแมบานชวย
ดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน หองนํ้า การกําจัดขยะตามพื้นที่ความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งการจัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยตางๆ
ภายในอาคาร ดานความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา มีการติดต้ังกลอง
วงจรปดตามจุดตางๆของวิทยาลัยฯ นอกจากน้ีวิทยาลัยฯยังใหความรวมมือ
ในการจัดการระบบส่ิงแวดลอม ระบบคุณภาพ ISO 14000 : 2004 ดวยการ

6.3-2-01 ภาพถายอาคารสถานท่ี 
สะอาดถูกสุขลักษณะ/ลักษณะ
ของภู มิ ทัศน ท่ีมีความสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 
6 .3 -2-02 ภ า พ ถ า ย ก า ร ทํ า
กิจกรรม 5 ส. ของวิทยาลัยฯ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

มีกิจกรรม 5 ส. ภายในสํานักงาน และหองเรียน เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษามีสวนรวมในการดูแลรักษาสถานท่ีอีกดวย 

3 ทางมหาวิทยาลัยฯ มีกองกลาง สวนงานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
ซ่ึงมีหนาที่การดูแลและปรับแตงภูมิทัศนของสถานที่ใหสวยงามอยูเสมอ  
นอกจากน้ีภายในวิทยาลัยฯมีการดูแลปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามดวย
เชนเดียวกัน เชน การตกแตงภายในหองพักอาจารย-เจาหนาที่ดวยแจกัน
ดอกไม,การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวขนาดเล็กภายในหองพัก เปนตน  รวมทั้งใหความ
รวมมือดําเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 14000 : 2004 ดานส่ิงแวดลอม 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน การลดการใชทรัพยากรกระดาษภายใน
สํานักงาน ดวยการใชระบบ  E- Document ในการจัดการระบบเอกสาร , 
การรณรงคประหยัดพลงังานนํ้า-ไฟ  เปนตน  

6.3-3-01 ภาพถายอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ/ลักษณะ
ของภู มิ ทัศน ท่ีมีความสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับ
อาจารย นักศึกษา และเจาหนาท่ีของวิทยาลัยฯ ทั้งในหองเรียน ซ่ึงใชจัด
กิจกรรม เชน ดานการอบรมเชิงปฏิบัติ เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภายใตอาคารเรียน 37 ซ่ึงนักศึกษาสามารถใช เปนพื้นท่ี
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสันทนาการตางๆ เชน น่ังพักผอน  พูดคุย 
อานหนังสือสอบ หรือทํากจิกรรมตางๆไดตลอดเวลา 
อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆของวิทยาลัยฯ โดยสามารถขอใชพื้นที่อื่นๆภายในมหาวิทยาลัย
ที่มีความเหมาะสม สามารถที่จะรองรับกับจํานวนของผูเขารวมกิจกรรมได  
เชน หองประชุมสุนันทานุสรณ เปนตน ซ่ึงทางวิทยาลัยฯไดขอใชพื้นท่ี
ดังกลาวในการจัดโครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเคร่ืองหมาย  และโครงการ 
Graduation and pinning ceremony ทุกปการศึกษาดวย 

6.3-4-01 ภาพถายอาคารสถานท่ี  
6.3-4-02 ภาพถายกิจกรรม 

5 วิทยาลัยฯใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืในการประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ยกตัวอยางผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการ 
Graduation and pinning ceremony มีการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอการจัดกิจกรรมคิดเปน 4.32 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) และ
คาเฉล่ียของการประเมินทั้งหมดของโครงการเทากับ 4.19 คะแนน หรือคิด
เปนรอยละ 83.80 

6 .3 -5-01 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานโครงการ Graduation 
and pinning ceremony 

 

 
ประเด็นการพิจารณา : 
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย 

ขอ ประเด็นการพิจารณา 
1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี
2 ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
4 การจัดใหมีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และบุคลากรมีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวของประเด็น 1-4 ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการได  

1 ขอ 
มีการดําเนินการได  2 

ขอ 
มีการดําเนินการ

ได  3 ขอ 
มีการดําเนินการได  

4 ขอ 
มีการดําเนินการได  

5 ขอ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา
สุนทรียภาพในมติิทาง
ศิลปวัฒนธรรม (สมศ 11) 

1.50 5 ขอ 5 ขอ 0.0879 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
3 ขอ 5 ขอ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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ยทุธศาสตรท่ี ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพ่ือระดมทุน  และหารายไดจากทรัพยสินสูความ
เปนมืออาชีพ และการพ่ึงพาตนเอง 8 

  
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ไมมี 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :8.1 รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงการจัดหารายได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : วิทยาลัยฯดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555 
โดยไดรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายในการรวม
กิจกรรม 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

1. จํานวนผลรวมรายไดของโครงการจัดหารายได
ท้ังหมดในป 

บาท - 

2. ผลตางของรายไดท้ังหมดในปกับรายไดทั้งหมดในป
ท่ีผานมา 

บาท - 

3. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการจัดหารายได รอยละ - 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของ
โครงการจัดหารายได(สถาบัน) 

2.00 - - - 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

3.00 - - 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :8.2 รอยละของกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา (A8) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-160-1207 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : วิทยาลัยฯดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555 
โดยไดรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายในการรวม
กิจกรรม 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

1. จํานวนผลรวมของกําไรท้ังหมดในป (ทุก
โครงการ) 

บาท - 

2. ผลตางของกาํไรทั้งหมดในป กับ จํานวนกําไร
ทั้งหมดในปที่ผานมา 

บาท - 

3. รอยละของกําไรที่เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ - 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ี
ผานมา (A8) 

2.00 - - - 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

- - - 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวช้ีวัด  :8.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของโครงการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี 
โทรศัพท : 02-160-1370 โทรศัพท : 02-130-1372 
ขอมูลผลการดําเนนิงาน : วิทยาลัยฯดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555 
โดยไดรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายในการรวม
กิจกรรม ไดแก 
1.โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 94.00 
2.โครงการการปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล : ไขเลือดออก ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 
91.17 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีสอนนองเพื่อปองกันการต้ังครรภในวัยรุน ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รอยละ 93.10 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมารดาวัยรุนควรรับประทานอาหารอยางไรเพ่ือใหลูกนอยในครรภมี
สุขภาพแข็งแรง ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 92.50 
โดยเฉล่ียรวมทั้ง 4 โครงการ คะแนนความพึงพอใจอยูท่ีรอยละ 92.69 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน
อยูท่ี 4.63 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 2.51  3.01 3.51 4.01 4.51 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโครงการ 

1.00 4.63 5.000 0.0586 

 

การบรรลุเปาหมาย: 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

> 3.51 4.63  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
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รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

  
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :  
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ภาคผนวก 








