รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ประจาปีการศึกษา 2559
( 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 )
รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ส าขามี เ อกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น และมุ่ ง ตอบสนองการพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตตามที่ตลาดงานต้องการ วิทยาลัยฯ มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า วิทยาลัยฯ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศได้
รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีคุณภาพมาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
การศึกษา วิทยาลัยฯ จึงดาเนินการตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต (Educate) การวิจัย
(Research) การบริการวิชาการแก่สังคม (Academic and Community Services) และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation) โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาวิทยาลัยฯ 4 ด้าน ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
เป้าหมายที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ
เป้าหมายที่ 3 สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
เป้าหมายที่ 4 สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ
การดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2559 ปรากฏผล ดังนี้
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องค์
ประกอบที่

จานวน
ตัวบ่งชี้

1

5

2

3

3

1

4

1

5

2

I

P

O

1.2 , 1.3 , 1.4
1.5 , 1.6
(3.37+1.12+4.96) (5.00+5.00)
2.2
2.1
(5.00)
(5.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(4.00+5.00)
ก

1.1
(-)
2.3
(5.00)
-

คะแนน
เฉลี่ย

0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง
2.51–3.50 ระดับพอใช้
3.51–4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก

3.89

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.50

ดี

4

7

1

คะแนนเฉลี่ย

3.61

4.86

5.00

ผลการประเมิน

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

รวม

12

4.45

ดี

จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2559 พบว่า ผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
จาแนกตามปัจจัย นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มีคะแนนแต่ละด้าน
ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้า (Input)
คะแนนเฉลี่ย 3.61 ระดับคุณภาพพอใช้
2. ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 4.86 ระดับคุณภาพดีมาก
3. ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วเิ คราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. ได้รับการรับ รองวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุ นัน ทา ในหลั กสูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561)
2. จานวน FTES ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สภาการพยาบาล
3. วิทยาลัยฯ จัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้คาปรึ กษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวติ
4. วิทยาลัยฯ ดาเนินกิจกรรมที่กาหนดไว้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการประเมินความสาเร็จของแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อนาผลไปปรับปรุงกิจกรรมในปีถัดไป

ข

5. วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่า ผ่านทาง เว็ บไซต์วิทยาลัยฯ และทาง Social Network ทาให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว
6.วิท ยาลั ยฯ มี การจั ด โครงการอบรมและพั ฒนาบุ คลิกภาพและทั กษะการสื่อ สารภาษาอั ง กฤษ
(English Camp) ให้กับนักศึ กษาทุก ชั้น ปีๆ ละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง) ทาให้ นักศึกษามี การพั ฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7.วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีๆ ละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง) ทาให้นักศึกษามีการพัฒนา สติ สมาธิ และปัญญาและ
สามารถครองตนอยู่ในวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ กับอาจารย์ ขอผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรทีม่ หาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ กาหนดไว้
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และจัดหาอาจารย์
ระดับปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์ประจา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย ที่สื่อสารระหว่างวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์
ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ที่ทั่วถึงรวดเร็ว
2. มีระบบสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ต่อเนื่องทุกปี
3. มีหน่วยงานสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาด้านการทาวิจัยและการตีพิมพ์
4. วิทยาลัยฯได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพียงพอ หรืองานสร้างสรรค์เพียงพอสาหรับอาจารย์
5. มีโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะการทาวิจัยให้กับอาจารย์
6. มหาวิทยาลัยมีรางวัลสร้างเสริมกาลังใจให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยซึ่งประกาศไว้ชัดเจน
7. มีระบบกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรคุม้ ครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีทุนการวิจัยจากภายนอก และภายในสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี
2. มีรางวัลและการสร้างขวัญกาลังใจให้กับงานวิจัยที่มีคุณภาพดี
3. วิทยาลัยฯ มีโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่สากล ซึ่งจัดให้บุคลากรทุกปี
4. มีแผนงานสนับสนุนการส่งเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยฯ

ค

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
. ควรนางานการบริการวิชาการมาบูรณาการ กับงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการดาเนินงาน การกากับติดตามและประเมินผลสาเร็จของแผนทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูล กาหนดกิจกรรม วางแนวปฏิบัติโครงการหรือ
กิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ เพื่อสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย
2. ควรมีการจัดทาแผนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนตามวัตถุประสงค์หรือ
ความสาเร็จของแผน รวมทั้งควรมีการประเมินความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อนาผล
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
ได้รับผลการพิจารณาจากสภาการพยาบาลให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561)
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ติดตาม ทบทวนและวิเคราะห์แผนงานต่างๆเป็นระยะๆ โดยใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนงานต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยฯและวิทยาลัยฯกาหนด
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน และรายงานบริหารวิทยาลัยฯ ทุกเดือน
3. สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ นักศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และวางแผนในการปฏิบัติบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. ประชาสัมพันธ์ นโยบาย แผนงาน ความรู้ตา่ งๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ และนักศึกษา มีความแนวคิด ความรู้ที่ทนั สมัย ตามสื่อต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ

ง

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2559 พร้อม
ทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจาปี
การศึกษา 2559 ดังปรากฏในเอกสาร

( อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 21 สิงหาคม 2560

จ
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ส่วนที่ 1
บริบทหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 0 - 2160 - 1205 -7 โทรสาร 0 - 2160-1204
เว็บไซต์ www.nurse.ssru.ac.th
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายและการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้
เป็ น ไปตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดประเทศไทยจึ ง ได้ ด าเนิ น การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพและได้ ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งการที่จะบรรลุตามเปูาหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง
บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระบบบริการด้านสุขภาพทุก
ระดับ นับเป็นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้งานบริการสุขภาพของประเทศบรรลุเปูาหมาย แต่จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เป็นที่ทราบโดยทั่วไปพบว่า ปัจจุบันมีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและการผลิตพยาบาลวิชาชีพยัง
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศชาติอีกเป็นจานวนมาก รัฐบาลจึงมีมติให้วิชาชีพการพยาบาลเป็น
สาขาวิชาชีพขาดแคลน และให้สถาบันการศึกษาจัดทาแผนการเพิ่มการผลิตให้มากยิ่งขึน้
การที่ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจานวนมากจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุข
และภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตพยาบาลวิชาชีพใน
การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในหน่วยงานที่เป็น
สถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหา
ความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบายของประเทศ ในปีพ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ
พัน ธุ เวช อธิการบดีม หาวิทยาลัย ราชภั ฏสวนสุ นั นทา จึง มีคาสั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการด าเนินการพั ฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต และดาเนิน โครงการจัดตั้ง วิทยาลัย พยาบาลและสุข ภาพ ซึ่งต่อมาสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการ
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จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2550
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550 เป็น
ปีแรก ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการรับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปีโดยมีนักศึกษาพยาบาลรุน่ แรกที่สาเร็จการศึกษาจานวน 75 คน
ในปีการศึกษา 2553
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต
(Educate)

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวติ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล
มีจิตสานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และโดดเด่นในวิชาชีพ
วิจัย
วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ
(Research)
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ สู่ประชาคมอาเซียน และสากล
บริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
(Academic and Community การพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
Services)
ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม
ทานุบารุงศิลปะและ
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
(Arts and
CultureConservation)

2

ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ท่มี ีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สงั คมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล
และด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
ค่านิยมหลัก (Core Values) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
SMARTเป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
S = Smart Students :คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
การปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรูท้ างด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิ จัย และ/หรือนาผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีท่ที ันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
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คาขวัญ / ผลลัพธ์(MOTTO / Slogan) ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คือ
CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า
Courage
หมายความว่า มีความกล้าหาญ
Noble
หมายความว่า มีความรู้
Honour
หมายความว่า มีเกียรติยศ
Smart
หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ
Spirit
หมายความว่า มีน้าใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
Unity
หมายความว่า มีความสามัคคีในหมู่คณะ
เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (College of Nursing and Health
Development Goals)
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ทงั้ ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริห ารจั ด การภายในที่ต อบสนองต่อ ความเป็ น นานาชาติ และสร้า งชื่อ เสีย งให้ เป็ น ที่รู้จั กและยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

4

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาหน่วยงานชุดปัจจุบัน
รายชื่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
3. ดร. คุณหญิงณษฐนนท ทวีสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ชวลิต หมืน่ นุช
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6. ผศ.ดร.สมเดช รุง่ ศรีสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
7. ผศ.ดร. วิทยา เมฆขา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
8. ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
9. ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
10.อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
คณบดีวทิ ยาลัยฯ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
คณบดี
ประธาน
2.อาจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช
รองคณบดีฝุายบริหาร
กรรมการ
3.ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
รองคณบดีฝุายวิจยั และบริการวิชาการ กรรมการ
4.อาจารย์กนั ยา นภาพงษ์
รองคณบดีฝุายวิชาการ
กรรมการ
5.อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
รองคณบดีฝาุ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
6.อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
7.อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
8.อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
9.อาจารย์วรุณศิริปราณีธรรม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
10.อาจารย์นติ ยา ศรีจานง
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
11.นายนพปฎล อินยาศรี
หัวหน้าสานักงาน
กรรมการและเลขานุการ
ชื่อผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
คณบดีวทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.อาจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช
รองคณบดีฝุายบริหาร
3.ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
รองคณบดีฝุายวิจยั และบริการวิชาการ
4.อาจารย์กนั ยา นภาพงษ์
รองคณบดีฝุายวิชาการ
5.อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝาุ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
6.อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ชื่อหลักสูตร

ตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

1
1

รวม

ระดับปริญญา
ป.
โท
วิชาชีพ
-

เอก
-

1.6 จานวนนักศึกษาปัจจุบนั
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี
รวม

ปี 1
125
125

ระดับปริญญาตรี
ปี 2
ปี 3
ปี 4
124
105
118
124
105
118

รวม
472
472

1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น

บุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์ประจา
12
32.50
44.50

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
5
1
10
1
15

1.8 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกีย่ วกับงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน

จานวนเงิน (บาท)
21,632,000.00

งบประมาณเงินรายได้

31,117,900.00

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

52,749,900.00
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1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังความเป็นผูม้ ีกิริยา มารยาท และ
การแต่งกายที่เหมาะสม เน้นการอนุรักษ์ โบราณสถานและเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ สู่ ากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรูท้ ี่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรูข้ องผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและ
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิการพยาบาล สามารถนาความรูม้ าใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ กั แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อนื่ มุ่งทาความดีท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและปฏิบัตติ นในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
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ส่วนที่ 2
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ผี ่านมา/ผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2559
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.จุดแข็ง
1.หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี (ปี
การศึกษา 2559-2561)
2.มีค่ายภาษาอังกฤษและค่าย
คุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา
อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา ส่งผล
ให้บัณฑิตของวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่
โดดเด่น
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
3.จุดที่ควรพัฒนา
1.อาจารย์ประจาของวิทยาลัยฯที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการยังมีจานวนน้อย
(ร้อยละ 19)
2.ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสาเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ยังไม่เหมาะสม
4.ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดทาแผนพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นรายบุคคล กากับ ติดตาม
ให้บรรลุเปูาหมายของแผนอย่างเป็น
รูปธรรม
2.ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของนักศึกษาที่ต้องการให้
เกิดขึน้ เมื่อดาเนินการสิ้นสุดแผน
5.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงาน
ที่โดดเด่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดาเนินงาน

กิจกรรม/
โครงการ
-พัฒนาการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันของ
สภาการพยาบาล

-นาข้อเสนอแนะ
จากสภาการ
พยาบาลมา
วิเคราะห์ และหา
แนวทางแก้ไข
นาเสนอผู้บริหาร
วางแผนแก้ไข
ติดตามประเมิน
ปรับแผนเป็น
ระยะๆ
- ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ
และเพิ่มตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- สนับสนุน
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
กาหนดเข้าร่วม

ได้รับการรับรอง
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ จาก
สภาการ
พยาบาล
มีแผนพัฒนา
คุณภาพของการ
บริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

≥ 3 ปีการศึกษา

3 ปีการศึกษา

1 แผน

1 แผน

ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทา
เอกสารผลงาน
วิชาการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดาเนินงาน

กิจกรรม/
โครงการ
โครงการพัฒนา
ผลงานตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- จัดทา
แผนพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ เช่น
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัยเกี่ยวกับ
การรับสมัคร
อาจารย์ใหม่ สิทธิ
ต่างๆที่จะได้รับ
เมื่อเข้ามาเป็น
อาจารย์
- รับสมัคร
คัดเลือกอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์สภา
การพยาบาล
เพิ่มขึ้น
- รักษามาตรฐาน
FTES ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์

จานวนการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ
หรือข่าวสารบน
เว็บไซต์

96 ไฟล์

107 ไฟล์

อัตราส่วน
จานวนอาจารย์
พยาบาลประจา
ต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า
เป็นไปตาม
เกณฑ์สภาการ
พยาบาล

ค่า FTES
ไม่เกิน 6 : 1

6.47: 1

- วิทยาลัยฯจัดทา
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ประเมินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรม

มีแผนปฏิบัติ
ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ประจาปี
การศึกษา 2559

1 แผน

1 แผน
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2558

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดาเนินงาน

กิจกรรม/
โครงการ
และโครงการ

- วิทยาลัยฯเพิ่ม
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ด้านลง
ในวัตถุประสงค์
และการ
ประเมินผลของแต่
ละกิจกรรมและ
โครงการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
- พัฒนาระบบ/กลไกในการ
ดาเนินงานด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ
- ส่งเสริมสนับสนุนการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบประมาณ
ทั้งภายในและภายนอกได้แก่
งบประมาณจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และงบประมาณจาก
สานักงานวิจัยแห่งชาติ
- เพิ่มทักษะในการออกแบบงานวิจัย
สรุปและเขียนบทความวิจัยให้น่าสนใจ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
นานาชาติ
- เพิ่มทักษะในการฝึกการนาเสนอ
งานวิจัยในระดับสากล
- สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยในระดับ
ต่างๆและมีการรวมแนวคิดการวิจัย
เป็นชุดโครงการ
- ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มี

บุคลากรของ
วิทยาลัยได้เข้าร่วม
โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนางานวิจัยที่
จัดโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา อาทิ
เช่น โครงการ
ฝึกอบรมหลัก
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ระหว่าง
วันที่ 17-18
พฤศจิกายน 2559
,โครงการคลินิก
วิจัยเพื่อให้
คาปรึกษาด้านการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และ
การเผยแพร่ ครัง้ ที่
1 ระหว่างวันที่ 1820 มกราคม 2560

ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย
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ร้อยละ 30

ร้อยละ 40.90

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
คุณภาพและสามารถพัฒนาวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้สาเร็จตามกาหนดเวลา

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
- สนับสนุนและจัดหาทุนเพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงตาม
ความชานาญของอาจารย์แต่ละด้าน
แต่ละสาขาวิชาเพื่อการบูรณาเข้ากับ
การการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย
- ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเปูาหมาย
อย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน
- ขยายองค์ความรูจ้ ากศูนย์เรียนรู้
อย่างมีเปูาหมายชัดเจนที่บูรณาการ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดาเนินงาน

กิจกรรม/
โครงการ
ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการ
เพิ่มทักษะในด้าน
ต่างๆของงานวิจัย
โดยใน
ปีงบประมาณ
2560 วิทยาลัย
ได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยจาก
สานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)
เพิ่มมากขึน้ และ
สนับสนุนให้มกี าร
เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติมากขึน้
วิทยาลัยมีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาล
นภาลัย อ.บาง
คนที จ.
สมุทรสงคราม
โดยใน
ปีงบประมาณ
2560 จะ
ดาเนินงานเพิ่ม
ฐานความรู้ เรื่อง
การปูองกันสภาวะ
การตัง้ ครรภ์
สาหรับนักเรียน

จานวน
ฐานความรู้ที่
เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรูบ้ ริการ
วิชาการ
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1 ฐานเรียนรู้

1 ฐานเรียนรู้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2558

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผลการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ดาเนินงาน

กิจกรรม/
โครงการ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- วิทยาลัยฯ จัดทาแผน กาหนด
วิทยาลัยจัดทา
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินกิจกรรม
แผนการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
ปฏิบัติการด้านการ
วัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องกับ
ทานุบารุงศิลปะ
วัตถุประสงค์ของแผน และเผยแพร่
และวัฒนธรรม
กิจกรรมสู่สาธารณชน
ประจาปีการศึกษา
2559
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
- ส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้ที่ วิทยาลัยอยู่ใน
ได้การจัดการความรูไ้ ปสูง่ านวิจัย
ระหว่างการ
ดาเนินงานกลุม่
การจัดการความรู้
KM 3.0 โดย
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมกลุม่
ความรู้ตามสาย
งานที่ถนัด
- กากับติดตาม ตรวจสอบ การ
วิทยาลัย
บริหารงานหลักสูตร ให้เป็นตามแผน ดาเนินการ
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
บริหารงาน
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สกอ. และ หลักสูตรตาม
สภาการพยาบาลกาหนด
เกณฑ์ที่สภาการ
พยาบาลกาหนด
จึงได้การรับรอง
สถาบันการศึกษา
เป็นระยะเวลา 3 ปี
การศึกษา (พ.ศ.
2559-2561)

มีแผนปฏิบัติ
ด้านการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ประจาปี
การศึกษา 2559

1 แผน

1 แผน

มีงานวิจัยจาก
องค์ความรูท้ ี่ได้
จากการจัดการ
ความรู้

1 เรื่อง

1 เรื่อง

ได้รับการรับรอง
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพจากสภา
การพยาบาล

≥ 3 ปีการศึกษา

3 ปีการศึกษา
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ส่วนที่ 3
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 10เดือน)
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ผลปี
2559

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการ
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายใน
คะแนน
4.00
4.20
N/A
1.0000
ประจาปี
เฉลี่ย
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม ร้อยละ
60
N/A
1.0000
เกณฑ์ QS
1.1.3 จานวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือ รางวัล
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สังคมเชื่อมัน่ และไว้วางใจในการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มี ระดับความ 4.90
≥ 4.01
4.21
5.0000
ต่อการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
เชื่อมั่น
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา ระดับ
4.44
≥ 4.30
4.37
5.0000
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คะแนน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3.2 ร้อยละของบัณพิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
ร้อยละ
100
≥ 85.00
95.08
5.0000
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรง ร้อยละ
100
≥ 75.00
100
5.0000
สาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 1.4 ผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยและภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/ ระดับความ
≥ 4.10
4.39
5.0000
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจ เชื่อมั่น
ของหน่วยงาน
1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต ระดับ
≥ 4.25
4.32
5.0000
ลักษณ์
คะแนน
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วดั
หน่วยวัด
ผลการ
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.5 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ
่ ึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณา
ร้อยละ
≥30
100
5.0000
การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด คะแนน
4.26
≥ 4.25
4.49
5.0000
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ในการ ร้อยละ
100
100
100
5.0000
จัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ที่ 1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม
ร้อยละ
ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
ปีการศึกษา 2559-2561
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี คะแนน
≥ 4.01
4.15
5.0000
ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.7 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ ร้อยละ
≥ 80
100
5.000
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ร้อยละ
19.05
≥ 25
15.22
1.0880
ทางวิชาการ
1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิ
ร้อยละ
21.43
≥ 30
28.26
4.3040
ปริญญาเอก
1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ ร้อยละ
≥ 80
87.50
5.0000
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
1.7.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
≥ 80
96.49
5.0000
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย
1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
≥ 20
30.95
5.0000
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผลปี
2559
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วดั
หน่วยวัด
ผลการ
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนว
ร้อยละ
≥ 60
67.48
5.0000
ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
เป้าประสงค์ที่ 1.9 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ
ระดับ
≥ 4.51
4.72
5.0000
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
หน่วยงาน
1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ร้อยละ
100
83.33
1.0000
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี
เป้าประสงค์ที่ 1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วน
1.10.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ ระดับความ
≥ 4.01
4.20
5.0000
อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของ
พึงพอใจ
หน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัตติ ามภารกิจ
1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหา
ร้อยละ
≥ 20
3.27
1.0000
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ
รายได้จากการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
ร้อยละ
12.44
≥ 30
29.13
4.6520
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ร้อยละ
≥ 3.00
0
0.0000
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาใช้ประโยชน์
2.2.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ ผลงาน
≥8
24
5.0000
การนาไปใช้ประโยชน์
ผลปี
2559
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วดั
หน่วยวัด
ผลการ
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม
2.3.1 จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
ฐานความรู้/
1
≥1
N/A
1.0000
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
องค์ความรู้
2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ ร้อยละ
10
33
5.0000
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือ
ผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
เปูาประสงค์ที่ 2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่ บาท
47,574 ≥50,000 50,757.56 5.0000
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ร้อยละ
≥3
3.03
1.0000
ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริการในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอ่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
เป้าประสงค์ที่ 2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มี
ร้อยละ
90.24
≥ 80
100
5.000
ผลงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น
ร้อยละ
≥100
60
1.0000
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในการพัฒนา เครือข่าย
5
5
3
3.0000
หน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทีห่ ลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อ
ระดับความ
≥3.51
N/A
1.0000
การดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
พึงพอใจ
เป้าประสงค์ที่ 3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่
ร้อยละ
≥20
40
5.0000
ดาเนินการสาเร็จตามที่กาหนด
ผลปี
2559
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วดั
หน่วยวัด
ผลการ
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกใน ระดับ
5
1
1.0000
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ความสาเร็จ
เป้าประสงค์ที่ 3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สเู่ ครือข่าย
3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา
ร้อยละ
≥10
10.53
5.0000
การถ่ายทอดองค์ความรู้สศู่ ษิ ย์เก่า ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม ร้อยละ
63.64
1.0000
63.64
100
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ ร้อยละ
80.08
≥80
88.95
5.0000
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขา
4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับ
ร้อยละ
≥0.30
0
0.0000
นักศึกษาทั้งหมด
เป้าประสงค์ที่ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็น ร้อยละ
≥2.25
0
0.0000
ชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ทั้งหมด
เป้าประสงค์ที่ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ Social Media ที่ทนั สมัยในการ
สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.1 ระดับความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยีและ ระดับ
5
3
3.0000
เครื่องมือต่างๆของ Social Media ในการสร้าง
ความสาเร็จ
ภาพลักษณ์
3.4380
ผลปี
2559

18

ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ย วข้อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รและการเรีย นการสอน เริ่ม ตั้ง แต่ก ารก าหนดปั จ จั ย น าเข้า ที่ไ ด้
มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้ว ยการมี อาจารย์ที่มีป ริม าณและคุณ ภาพตามมาตรฐานหลั กสู ต ร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุ กฝุาย ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
: ผลลัพธ์
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการด าเนิ น การของทุ ก หลั ก สู ต รในคณะซึ่ ง สามารถสะท้ อ นคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์ หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่ งชี้นี้แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบ่งชีน้ ใี้ ห้ครบถ้วน
การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
(ผ่าน/ไม่ผา่ น)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ใช้ระบบ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คะแนนประเมินของ
หลักสูตร
ผ่าน

รายงานผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ยฯ ได้รับ การรับรองวิทยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุ นัน ทา ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) ในการพิจารณาการ
รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล
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รายการหลักฐาน
IQA 1.1-1-01 บันทึกข้อความที่ สภ.พ.01/05/764 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การพิจารณาการขอ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
IQA 1.1-1-02 บันทึกข้อความที่ สภ.พ.01/05/406 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพิจารณาการขอ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การประเมินตนเอง
เนื่อ งจากหลั กสู ต รได้รับ การรับ รองโดยสภาการพยาบาล จึงไม่ ต้อ งนาคะแนนการประเมิ น ของ
หลักสูตร มาคานวณในตัวบ่งชี้นี้
 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : คณบดี , รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา , นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
: ปัจจัยนาเข้า
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษาถื อ เป็ น การศึ กษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ต้ อ งการบุ คลากรที่มี ความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัย
เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนัน้ คณะจึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ต รงหรือสั มพัน ธ์ กับหลั กสูต รที่เปิ ดสอนในสัด ส่ วนที่เหมาะสมกับพั นธกิจหรือจุ ด เน้น ของ
หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม

X5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้ รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้ มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
ภายในรอบปี การศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้ คุณวุฒิอื่ นเทียบเท่ าคุณวุ ฒิปริญ ญาเอกได้ สาหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒอิ ื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้ ้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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สรุปข้อมูลอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ดังตาราง
วุฒิการศึกษา
อาจารย์ประจา
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
27.5
12
44.5
27.5
12
44.5
รวมทั้งหมด
-

คิดเป็น
(ร้อยละ)
26.97
26.97

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญา
เอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง
ปีการศึกษา
2559
ข้อมูลพื้นฐาน
2557 2558 ปฏิบัติงาน ลาศึกษา
รวม
จริง
ต่อ
1 จานวนอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
9
9
12
12
2 จานวนอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
46
33
27.5
5
27.5
3 จานวนอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
55
42
39.5
5
44.5
4 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
5 คิดเป็นร้อยละของจานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
16.36 21.43
26.97
ปริญญาเอก
การคานวณผลการดาเนินการ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒปิ ริญญาเอก เท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (12)
x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (44.50)
= 26.97

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก (26.97)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5(40)
= 3.37
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x5

รายงานผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีจานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกจานวน 12 คน จาก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 44.5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97 หรือ 3.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
รายการหลักฐาน
IQA 1.2-1-01 รายชื่ออาจารย์ประจาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 1.2-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

ร้อยละ 30

26.97

3.37

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยบริหาร , รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นายนพปฎล อินยาศรี , นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์

24

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
: ปัจจัยนาเข้า
: รอบปีการศึกษา 2559(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้ องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการปีการศึกษา 2559 ดังตาราง
ตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
รวมทั้งหมด

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

38.5
38.5

3
3

3
3

-
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รวม
ตาแหน่ง
วิชาการ
6
6

อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด
44.50
44.50

คิดเป็น
(ร้อยละ)
13.48
13.48

วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง
จานวนอาจารย์ ประจาปีการศึกษา
2559
รายละเอียด
2557 2558 ปฏิบัติงาน
ลาศึกษา รวม
จริง
ต่อ
1 จานวนอาจารย์ประจาที่มตี าแหน่ง
ศาสตราจารย์
2 จานวนอาจารย์ประจาที่มตี าแหน่งรอง
6
3
5
3
ศาสตราจารย์
3 จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งผู้ช่วย
4
3
3
3
ศาสตราจารย์
4 จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีตาแหน่งอาจารย์
45
33.5
5
34
38.5
5 รวมอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและ
55
42
39.5
5
44.5
ลาศึกษาต่อ
6 รวมอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
10
8
6
7 คิดเป็นร้อยละของจานวนอาจารย์ที่มี
18.18 19.05
13.48
ตาแหน่งทางวิชาการ

การคานวณผลการดาเนินการ
คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (6)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (44.5)
= 13.48

x 100

แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ(13.48)
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5(60)
= 1.12
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x5

รายงานผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 6 คน
จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 44.5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.48 หรือ 1.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน
รายการหลักฐาน
IQA 1.3-1-01 รายชื่ออาจารย์ประจาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 1.3-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

ร้อยละ 25

ร้อยละ 13.48

1.12

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยบริหาร ,รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นายนพปฎล อินยาศรี , นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
: ปัจจัยนาเข้า
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจ จั ย ส าคัญ ประการหนึ่ง ส าหรับ การจั ด การการศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาคือ สั ด ส่ ว นของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมี
ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆเช่นการวางแผนอัตรากาลังภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต
ดังนั้นสถาบันจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดเป็นคะแนน 5
ในกรณีท่จี านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คานวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตร
นั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่ วยกิต แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ
คานวณดังนี้
SCH = Σnici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci =จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
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2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

การปรั บ จ านวนในระหว่ า งปริญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ มี ก ารปรับ ค่ า จ านวนนั ก ศึ กษาเต็ ม เวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่ วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี+FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3.ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ = FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา
กลุ่มสาขา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
8:1
- พยาบาลศาสตร์
6:1
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
20:1
3. วิศวกรรมศาสตร์
20:1
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
8:1
5. เกษตรปุาไม้และประมง
20:1
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์บัญชีการจัดการการท่องเที่ยว
25:1
เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
50:1
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
30:1
9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจติ รศิลป์และประยุกต์ศิลป์
8:1
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
25:1
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สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
X
เวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) นาค่าร้อยละจากขอ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5-

ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3
4

ผลการดาเนินงานการคานวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

ค่า FTES
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
237.39
-

ระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี
รวม

237.39

ค่าเฉลี่ย FTES ของคณะ = ผลรวม FTES
จานวนอาจารย์ประจา
ค่ามาตรฐาน FTES เฉลี่ย (กลุ่มสาขาวิชา)

-

รวม
237.39
237.39

= 6.01 : 1
=6 : 1

การคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง(6.01)– สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน (6)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน 6)
= ร้อยละ 0.17

30

X 100

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =
=

0.17
4

54.96 คะแนน

รายงานผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยคานวณค่า FTES ได้เท่ากับ 237.39 ค่าเฉลี่ย FTES ของวิทยาลัยฯ
= 6.01 : 1 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = ร้อยละ 0.17 นาค่าร้อยละมาคานวณคะแนน
= 4.96 คะแนน
รายการหลักฐาน
IQA 1.4-1-01 เอกสารแสดงจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี FTES
IQA 1.4-1-02 รายชื่ออาจารย์ประจาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2559
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

ร้อยละ 10

ร้อยละ 0.17

4.96 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: รอบปีการศึกษา 2559(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
เพื่อ การดารงชีวิตอย่ างมีความสุ ขและคุ้ มค่า ในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่ การให้ คาปรึกษาทั้ง ด้ า น
วิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อการ
บริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมความพร้ อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึ กษาข้ อ มู ล ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวในและนอกสถาบั น ที่จ าเป็ น แก่ นั กศึ กษาและศิ ษ ย์ เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะ
วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยให้คาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการ การใช้
ชีวติ การปรับตัว และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดการ
ดาเนินงานดังนี้
1) การจัดบริการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ
- เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี เพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี ให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวติ แก่นักศึกษาทุกชัน้ ปี
- อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าชั้ น ปี รั บ นโยบายจากมหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการดาเนินการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี ประชุมก่อนรับนักศึกษาใหม่ และก่อนเปิด
ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลของนักศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจ
ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ของทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่าในปีที่ผ่านมา เพื่อนา
ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการจั ด ท าคู่ มื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯ เสนอต่ อ คณะ
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กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและเผยแพร่คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีนัดพบนักศึกษาที่อยู่ภายใต้ความดูแล และมี
การบันทึกข้อมูลกรณีที่เกิดปัญหา โดยการดูแลเบื้องต้นจะอยู่ในความควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยฯ คอยให้คาแนะนากากับดูแลเพิ่มเติม
ด้วย และมีช่องทางการติดต่อ สื่อสารกับ นักศึกษาทั้งทางโทรศัพท์ และ Social
Network
2) การให้คาปรึกษาด้านการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึ กษาเกี่ย วกับการ
ครองตน การปรับตัวและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น
- วิทยาลัยฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้สาหรับให้บริการรับคาปรึกษาด้านวิชาการแก่
นักศึกษา และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้งกิจกรรมในและนอกหลักสูตรการ
เรียนการสอน
IQA 1.5-1-01 นโยบายการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญ ญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2559
IQA
1.5-1-02 คู่ มื อ ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
IQA 1.5-1-03 คูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยพยาบาลฯ
IQA 1.5-1-04 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
IQA 1.5-1-05 แฟูมประวัตินักศึกษา
IQA 1.5-1-06 ช่องทางการให้คาปรึกษา
- Line
- Facebook
- walk in
- โทรศัพท์
ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูล และจัดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
หรือการแจ้งข้อมูลผ่าน Social Network ดังนี้
1) กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น การประกวดมารยาทไทย จากธนาคาร
ธนชาต การเข้าชมการแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น
2) การให้แหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ประกาศรับ
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สมัครงานจากโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลกล้วยน้า
ไท โรงพยาบาลธนบุรี เป็นต้น ติดประกาศตาแหน่งงานว่าง Parttime / Fulltime ของ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นต้น และนักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา (กยศ./กรอ.) ได้ท่ใี นเว็บไซต์วทิ ยาลัยฯ
www.nurse.ssru.ac.th
3) แหล่งทุนการศึกษาประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาลและ
เอกชน อาทิ เ ช่ น นางสาววิ ต รานุ ช บุ ณ ชั ย กมลอากร นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของมูลนิธิโอกุระ จานวน 1 ทุน เป็นเงินจานวน 20,000 บาท
IQA 1.5-2-01 ตัวอย่างเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ท่เี ป็นประโยชน์
IQA 1.5-2-02 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.nurse.ssru.ac.th
- Facebook
- Line
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
วิท ยาลัย ฯ มีการจัด กิจ กรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ การท างานเมื่ อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1) โครงการเพิ่มประสิท ธิภาพการจัด การเรียนการสอน : การปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพณิชยกุล
อาคาร 14 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษาเพื่อการปรับตัวเพื่อเข้าสู่วชิ าชีพการ
พยาบาลอย่างเหมาะสม และมีการแนะแนวจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก
ในการตัดสินใจสมัครงานของนักศึกษา โดยมีโรงพยาบาลจากทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน มาประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ และมีศิษย์เก่าที่ทางาน ณ โรงพยาบาลนั้นๆมา
ช่วยประชาสัมพันธ์อีกด้วย
2) นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ เข้ า ร่ ว มโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ ภูสักธารรี
สอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่นักศึกษาในด้านความเป็นผู้นา
IQA 1.5-3-01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การปัจฉิม
นิเทศนั กศึกษา เรื่อ ง การพัฒนาคุณลักษณะบั ณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อ มเข้า สู่
วิชาชีพประจาปีการศึกษา 2559
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IQA 1.5-3-02 ภาพการแนะแนวจากโรงพยาบาลต่างๆ
IQA 1.5–3-03 ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู้นานักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิทยาลัยฯ มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลแบบประเมินของ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันอื่นๆ จากมติของที่
ประชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า ควรใช้ แ บบประเมิ น ของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง 3 องค์ประกอบที่วิทยาลัยฯ กาหนดโดยสามารถสรุปผล
ในแต่ละด้านดังนี้
1) ด้า นการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่
นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาเท่ากับ 4.06 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นั ก ศึ ก ษา ผลการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเท่ากับ 4.19 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 5)
IQA 1.5-4-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา การให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่
นั ก ศึ ก ษาการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาประสบการณ์ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก่
นักศึกษา
ข้อ 5 นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้ หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ
มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นนาไปสู่การพัฒนา และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับทราบ และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริ การในปีการศึกษา
2560
IQA 1.5-5-01 รายงานการประชุมผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา 2559
IQA 1.5-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงประจาปีการศึกษา 2560
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ข้อ 6 ให้ขอ้ มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า เช่น
การประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ การรับสมัครงาน และข้อมูล
ต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในวิชาชีพ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ
โดยผ่า นช่อ งทางทั้งทางเว็ บไซต์ข องวิทยาลัย ฯ ,Fan page: วิทยาลัย ฯ และ
Facebook: College of Nursing and Health Alumni Association และจัดทาฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า เป็นต้น
IQA 1.5-6-01 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
IQA 1.5-6-02 เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.nurse.ssru.ac.th
IQA 1.5-6-03 Fan page: วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
IQA 1.5-6-04 Facebook: College of Nursing and Health Alumni Association

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน ,นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: กระบวนการ
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่ างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์ กรนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดคล้ อง
กับ คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิต ที่พึง ประสงค์ ที่ป ระกอบด้ ว ยมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
แห่งชาติ 5 ประการได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ที่คณะสถาบันและสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act)
ไปใช้ในชีวติ ประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
วิทยาลัยฯ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนจัดกิจกรรมการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา โดยมี นั ก ศึ ก ษาเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา
ในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามี ผู รับผิดชอบจัดโครงการหลายฝาย
และกรรมการสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ของกิจกรรม ครบถวนทั้ง 5 ดาน คือ
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
(2) ดานความรู
(3) ดานทักษะทางปญญา
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
(5) ดานทั กษะการวิเคราะหเชิง ตั ว เลข การสื่อ สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
IQA 1.6-1-01 แผนปฏิบตั ิการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
IQA 1.6-1-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 1.6-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบตั ิการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครบถ้วนและมีการดาเนินกิจกรรมใน
แต่ละด้าน ดังนี้
(1) คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 1-4
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
(2) ความรู้ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพยาบาล
สูติศาสตร์เพื่อความปลอดภัยของมารดาและทารก สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 20,27 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2560
(3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน :เรื่อง อบรมและศึกษาดูงานสถาบันบาบัดรักษาและฟืน้ ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ และ 7 มีนาคม 2560
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พงึ
ประสงค์การแข่งขันกีฬาสุนันทา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560
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รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
(5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English
Camp) สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1-4 ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 – กรกฎาคม 2560
IQA 1.6-2-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
IQA 1.6-2-02 รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั ิการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
วิ ท ยาลั ย ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของบทบาทนั ก ศึ ก ษากั บ การประกั น
คุณภาพจึงไดจัดโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และนักศึกษาสามารถนามา
ใชในการดาเนินกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้งแตการวางแผนการจัดท า
โครงการโดยกาหนดวั ต ถุป ระสงค เปาหมายและขั้น ตอนการปฏิ บั ติง านที่ ชัด เจน
นอกจากนี้ การตรวจสอบ ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและการน าผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุงเพื่อวางแผนการดาเนินงานที่ดีขึ้นในการจัดการโครงการในครั้งตอไป ทั้งนี้
นักศึกษามีความรูในเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA แลวยังได
เรี ย นรู ก ารท างานเปนที ม การเรี ย นรู บ ทบาทการเปนผู น าและผู ต ามที่ ดี การฝึ ก
ประเมินผลการทากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการทางาน
IQA 1.6-3-01 โครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
IQA 1.6-3-02 ภาพกิจกรรมโครงการ
ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ ทั้ ง 5 ด าน โดยการประเมิ น
ความส าเร็จ ตามวั ต ถุป ระสงคของกิ จ กรรม/โครงการ และน าผลการประเมิ น มา
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
IQA 1.6-4-01 รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อ 5 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
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รายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีผลการประเมินความสาเร็จตัวบ่งชี้ของแผน จานวน 3
ตัวชี้วัด และจัดทารายงานผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อนาสรุปปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ไขมาปรับปรุงในปีต่อไป
IQA 1.6-5-01 รายงานผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อ 6 น าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงแผนหรือ ปรับ ปรุง การจั ดกิจ กรรมเพื่อ พั ฒนา
นักศึกษา
วิทยาลัยฯ นาผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 นาผลการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการของวิทยาลัยฯ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ และนาผลการประเมิน
ไปปรับ ปรุง การจั ด กิจ กรรมเพื่อ พั ฒนาแผนปฏิ บั ติการด้า นการจั ดกิจ กรรมพั ฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
IQA 1.6-6-01 รายการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
IQA 1.6-6-02 แผนปฏิ บัติการด้านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึ กษา ประจาปี
การศึกษา 2560

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน ,นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. ได้รับการรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561)
2. จานวน FTES ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สภาการพยาบาล
3. วิทยาลัยฯ จัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวติ
4. วิทยาลัยฯ ดาเนินกิจกรรมที่กาหนดไว้เป็นไปตามแผน รวมทั้งมีการประเมินความสาเร็จของแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อนาผลไปปรับปรุงกิจกรรมในปีถัดไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ ขอผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ กาหนดไว้
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และจัดหาอาจารย์
ระดับปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์ประจา
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบันอย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พั น ธกิ จ สถาบั น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ร ะบบและกลไกควบคุ ม ให้ ส ามารถด าเนิ น การในพั น ธกิ จ ด้ า นนี้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้ นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ 1)
สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้ สามารถดาเนินการได้ตาม
แผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและ
พันธกิจด้านอื่นๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้จานวน 3 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
: กระบวนการ
: รอบปีการศึกษา 2559(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้ านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ นซึ่งรวมถึง
ทรัพ ยากรบุ คคลทรัพ ยากรการเงิน เครื่องมื ออุ ป กรณ์ ที่เกี่ย วข้อ งต่า งๆตลอดจนจั ด ระบบสร้ างขวัญ และ
กาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย(RIS) หรือระบบงานวิจัยออนไลน์ (Research Information Systems) ของ
มหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาขึ้นในการติดตามการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนวิจัยต่างๆ การยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณรายได้ และงบประมาณ
แผ่นดิน การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัย
และการสรุปรายงาน ซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถใช้งาน
ระบบดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ RIS นี้ และวิทยาลัยฯ ได้นาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ต่างๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์
ประจาตัวของอาจารย์อีกด้วย
IQA 2.1-1-01 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th
IQA 2.1-1-02 คูม่ ือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (สาหรับผู้วจิ ัย)
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
IQA 2.1-1-03 เว็บไซต์วทิ ยาลัยฯhttp://www.nurse.ssru.ac.th
IQA 2.1-1-04 ตัวอย่างเว็บไซต์ประจาตัวของอาจารย์ประจาวิทยาลัยฯ
http://www.teacher.ssru.ac.th/poonsook_sh
ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้ า งสรรค์ เช่ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)
วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1) วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์อาวุโสผู้ที่มี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัยแก่เพื่อนร่วมงาน และให้การสนับสนุนในการให้คาปรึกษาด้านการวิจัย แก่
อาจารย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและ
วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาผลการวิพากษ์ไปปรับแก้ไขเพื่อดาเนินการงานวิจัยต่อไป
2) วิท ยาลั ยฯ ได้จัด หาหนั งสือและวารสารทางการพยาบาลในหลากหลาย
สาขาวิชาทางการพยาบาล ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ เพื่ อ เข้า ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัย สาหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ค้นคว้า รวมทั้ง e-book และฐานข้อมูล
ออนไลน์ ต่างๆ ทางการพยาบาลด้วย
3) วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด หาสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ อ าจารย์ ใ นการจั ด หา
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้อ าจารย์ เพื่อสะดวกในการทางานและทางานวิจั ย
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของมหาวิทยาลัย
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในเรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย
การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัย และการสรุปรายงาน
รวมถึงการกากับติดตามสถานะของการดาเนินการวิจัย โดยมีการเข้ารหัสเพื่อความ
ปลอดภัยในข้อมูล
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รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
4) วิทยาลัยฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิ ชาการอันได้แก่ การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในโอกาสต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ
4.1 การประชุมวิชาการ the 16th International Conference of Public Health
Sciences วันที่ 4 ตุลาคม 2559
4.2 การประชุมวิชาการประจาปี 2560 การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อ
ผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
4.3 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจาปี
2560” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่
งานวิจัยใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
IQA 2.1-2-01 โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อ เสนอโครงการวิจั ยเพื่อขอรับทุ น
สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 และ
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
IQA 2.1-2-02 รายชื่อหนังสือ วารสาร e-book และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
IQA 2.1-2-03 ภาพสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับอาจารย์
IQA 2.1-2-04 เอกสารการขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (จากการประมาณการ) ร้อยละ
2 เพื่ออุดหนุนงานวิจัยต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯได้ ส่งขอ
เสนอเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ (งบแผ่ น ดิ น ) เพื่ อ เป็ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ สาหรับปีงบประมาณ 2560 จานวน 3 เรื่อง จานวนเงิน 1,489,560 บาท
การจั ด สรรงบประมาณ (งบรายได้) เพื่ อ เป็ น ทุ น วิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ ส าหรั บ
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 29 เรื่อง จานวนเงิน 566,000 บาท โดยรวมทั้งงาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R) ซึ่งเป็นการทางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จานวน 1 เรื่อง จานวนเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย โดยมีการประกาศผล
การอนุมัติทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยได้รับทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา “เรื่อ ง การรับ ข้อ เสนอการวิจั ย ที่เสนอขอรับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย (งบรายได้
มหาวิทยาลัย)” , “เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน”
IQA 2.1-3-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณจาก วิทยาลัย
IQA 2.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เรื่อง การรับข้อเสนอการ
วิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย)
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
IQA 2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดิน
ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (จากการประมาณการ) ร้อยละ
3 เพื่ออุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรต่อ มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ และวิทยาลัยฯสนับสนุนการ
เผยแพร่ผ ลงานวิ จั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ใ นการประชุ ม วิ ชาการหรื อ การตี พิม พ์ใ น
วารสารระดั บชาติห รือ นานาชาติ โดยอนุ มัติให้ บุ คลากรของวิทยาลัย ฯไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งบุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนุนเพือ่ นา
การน าเสนอผลงานวิจัยได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดสรรสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
IQA 2.1-4-01 ประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารจั ด สรรเงิ น
สนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
IQA 2.1-4-02 บันทึกข้อความการขออนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
IQA 2.1-4-03 บันทึกข้อความการขออนุมัติไปนาเสนอผลงานวิชาการ
ข้ อ 5 มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี ก ารสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
การวิจั ยสู่การเผยแพร่ใ นระดับ สากล โดยจัด จานวน 4 ครั้ง เมื่อ วัน ที่ 7 มิ ถุนายน
2560, 25-27 กรกฎาคม 2560, 3-4 สิงหาคม 2560 และ10-11 สิงหาคม 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทาวิจัย
โดยการออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์และการสรุปผลตลอดจนเขียนบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการได้อย่างมืออาชีพจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ
นอกจากนี้บุคลากรได้มีการเข้าร่วมการกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยที่
จัดโดยมหาวิทยาลัย ฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ ปีงบประมาณ
2561 และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562, ประชุ มแนวทางการขอรับทุน
โครงการพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านประจ าสู่ง านวิ จั ย R2R, โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่, โครงการคลินิกวิจัยเพื่อการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่
การตีพิมพ์ในระดับ ชาติและนานาชาติ สาหรับกลุ่มวิท ยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล
ศาสตร์ และสหเวชศาสตร์,โครงการคลินิกวิจัยการเขีย นบทความเพื่อการตีพิมพ์,
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รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิชาการ อีกด้วย
วิทยาลัยฯ ใช้ระบบและกลไกตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ฯ ในการดาเนินการ
สร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากร หากผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ได้รับรางวัล หรือ
อยู่ในฐานข้อมูลที่ ได้รับการรับรองคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น บุ ค ลากรเพื่ อ เสนอผลงานวิ จั ย ภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ บุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร และ
ได้รับการกล่าวชมเชยในที่ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้วย
IQA 2.1-5-01 รายงานการสรุปโครงการ/ภาพการทากิจกรรมโครงการ
IQA 2.1-5-02 บันทึกข้อความขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัย/ทุนสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยต่างประเทศ
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
บุคลากรของวิทยาลัย ฯ ได้เผยแพร่คู่มือนักวิจัย ซึ่งจัดทาโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยมีเนื้อหาของขั้นตอนการดาเนินการงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อให้
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ระบบและกลไกเพื่อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิท ธิ์ข องงานวิจั ย หรือ งาน
สร้า งสรรค์ที่นาไปใช้ป ระโยชน์และดาเนิน การตามระบบที่กาหนดและนาข้อมู ลไป
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคาขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในเล่มคู่มื อ
นักวิจัยหน้า 51 ให้แก่ บุคลากรที่มีความสนใจจะยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
และด าเนิ น การยื่ น ต่ อ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
IQA 2.1-6-01 คูม่ ือนักวิจัย
IQA 2.1-6-02 รายงานโครงการพัฒนาผลงานสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

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

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาคือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบั น และที่ ไ ด้ รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้ อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่คณะ
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะ
คณะที่อยู่ในกลุ่มทีเ่ น้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
กลุ่มสาขาวิชา

1

ภายนอกสถาบัน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภายในสถาบัน

แหล่งทุน
ภายนอก
-

งบประมาณ
แผ่นดิน
1,489,560

เงินรายได้

-

1,489,560

566,000

ภาพรวมระดับคณะวิชา

566,000

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กลุ่มสาขาวิชา

ภายนอกสถาบัน
แหล่งทุนภายนอก

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมทั้งหมด

-

รวมเป็น
เงิน

ภายในสถาบัน
งบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนอาจารย์
ประจา

เงินรายได้

1,489,560 566,000 2,055,560
1,489,560 566,000 2,055,560

รวม
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด

ปฏิบัติ
งานจริง

ลา
ศึกษา
ต่อ

39.5

5

44.5

39.5

5

44.5

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2,055,560

คะแนนเฉลี่ย

จานวนอาจารย์
ประจาที่
ปฏิบัติงานจริง
39.5

เฉลี่ยต่อคน
52,039.49

คะแนน
ที่ได้
5.00
5.00

รายการหลักฐาน
IQA 2.2-1-01 เอกสารสรุปผลการดาเนินงานเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2560
IQA 2.2-1-02 เอกสารสัญญา
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

50,000บาท/คน

52,039.49

5.00

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

:ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
:ผลลัพธ์
: รอบปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559– 31 ธันวาคม 2559)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็ น
ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และนาไปใช้ ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่ งขันของ
ประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI
หรือ Scopus หรือตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็ นผลงานทางวิชาการรับใช้ สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใช้ ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้วโดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจา
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มข และค2
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ ไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์ แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่ า นสื่ออิเล็ กทรอนิก ส์
online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่า
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐาน(2)
(1)
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20 - บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
0.40 - บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประก าศก .พ.อ.หรือระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
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ปีปฏิทนิ 2559
ผลงาน
ผลถ่วงน้าหนัก
(2)
(1X2)
13

2.60

31

12.40

ค่า
น้าหนัก
(1)

ปีปฏิทนิ 2559
ผลงาน
ผลถ่วงน้าหนัก
(2)
(1X2)

ข้อมูลพื้นฐาน(2)

นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดั บนานาชาติที่ไ ม่ อ ยู่ใ นฐานข้ อมู ลตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556
1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
รวมคุณภาพงานวิจัย
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
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-

-

4

3.20

-

-

-

-

-

-

-

-

48

18.2

-

-

-

-

ค่า
น้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐาน(2)
(1)
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
รวมผลงานสร้างสรรค์
ผลรวมถ่วงน้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด
รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

ปีปฏิทนิ 2559
ผลงาน
ผลถ่วงน้าหนัก
(2)
(1X2)
48
18.2
44.50
44.50

รายงานผลการดาเนินงาน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาของวิทยาลัยฯ ตามรอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 มีจานวนทั้งสิ้น
48 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการ คือ 18.20 โดยผลงานระดับคุณภาพดังนี้
ค่าน้าหนัก 0.20 มีจานวน 13 ผลงาน
1

2

3

ชื่อผลงาน
แหล่งที่เผยแพร่
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก การประชุมวิชาการและเสนอ
ครรภ์เสี่ย งสูง โรงพยาบาลราช ผลงานวิจยั ระดับชาติและ
วิถี
นานาชาติ ครัง้ ที่ 7 The 7th
Academic Metting National
and International Conference
“Speed up Research towards
World Class University” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร การประชุมวิชาการและเสนอ
บริ ก ารแผนกผู้ ปุ ว ยนอกคณะ ผลงานวิจัยระดับชาติและ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
นานาชาติ ครัง้ ที่ 7 The 7th
Academic Metting National
and International Conference
“Speed up Research towards
World Class University” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร
อุปสรรคต่อการนากระบวนการ การประชุมสวนสุนันทา
พยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4
ในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่าง
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วันที่เผยแพร่
25-26 มีนาคม 2559

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติ
พาณิชย์

25-26 มีนาคม 2559

รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์

26 สิงหาคม 2559

รศ.วิจติ รา กุสุมภ์

4

5

6

7

8
9

10

11

ชื่อผลงาน
แหล่งที่เผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพั ฒ นาโปรแกรมการรั บ รู้ สวนสุนันทา
ความสามารถตนเองและการ
ควบคุมตนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
สา รเ สพ ติด ข อง เ ย า ว ช นใ น
ประเทศไทย
ค ว า ม เ ค รี ย ด ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ห ลั ก สู ต ร พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่อ ผ ล สั มฤ ท ธิ์
ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ ก และวั ย รุ่ น ของ
นั ก ศึกษาพย าบาลชั้ นปีที่ 3
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีการศึกษา 2558
ประสิ ทธิผลของกลุ่มช่ว ยเหลื อ
ต น เ อ ง กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ตนเองต่ อ
ภาวะซึ ม เศร้ า ของผู้ สู ง อายุ ใ น
ตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู้ต้องขังหญิงเรือนจาอุดรธานี
แบบแผนการเผชิญความเครียด
ที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคล
วัยผู้ใหญ่
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่อ ผ ล สั มฤ ท ธิ์
ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของ
นั ก ศึก ษา พ ย า บา ลชั้ นปีที่ 1
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การส ารวจความสามารถของ
แกนน าวั ย รุ่ น ตามแนวทางการ
ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น พื้ น ฐานใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
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วันที่เผยแพร่

เจ้าของผลงาน
ดร.ฐิตวันต์ หงส์กิติยานนท์
ผศ.ลักขณา บอดกลกิจ

ดร.สุจิตรา อูร่ ัตนมณี

ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ

อาจารย์วชิรพร โชติพานัส

ดร.อัญชลี จันทาโภ
อาจารย์นิตยา ศรีจานง

อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี

อาจารย์สุภาวดี เลิศสาราญ
ดร.สุจิตรา อูร่ ัตนมณี
อาจารย์วรุณศิริ ปราณี
ธรรม
อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชา
ทวีวรรณ

12

13

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร
ฝุ า ยการพยาบาลโรงพยาบาล
เ อ ก ช น แ ห่ ง ช า ติ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
การพั ฒ นารู ป แบบพฤติ ก รรม
ก า ร ส่ ง เ ส ริ มสุ ข ภ า พ จิ ต ต่ อ
ความสุ ข โดยใช้ ก ระบวนการ
ก ลุ่ ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ข อ ง
ผู้ สู ง อายุ ในต าบลคลองโยง
อ าเภอพุ ทธมณฑล จั ง หวั ด
นครปฐม

แหล่งที่เผยแพร่
ารประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครัง้ ที่
5 ปี The 5th Suan Sunandha
Academic National
Conference on “Research for
Sustainable Development” ณ
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

วันที่เผยแพร่
1-2 ธันวาคม 2559

เจ้าของผลงาน
รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์

อาจารย์วชิรพร โชติพานัส

ค่าน้าหนัก 0.40 มีจานวน 31 ผลงาน
1

2

3

4

5

ชื่อผลงาน
The
Health
Behaviors
Modification for Controlling and
Prevention Diabetes Mellitus
by Using PROMISE at
Premruthai private community
bangkok
Effects of Group Nutritional
Health Promotion on Birth
weight in Pregnant women
with Gestational Diabetes
meilltus
Health behaviors and Health
Riisk behaviors among
Vocational Students : Case
study of Vocational College in
Nakornratchasima
Province,Thailand
Model of Health Promotional
for Reducing Risk Behaviors of
Preterm Birth in Teenage
Pregnancy
The
Health
Behaviors
Education of School-age

แหล่งที่เผยแพร่
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 4th International
Conference on Business,
Economics, Social Science &
Humanities BESSH 2016) ณ
ประเทศญี่ปุน

วันที่เผยแพร่
25-31 พฤษภาคม 2559

เจ้าของผลงาน
รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์
ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติ
พาณิชย์

รศ.ประไพวรรณ ด่าน
ประดิษฐ์
ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติ
พาณิชย์
รศ.วิจติ รา กุสุมภ์

ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติ
พาณิชย์
ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
ผศ.ลักขณา ยอดกลกิจ
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

ชื่อผลงาน
Children : A case study at
Samut-Songkram
Kindergarden School in
Thailand
Factos of Thailand’s aging that
related to Perception of Selfefficacy and Social Supoprt
Developing the Nutrition
Promoting Program by Parent
participatory to Promote
Nutrition among school age
Causal Factors of Alcohol
Drinking Behavior among
youth : Case study in Bangkok
,Thailand
Undergraduate
Students
Perception toward the 1st
Clinical Learning Experiences in
Fundamental Nursing skills
Practicum : A Qualitative study
The Experience of Cancer
Survivors to life after cancer

Personal, Family and Social
factors Associated with
Happiness of Middle Adulthood
in Srisaket Province
Quailty of Life among Elderly
in Bangkok Metropolltan
Thailand
The
Health
Behaviors
Modification for Controlling and
Prevention Diabetes Mellitus
by Using Self Help group at
Premruthai private community
bangkok
The Nutrition health behavior

แหล่งที่เผยแพร่

วันที่เผยแพร่

เจ้าของผลงาน
อาจารย์สุมาลา สว่างจิต

อาจารย์วิภากร สอนสนาม
อาจารย์กันยา นภาพงษ์
อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์
อาจารย์วิภากร สอนสนาม

อาจารย์อภิญญา กุลทะเล
รศ.วิจติ รา กุสุมภ์
อาจารย์สุกัญญา บุญว
รสถิต
อาจารย์วานิช สุขสถาน
ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ

อาจารย์สุกัญญา บุญว
รสถิต
อาจารย์อภิญญา กุลทะเล
ดร.พรพรรณ วรสีหะ
อาจารย์สุรางค์ เชือ้ วณิชชา
กร
ดร.เปรมวดี คฤหเดช
รศ.พูนสุข ช่วยทอง
อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี
รศ.วิจติ รา กุสุมภ์
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ International
Conference on Social Science
and Economics (ICSSE) ณ
เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิรก์
สหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559

รศ.ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์
ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติ
พาณิชย์

ผศ.ดร.บุ ญ ศรี กิ ต ติ โ ช ติ
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

ชื่อผลงาน
Modification for Controlling
Hypertension at
Ruamjaipattana Community
bangkok
Health behaviors and Health
Riisk behaviors at Rajabhat
University Students
Selected Factors associated
with Health status of personnel
at Suan Sunandha Rajahbat
Life Quality Enchancement
Model of Female Prisoners in
Udonthani Central Prison by
Arokayasal Wat Kampramong
Guideline
Life Quality Enchancement of
Female Prisoners with Cancers
by
Arokayasal
Wat
Kampramong Guideline
Effects of Nutrition Teaching on
Pregnancy Outcomes in
Gestational Diabetic
Effect of Thai Wisdom Exercise
“Rusie Dutton” on Quality of
Life and Flexibillty for Working
Women
Senior-Year Nursing Students
regarding their Satification
toward the Curriculum of
Bachelor of Nursing Science
Program, College of Nursing
and Health, Suan Sunandha
Rajabhat University
Professional Preparation in
Udon Thani Central Prison
Women Prisoners by Education
of Wat Khampamong
Related Factors with Sexual

แหล่งที่เผยแพร่

วันที่เผยแพร่

เจ้าของผลงาน
พาณิชย์

ผศ. ลั ก ขณา ยอดกลกิ จ
ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กติ ติยานนท์
ดร.เปรมวดี คฤหเดช
รศ.พูนสุข ช่วยทอง
อาจารย์สา่ หรี แดงทองดี
ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ดร.อัญชลี จันทาโภ

ดร.อัญชลี จันทาโภ
ดร.พรพรรณ วรสีหะ

ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
รศ.ประไพวรรณ ด่าน
ประดิษฐ์
ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ

อาจารย์กันยา นภาพงษ์
ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข

อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชา
ทวีวรรณ
ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ดร.อัญชลี จันทาโภ
อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์
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24

25

26

27

28

29

30
31

ชื่อผลงาน
Behavior of Male Receiving
Health Care Services at Clinic
Health Literacy and Self-Care
Behaviors in Elderly with
Diabetes in Ratchaburi
Province,Thailand
Model of Community Care for
Patients with Chronic Mental
illness
Anxeity of senior high school in
preparation for university
admission
The Related risk factors and
self-efficacy of women to
prevent Breast Cancer
Psychoeducation to Enchance
Self-Efficacy and the Quality
of Life the Elderly in
Bangnanglee
subdistrict,Amphawa
distract
Samutsongkram Province
The Quality of Life among
Elderly
in
Bangkrabue
Community of Bangkok
Metropolitan,Thailand
Stress and Anxiety of
Undergraduate nursing student
Effectiveness of Applied Folk
Art Plong Strick Exercise and
SocialSupport Towards SelfCare Behaviors of Elderly

แหล่งที่เผยแพร่

วันที่เผยแพร่

เจ้าของผลงาน

อาจารย์วานิช สุขสถาน

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The International
Conference Social และ The
International Conference
Business Tourism and
Applied Sciences ณ เมืองมิ
ลาน อิตาลี

6-11 พฤศจิกายน 2559

ดร.ฐิตวันต์ หงส์กิตติยานนท์
ผศ.ลักขณา ยอดกลกิจ
ดร.สุจิตรา อูร่ ัตนมณี
อาจารย์สุภาวดี เลิศสาราญ
อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์
อาจารย์วิภากร สอนสนาม
อาจารย์วชิรพร โชติพานัส

อาจารย์สุกัญญา บุญว
รสถิต
อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี
อาจารย์สุภาวดี เลิศสาราญ
ดร.สุจิตรา อูร่ ัตนมณี
อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี
อาจารย์สุกัญญา บุญว
รสถิต

ค่าน้าหนัก 0.80 มีจานวน 4 ผลงาน
1

2

ชื่อผลงาน
บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
: การศึ กษาประสบการณ์ ชีวิ ต
วัยรุน่
พ่ อ เลี้ ย งเดี่ ย วในสั ง คมไทยยุ ค

แหล่งที่เผยแพร่
วันที่เผยแพร่
เจ้าของผลงาน
ว า ร ส า ร วิ จั ย ท า ง มกราคม-มิถุนายน 2559 ดร.สุจิตรา อูร่ ัตนมณี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 หน้า 32-37
ว า รสา รศรี ป ทุ มปริ ทั ศน์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 อาจารย์ ว รุ ณ ศิ ริ ปราณี
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ชื่อผลงาน

แหล่งที่เผยแพร่
ฉ บั บ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่
2 หน้า 147-157

ปัจจุบัน

3

4

การปรับตัวเมื่อเป็นครอบครัว
พ่อเลี้ยงเดี่ยว : ประสบการณ์ชวี ิต
พ่อเลี้ยงเดี่ยว
Effectd of music therapy on
symptom cluster and
postoperative functional
performance in patient
undergoing abdominal surgical

กลุ่มสาขาวิชา
1. วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

วันที่เผยแพร่

เจ้าของผลงาน
ธรรม

วารสารพยาบาลทหารบก ปี กันยายน-ธันวาคม 2559
ที่ 17 ฉบั บ ที่ 3 หน้ า 217225
Journal of the Clinical
Nov-Dec 2016
Academia Vol.40 Issue 60
, Page 33-43

ดร.สุ จิ ต รา อู่ รั ต นมณี
ดร.เปรมวดี คฤหเดช
อา จ า ร ย์ อภิ ญ ญา กุ ล
ทะเล

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

อาจารย์ประจา

ร้อยละผลงาน

คะแนน

18.20

44.50

40.90

5.00

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ

5.00

รายการหลักฐาน
IQA 2.3-1-01 เอกสารสรุปผลการดาเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่
(ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 )
IQA 2.3-1-02 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ของอาจารย์ประจาวิทยาลัยฯจานวน 48 รายการ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40.90

5 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ
 ผู้จดั เก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่
บรรลุ


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย ที่สื่อสารระหว่างวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์
ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ที่ทั่วถึงรวดเร็ว
2. มีระบบสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ต่อเนื่องทุกปี
3. มีหน่วยงานสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาด้านการทาวิจัยและการตีพิมพ์
4. วิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพียงพอ หรืองานสร้างสรรค์เพียงพอสาหรับอาจารย์
5. มีโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะการทาวิจัยให้กับอาจารย์
6. มหาวิทยาลัยมีรางวัลสร้างเสริมกาลังใจให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยซึ่งประกาศไว้ชัดเจน
7. มีระบบกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรคุม้ ครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีทุนการวิจัยจากภายนอก และภายในสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี
2. มีรางวัลและการสร้างขวัญกาลังใจให้กับงานวิจัยที่มคี ุณภาพดี
3. วิทยาลัยฯ มีโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่สากล ซึ่งจัดให้บุคลากรทุกปี
4. มีแผนงานสนับสนุนการส่งเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยฯ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่ สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่ างๆตามความถนัดและในด้ านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญการให้ บริการทางวิชาการอาจให้ เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่ าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคม
โดยกว้างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่ นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คาปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการทางานวิจัยเพื่อ
ตอบคาถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนามาสู่การพัฒนา
หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตาแหน่ งทาง
วิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้จานวน 1 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: การบริการวิชาการแก่สังคม
: กระบวนการ
: รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็ นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้ บริการวิชาการแก่ สังคมโดยศึกษาความต้ องการของกลุ่มเปูาหมายนามาจัดทาแผน
บริการวิชาการประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้ าง
ประโยชน์ แ ก่ ชุม ชนโดยมี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ของการบริ การวิ ช าการและน ามาจั ด ท าเป็ น แผนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วิทยาลัยฯ มีการประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนการบริการวิชาการ โดยนา
รายงานผลการสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจาปี 2560
โดยมีการระบุโครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง เสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ อนุมัติแผน
IQA 3.1-1-01 รายงานผลการสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ 2560
IQA 3.1-1-02 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจาปี 2560 ที่ได้รับการ
อนุมัติ
ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยระบุ
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รายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
แผนดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัตกิ ารด้านการบริการวิชาการ โดยมีการระบุแนวทางการใช้
ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการ โดยองค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการจะ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนจะให้เกิดการพัฒนาแก่นักศึกษา
IQA 3.1-2-01 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจาปี 2560
IQA 3.1-2-02 แผนนาไปใช้ประโยชน์
ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า
วิทยาลัยฯ มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อน
การบริ การวิช าการแก่สั ง คมของสถาบั น วิจั ย และพั ฒนา โดยจั ด โครงการบริการ
วิชาการตามความต้องการของชุมชน ทั้งหมด 6 โครงการ ทุกโครงการบริการวิชาการ
แบบให้เปล่าทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด ประกอบไป
ด้วย
1. โครงการสุขภาพผู้สูงอายุจะดีต้องเริ่มสร้างที่วนิ ัย
2. โครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด
3. โครงการปูองกันโรคทางกายและการใช้สารเสพติดในชุมชน
4. โครงการการปูองกันความเสี่ยงต่อโรคเอดส์
5. โครงการการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัด
สมุทรสงคราม
6. โครงการการปูองกันความเครียดของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 4 ตาบลบางนางลี่
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นอกจากนี้วิทยาลัยฯมี การให้บริการวิชาการแบบมีค่าลงทะเบียนในโครงการ
การอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งรับผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าวจานวน
80 คน/ปี
IQA 3.1-3-01 โครงการการบริการวิชาการ ที่ได้รับการอนุมัติ ประจาปีงบประมาณ
2560
ข้อ 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
วิทยาลัยฯ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สั ง คม โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการฯ มี ผ ลการประเมิ น
ความส าเร็จ ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผน จ านวน 3 ตั ว ชี้วั ด ส าหรับ ผลการด าเนิ น รอบเดื อ น
สิงหาคม 2560 เป็นดังนี้

65

รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.จานวนฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
(จานวนฐานความรู)้
2.ร้อยละของผู้รับบริการที่นา
ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
บริ ก ารวิ ช าการที่ น าความรู้
และประสบการณ์ จ ากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
หรือการวิจัย

1 ฐานความรู้

ผลการดาเนินงาน
(สิงหาคม 2560)
1 ฐานความรู้

ร้อยละ 94

ร้อยละ 97.08

ร้อยละ 91

ร้อยละ 90.91

จากผลการประเมิ น ความส าเร็จ ตั ว บ่ง ชี้ข องแผนปฏิ บัติการด้า นการบริการ
วิชาการ (รอบเดือ นสิง หาคม 2560) ตั ว ชี้วั ด ของแผนที่บ รรลุ เปูา หมาย จ านวน 2
ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชีว้ ัด
ส าหรั บ การความส าเร็ จ ของโครงการบริก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดยแต่ ล ะ
โครงการจะมีการประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความ
พึง พอใจ, ด้า นความรู้ความเข้า ใจ และด้า นการน าความรู้ไ ปใช้ป ระโยชน์ ผลการ
ดาเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม 2560 จานวน 4 โครงการจาก 6 โครงการ (อีก 2
โครงการ กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน) รายละเอียดดังนี้
โครงการบริการ
วิชาการ
1. โครงการ
สุขภาพผู้สูงอายุ
จะดีต้องเริ่ม
สร้างที่วินัย

2. โครงการ
เยาวชนรักธรรม

ร้อยละ 95

ผลการ
ดาเนินงาน
(สิงหาคม
2559)
95

ร้อยละ 95

เป้าหมาย(ร้อยละ)

1.ด้านความพึง
พอใจ
2. ด้านความรู้
ความเข้าใจ
3. ด้านการนา
ความรู้ไปใช้
1.ด้านความพึง
พอใจ
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การบรรลุ



ไม่
บรรลุ
-

95



-

ร้อยละ 95

95



-

ร้อยละ 100

100



-

บรรลุ

รายงานผลการดาเนินงาน
ห่างไกลยาเสพ
ติด

3.โครงการ
ปู อ งกั น โรคทาง
กายและการใช้
ส า ร เ ส พ ติ ด ใ น
ชุมชน
4. โครงการการ
ปูองกันความ
เสี่ยงต่อโรคเอดส์

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

2. ด้านความรู้
ความเข้าใจ
3. ด้านการนา
ความรู้ไปใช้
1.ด้านความพึง
พอใจ
2. ด้านความรู้
ความเข้าใจ
3. ด้านการนา
ความรู้ไปใช้
1.ด้านความพึง
พอใจ
2. ด้านความรู้
ความเข้าใจ
3. ด้านการนา
ความรู้ไปใช้

ร้อยละ 100

100



-

ร้อยละ 100

100



-

ร้อยละ 95

98.20



ร้อยละ 95

98.60



ร้อยละ 95

100



ร้อยละ 100

100



-

ร้อยละ 100

100



-

ร้อยละ 100

100



-

IQA 3.1-4-01 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ (รอบเดือน
สิงหาคม 2560)
IQA 3.1-4-02 รายงานผลการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์)
ข้อ 5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม
วิท ยาลั ย ฯน าผลการประเมิ น โครงการบริการวิชาการ มาใช้ใ นการประเมิ น
ความส าเร็จตามตั วบ่งชี้ข องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สัง คม เพื่อน ามา
ปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บ ริการวิชาการทางสัง คม โดยให้ มีการด าเนินงาน
เป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกับมหาวิท ยาลัย ซึ่ง แผนปฏิบั ติการด้า นการบริการวิชาการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี

รายการหลักฐาน

IQA 3.1-5-01 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ (รอบเดือน
สิงหาคม 2560)
IQA 3.1-5-02 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
IQA 3.1-5-03 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลการดาเนินงาน
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รายงานผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

“โครงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อ ยกระดั บ คุ ณภาพชีวิต ”ของ สถาบั นวิ จัย และพัฒ นา ณ แหล่งเรีย นรู้ เ พื่ อ
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลบางนางลี่ ในตาบล บางนาง
ลี่ อาเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
อาจารย์กันยา นภาพงษ์ อาจารย์สุภาวดี เลิศสาราญ และอาจารย์วชิรพร โชติ
พานัส เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
IQA 3.1-6-01 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
องค์ค วามรู้ใหม่ใ นแหล่งเรีย นรู้ วิจัย บริก ารวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต”ของประชาชนในท้องถิ่น

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่บรรลุ


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
2. มีชุมชนเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและอย่าง
ยั่งยืน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรนางานการบริการวิชาการมาบูรณาการ กับงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา
ต่อไป
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา
การเข้ากับพันธกิจอื่นๆโดยเฉพาะการผลิต บัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
ขึน้
ตัวบ่งชี้จานวน 1 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
: กระบวนการ
: รอบปีการศึกษา2559 (1 สิงหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดแนวทางการด าเนิน งานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
2) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินงาน ติดตาม ผลักดัน รวบรวม และสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร
6) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
IQA 4.1-1-01 คาสั่ ง วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ที่ 23/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
ข้ อ 2 จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการได้ตามแผน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนิน งานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559 โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ของแผน คือ เพื่อ ส่ง เสริมและสนั บสนุ นให้ นั กศึ กษาและบุ คลากรมี
ทั ศ นคติ ค่า นิย ม ความมี สุ น ทรี ย์ และวั ฒ นธรรมที่ดีง าม และได้กาหนดตั ว ชี้วั ด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของนักศึกษา
และบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเปูาหมาย
ร้อยละ 85
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ ได้กาหนดจานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดาเนินการในปีการศึกษา
2559 จานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินงาน
โครงการทั้งสิ้น จานวน 377,780 บาท จาแนกเป็นงบประมาณรายได้ จานวน
54,000 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จานวน 323,780 บาท
IQA 4.1-2-01 รายงานประชุม ที่เกี่ยวข้อ งกับ การจั ดท าแผนปฏิบั ติการด้านทานุ
บารุง ศิล ปะและวั ฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2559 วั น จัน ทร์ที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559
IQA 4.1-2-02 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
การศึกษา 2559
ข้อ 3 กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการ
กากับและติดตามผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559
โดยให้มีการรายงานผลการดาเนินงานไปยังหน่วยงานเจ้าภาพจานวน 3 ครั้ง คือรอบ
6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และแจ้งให้ผบู้ ริหารหน่วยงานทราบ
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีโครงการทั้งหมด 4
โครงการ และมีผลการดาเนินการจานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน ร้อยละ 100
IQA 4.1-3-01 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงาน
IQA 4.1-3-02 เอกสาร/บันทึกข้อความการส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559 ต่อ
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IQA 4.1-3-03 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อ 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ท่วี ัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้
ประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559 มีผลดังนี้
ตัวชี้วัด

ค่า
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เปูาหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทศั นคติ
ร้อยละ 85
90.74

ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม

รายการหลักฐาน
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ผลการดาเนินงาน

IQA 4.1-4-01 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อ 5 น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง แผนหรือ กิ จ กรรมด้า นท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่
3/2559 ภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ รอบ 12 เดื อน ประจาปีการศึกษา 2559 และสรุปผลตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการดาเนินงาน
โครงการมีดังนี้
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการไหว้ครูและ
บายศรีสขู่ วัญ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1. เพื่อปลู กจิต สานึก ให้กั บ
นั ก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก และ
เห็นความสาคัญของพิธีไหว้
ครูและบายศรีสขู่ วัญ
2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาให้
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2

3

มี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ความ
สุ น ทรี ย์ แ ละวั ฒ นธรรมที่ ดี
งาม
โครงการ“การพัฒนา 1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
คุณลักษณะด้าน
และจริ ย ธรรมให้ นั ก ศึ ก ษา
คุณธรรมและ
ให้ ส ามารถครองตนอยู่ ใ น
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ วิช าชี พ การพยาบาลอย่ า ง
พยาบาล
เหมาะสม
สาหรับนักศึกษาชั้นปี 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ที่ 4”
มี ก ารพั ฒ นาให้ มี ทั ศ นคติ
ค่า นิ ย ม ความสุน ทรีย์ แ ละ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ถูกต้อง
เหมาะสม เป็นพลเมืองดี มี
ความซื่อสัตย์ อดทน และ
เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม
มากกว่าส่วนตน
3. เพื่ อ ฝึ ก อบรมคุ ณ ธรรม
และจริ ย ธรรม พั ฒ นา
บุคลิกภาพของนักศึกษาให้
เ กิ ด ผ ล ท า ง ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ปฏิบัติ อันจะเป็นผลดีติดตัว
นักศึกษาต่อไปในอนาคต
โครงการเสริมสร้าง
1. เพื่อปลู กจิต สานึก ให้กั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก และ
พึงประสงค์:
เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
“Graduation and
ป ร ะ เ พ ณี ก า ร ม อ บ เ ข็ ม
Pinning Ceremony for เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ข อ ง
Graduated Nurses”
สถาบันการศึกษาพยาบาล
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2. เพื่อ ให้นั กศึก ษามี ความ
ภู มิ ใ จ เกิ ด ความรั ก ความ
ผู ก พั น ระหว่ า งศิ ษ ย์ กั บ
อาจารย์ แ ละเป็ น การสื บ
ทอดวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
ของสถาบั น การศึ ก ษาสื บ
ทอด ( 2) ต่ อ ไปและสร้ า ง
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ใ น วิ ช า ชี พ
พยาบาล
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บรรลุ

รายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการ “พิธีมอบ
หมวกและเข็ม
เครื่องหมายสาหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 2 วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ”

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและทราบ
ความหมายของหมวก
พยาบาล
2. เพื่อให้นักศึกษามีวินัยต่อ
ต น เ อ ง แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. เพื่อการมีสัมพันธภาพที่
ดี ง า มระหว่างนั ก ศึกษา
พ ย า บ า ล อ า จ า ร ย์
สถาบั นการศึ ก ษา และ
องค์กรวิชาชีพ
4. เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่
กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ชี พ ก า ร
พยาบาลต่อสังคม

96.90

บรรลุ

ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะกรรมการด าเนิ น งานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมได้ร่วมกันประเมินผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันเสนอนา
ข้อเสนอแนะจากการดาเนินโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป โดยมติที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับ ปรุง แผนหรือกิจ กรรมด้านทานุ บารุง ศิล ปะแลวั ฒนธรรมไว้ดัง นี้ ในการ
ดาเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดทาสรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมและนาผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการแต่ละกิจกรรมทราบ
พบว่า
สามารถดาเนิน การตามแผนได้ 4 โครงการ คิดเป็ น ร้อ ยละ 100 และบรรลุ ต าม
ตัวชีว้ ัด ร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเห็นสมควรพัฒนาการโครงการอบรม
มารยาทไทย ที่เป็นการสร้างเอกลักษณ์สวนสุนันทา และเพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ
จะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน โดยเสนอให้
นักศึกษาที่เข้าอบรมมารยาทได้สร้างเอกลักษณ์ในส่วนของความเป็นวัง ให้ได้รับ
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มติที่ประชุมคณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
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รายงานผลการดาเนินงาน
ประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 3)
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
2.1) ควรมี การน าผลการประเมิ น มาปรับ ปรุง ในด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าที่
ประชุมประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมสาคัญที่สนองยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผน อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2.2) ปรับปรุงการจัดทาแผนการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการติดตามผลการจัดโครงการตามแผนได้
อย่างครบถ้วน
2.3) ทบทวนกรอบการจั ด กิ จ กรรมหลั ก ให้ มี ค วามกระชั บ และ
ชัดเจนต่อการกาหนดโครงการและกิจกรรมสนับสนุน
2.4) มีการนาการประเมินผลความสาเร็จของงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน และ
ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมแผนท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลการ
ประเมินความสาเร็จเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้ พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมีความ
ประทั บ ใจ และสามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปต่ อ ยอดทางความคิ ด เพื่ อ ปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ในด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
IQA 4.1-5-01 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสรุป ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 4.1-5-02 เอกสารสรุป/แนวทางการจัดทา แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560
ข้อ 6 เผยแพร่ กิจ กรรมหรื อ การบริ การด้ า นท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ได้มีการ
เผยแพร่การจัดกิจกรรมโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่
สาธารณชนภายทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. สื่อออนไลน์ : เช่น เว็บไซต์ (http://www.nurse.ssru.ac.th), Facebook,(
www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/)
2. สื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เช่น วารสารแก้วเจ้าจอม
IQA 4.1-6-01 เอกสารสรุปการเผยแพร่โครงการกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
IQA 4.1-6-02 เอกสารการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่ระบุในผลการดาเนินงาน
ข้อ 7 ก าหนดหรื อ สร้า งมาตรฐานด้า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรับ ใน
ระดับชาติ
-

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :รองคณบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาววราลี พรหมปฏิมา
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บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่บรรลุ


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการดาเนินงาน การกากับติดตามและประเมินผลสาเร็จของแผน
ทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูล กาหนดกิจกรรม วางแนวปฏิบัติ
โครงการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ เพื่อสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย
2. ควรมีการจัดทาแผนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนตามวัตถุประสงค์
หรือความสาเร็จของแผน รวมทั้งควรมีการประเมินความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อนาผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในปีตอ่ ไป

78

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้มปี ระสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้
มีคุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริห าร
ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯเพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้จานวน 2 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
: กระบวนการ
: รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุ บารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพัน ธกิจหลัก สถาบันอุ ดมศึกษาจาเป็นต้อ ง
ดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของ
คณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการ
ดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลั ก ษณ์ข องคณะ และพั ฒ นาไปสู่แ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) วิทยาลัยฯ โดยคณบดีได้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยคณะกรรมการฯ ได้
ด าเนิ น การรวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลปั จ จั ย ภายในที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล การด าเนิ น งาน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ อาทิเช่น การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ และ
รวบรวม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 11 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
เป็นต้น
หลังจากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้นามา
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รายงานผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของวิทยาลัย ในรูปแบบ SWOT จานวนทั้งสิน้ 38 ปัจจัย ประกอบด้วย
1.1) จุดแข็ง (Strengths : S) จานวน 9 ปัจจัย เช่น มีการประชุมเพื่อทาแผนจัดการเรียน
การสอน/ประเมินผล/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา
ทั กษะในการใช้ภ าษาอั ง กฤษให้ กับ นั ก ศึ กษาทุ กชั้น ปีอ ย่า งต่อ เนื่ อ ง มี ง บประมาณที่
เพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ มี มี
การจัดหางบประมาณสาหรับอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล จัดหาหนังสือและ
ตาราที่ทันสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกปี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้นาในการนาความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาให้อาจารย์ สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯอยู่กลางใจเมืองสะดวกในการเดินทาง มีผู้ให้
ความสนใจต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาเป็ น จ านวนมากเนื่ อ งจากมี ง านรองรั บ ทั น ที ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
1.2) จุดอ่อน (Weaknesses : W) จานวน 7 ปัจจัย เช่น สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าที่มี คุณ วุฒิปริญ ญาเอก และสัด ส่วนของอาจารย์ป ระจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรมีการวางแผน การเขียน
ตารา บทความวิชาการของวิทยาลัย เป็นต้น
1.3) โอกาส (Opportunities : O) จานวน 12 ปัจจัย เช่น อาจารย์ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการวิชาการแก่สังคมและทาวิจัย มีการให้ทุนอาจารย์
ในการน าเสนอผลงานวิจั ย และเขีย นผลงานในวารสารต่า งประเทศ เป็ น การสร้ า ง
แรงจูงใจให้อาจารย์ นักศึกษาได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุน เช่น ให้กู้ยืม
เงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นลาดับต้นๆ เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนนักศึกษาใน
วิทยาลัยฯมีโอกาสไปฝึกงานด้านการพยาบาลที่แหล่งฝึกที่หลากหลายทาให้นักศึกษามี
ความรู้และสามารถปรับตนเองได้ตามบริบทของแหล่งฝึกต่า งๆ วิท ยาลัยฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดินในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ เป็นต้น
1.4) อุปสรรค (Threats : T) จานวน 10 ปัจจัย เช่น มีการเปิดสถาบันการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลี่ยนโยบายของ
รัฐบาล และมหาวิทยาลัย เป็นต้น
เมื่อคณะกรรมการฯ ระบุในรูปแบบ SWOT เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดยเรียงลาดับความสาคัญและจับคู่ปัจจัยเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์
เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้นายุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ของปีที่ผ่านมา
มาวิเคราะห์ประกอบการทบทวน เพื่อจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560
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รายงานผลการดาเนินงาน
– 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปจานวนยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ประจาปี กล
ยุท ธ์ โครงการ/กิจ กรรม และตั ว ชี้วั ด ของแผนปฏิ บั ติการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.
2560
ยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน
2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
สิทธิทางปัญญา
3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวม

11

จานวน
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
24
30

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์
32

7

10

10

10

5
5
28

6
5
45

6
7
53

7
7
56

ทั้งนีว้ ิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ จานวน 17แผน ดังนี้
1.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.แผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย
4.แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
5.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6.แผนพัฒนาบุคลากร
7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
8.แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
9.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
10.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
11.แผนบริหารความเสี่ยง
12 .แผนการจัดการความรู้
13.แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
14.แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
15.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
16.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17.แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
วิทยาลัยฯ ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ โดย
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รายงานผลการดาเนินงาน
ผ่า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริหารวิท ยาลั ย ฯ และได้รับ การอนุ มั ติจ าก
อธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
2) วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้รองรับและมีความสอดคล้องกับ
การดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ
3) วิทยาลัยฯ มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารทั้งระดับวิทยาลัย
ฯ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ ก ากั บ และผลั ก ดั น ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการ
ด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ เ ป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และมี ก ารรายงานผลต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติราชการของจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด ปรากฏผล
ว่า ตัวชีว้ ัดที่บรรลุเปูาหมาย จานวน 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.10 และมีตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุ เปูา หมาย จ านวน 18 ตั ว ชี้วั ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 40.90 เนื่อ งจากยั ง ไม่ เสร็จ สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเปูาหมาย มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแนว
ทางการปรับ ปรุง เพื่อ พั ฒ นาต่อ ไปเพื่อ ให้ บ รรลุ ต ามเปูา หมายเมื่ อ สิ้น ปีง บประมาณ
(รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 10 เดือน)
4) วิทยาลัยฯ ได้นาผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเป็นข้อมูล
ประกอบการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ และการอนุมัติ
จากอธิการบดี ต่อไป
รายการหลักฐาน IQA 5.1-1-01 คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 0074 / 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน / จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 )และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
IQA 5.1-1-02 เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 2560
และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพวันที่
7-9 เมษายน 2559ณ กรีนเนอรี่รสี อร์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
IQA 5.1-1-03 รายงานการประชุมอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559
IQA 5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ วิทยาลัยพยาบาลและ
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการ
ดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
IQA 5.1-1-05 เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไ ด้รับ การอนุ มัติจ ากอธิการบดี วั น ที่ 29
กันยายน 2559
IQA 5.1-1-06 เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ 2560 – 2564
IQA 5.1-1-07 เอกสารระเบียบการประชุม และมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
แผนและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 พ.ย. พ.ศ.2559
IQA 5.1-1-08 ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อตกลงภาระงานของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
IQA 5.1-1-09 คูม่ ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-1-10 รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)
ข้อ 2 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จา่ ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
วิทยาลัยฯ มีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ดังนี้
1.วิท ยาลัย ฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการการจั ดท าบั ญชีต้น ทุน ต่อ หน่ว ย
ผลผลิต ประจาปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
2.วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในหลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในด้านความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิท ยาลั ย ฯ มีห ลั กสู ต รที่เปิด สอนทั้ง หมด 1 หลั กสูต ร โดยมี ต้นทุ นต่อ หน่ว ยในแต่ล ะ
ผลผลิต/กิจกรรม/หลักสูตรสรุปได้ดังนี้
ผลผลิต/
กิจกรรม/
หลักสูตร
พยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต

ค่า FTES

ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท)

459.81

139,455.48
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สัดส่วนค่าใช้จ่าย ด้านพัฒนา (%)
การจัดการ
นักศึกษา
อาจารย์
บุคลากร เรียนการ
สอน
0.15
12.16
3.81
83.88

รายงานผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีงบประมาณ ทั้งสิ้น 76,360,977.16 สามารถแยกค่าใช้จ่าย รายละเอียด
ดังนี้
ด้านพัฒนานักศึกษา จานวน 89,759 บาท
ด้านพัฒนาอาจารย์ จานวน 9,283,969 บาท
ด้านพัฒนาบุคลากร จานวน 2,953,986 บาท
ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จานวน 64,033,263.16 บาท
3.วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 หลังการประเมินความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรรวมทั้งติดตามและรายงาน
ผลตามเวลาที่กาหนด และมีการเสนอผลดาเนินการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ
รายการหลักฐาน IQA 5.1-2-01 คาสั่ งวิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ที่ 35 / 2559 เรื่อ ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
IQA 5.1-2-02 ปฏิทินการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
IQA 5.1-2-03 เอกสารแสดงจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
IQA 5.1-2-04 เอกสารบันทึกเชิญประชุมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
IQA 5.1-2-05 เอกสารบันทึกข้อความส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล
IQA 5.1-2-06 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
IQA 5.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ท่สี ง่ ผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่ งลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ป ระชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ และระบุความเสี่ย งที่เกิดจากปัจจั ย
ภายในและภายนอก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ใน 4 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการ
ปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากร และ 4) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
นาผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาประกอบการพิจารณา
เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็นความเสี่ยงต่อมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนาความเสี่ยงทั้งหมด
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประเมิน
85

รายงานผลการดาเนินงาน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ ละความเสี่ยง โดยผลจากการประเมิน พบว่า มี
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงที่ต้องนามาบริหารจัดการความเสี่ยง จานวน 6 ความเสี่ยง
ดังนี้
1.เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายนอกมี ผ ลต่ อ การก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ไี ม่ตอบสนอง
2.เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสัง คมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ (ความเสี่ยงใหม่)
3.เรื่องภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เรื่องการเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย
5.เรื่องแนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง (ความเสี่ยงใหม่)
6.เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
จากนั้นวิทยาลัยฯ ได้มีการกาหนดแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละ
ความเสี่ยง กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้ง
กาหนดผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ จัดประชุมรองคณบดีฝาุ ยต่างๆ
เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัยฯ และนาแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และนาเสนอให้คณะกรรมการอานวยการ
วิทยาลัยฯพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
วิท ยาลั ย ฯได้ กาหนดแนวทางในการด าเนิ น งาน เช่ น ความเสี่ย งเรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่
ไม่ตอบสนองโดยมีการกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
2. กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
3.ชี้แจงแนวทางการด าเนิน งานร่ว มกัน ในแต่ล ะยุ ท ธศาสตร์กับ บุ คลากรใน
หน่วยงาน
4.ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหน่วยงาน
รวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน
จากการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบ 9 เดือ น ปรากฏผลว่า ประเด็น ความเสี่ยงทั้งหมด
จานวน 6 ความเสี่ยง มีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการตามแนวทาง
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จัดการความเสี่ยงลดลงจากเดิม จานวน 5 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ มี 1
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง ระดับสูง เท่าเดิม คือ เรื่องของแนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขให้ความเสี่ยง ดังกล่าวลดลง ในรอบ 12 เดือน
รายการหลักฐาน IQA 5.1-3-01 คาสั่ง วิทยาลั ยพยาบาลและสุข ภาพ ที่ 12/2559 เรื่อง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
IQA 5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
IQA 5.1-3-03 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-3-04 นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
IQA 5.1-3-05 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-3-06 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-3-07 รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ครั้งที่ 2/2559
IQA 5.1-3-08 เอกสารแสดงการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น เว็บไซด์ ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์
IQA 5.1-3-09 รายงานผลการด าเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 3 เดือน)
IQA 5.1-3-10 รายงานผลการด าเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
IQA 5.1-3-11 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)
IQA 5.1-3-12 รายงานผลการด าเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) ระดับหน่วยงาน
IQA 5.1-3-13 บันทึกข้อความรายงานผลการบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน (รอบ 9 เดือน)
IQA 5.1-3-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ บริหารงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการ
ผลการ
ตามนโยบายที่กาหนด ซึ่งจากผลการประเมินการดาเนินงานของคณบดี โดยบุคลากร
ดาเนินงาน
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ของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ในเรื่องของระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยฯ พบว่า ผลการประเมินอยู่ที่ 4.72 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีตัวอย่างผลการดาเนินงานใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. หลั ก ประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) ผู้บ ริห ารของวิท ยาลั ย ฯ ได้กาหนดกรอบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์
45 ตัวชีว้ ัด ซึ่งกรอบการประเมินดังกล่าวผู้บริหารโดยคณบดี ได้ประชุมบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนั บ สนุ นเพื่อ ได้ถ่ายทอดอธิบ ายตั ว ชี้วัด การปฏิ บั ติราชการระดั บ
วิทยาลัยฯ ลงสู่หน่วยงาน และมีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดี
กับรองคณบดี หัวหน้าสานักงาน โดยมอบหมายให้งานประกันคุณภาพเป็นเจ้าภาพ ใน
การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ร าชการทุ ก เดื อ น พร้ อ มทั้ ง ให้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทราบ เพื่อกากับติดตามและผลักดันการปฏิบัติราชการ
ให้บรรลุเปูาหมาย
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญในการ
บริหารโดยนาระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยฯ มาใช้
ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ทาให้
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว อาทิเช่น ระบบ e – office ระบบ ERP และมีระบบสารสนเทศ
เพื่อ การตัดสินใจ (MIS) เป็น ต้น นอกจากนั้น วิทยาลัย ยังมี ระบบสารสนเทศเพื่อ การ
ตัดสินใจ (MIS) ของวิทยาลัยเอง เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ สะดวก
รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยมากยิ่งขึน้
นอกจากนี้ ผู้บริหารยังคงให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้
นาระบบคุณภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบการประกันคุณภาพของ
สกอ.เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารงานของวิ ท ยาลั ย บรรลุ ต ามเปู า ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้
ตลอดจนเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้มอบหมายให้ฝุายแผนวิเ คราะห์ต้นทุนพร้อมทั้งจัดทา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อดูความคุ้มค่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยท่านคณบดี รอง
คณบดีฝาุ ยต่างๆ ได้มีการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่สามารถสนองตอบผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว และทันตามกาหนดเวลา เช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันเวลา มีระบบการจัดการที่ทันสมัย มีความถูกต้อง
ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณ ตั้งแต่เริ่มขออนุมัติจากคณบดีและสิ้นสุด เมื่อได้รับเงินจากหน่วยการเงิน
เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน คณบดีจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวิชาเสนอขอ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรอง
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คณบดี อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณาถึงความจาเป็นของการจัดหาอุปกรณ์
การเรียนการสอนตามที่แต่ละกลุ่มวิชาเสนอ หลังจากนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะซื้ อ และราคากลางโดยใช้ ก ฏของ
กระทรวงการคลั ง เช่ น มี ใ บเสนอราคา มี คู่ เ ที ย บเป็ น ต้ น โดยวิ ท ยาลั ย ฯ ตั้ ง
คณะกรรมการเปิดซอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของฝุายพัสดุเป็นผู้ดาเนินการ และวิทยาลัยตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับของ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด จะเป็นคนไม่ซ้ากัน
การเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีปฏิทินการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้
ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ทีม่ ีความจาเป็นในการลงทะเบียนเรียน และการสาเร็จการศึกษา
นอกจากนั้นยัง มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งนักศึกษา
สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.nurse.ssru.ac.th ได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา
วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุ คลากร นักศึกษา และผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.nurse.ssru.ac.th
Facebookของวิท ยาลั ย ฯ กล่อ งรับ ฟั ง ความคิด เห็ น ซึ่ง ข้อ มู ล ต่า งๆเหล่า นี้ คณบดี
มอบหมายให้รองคณบดีท่รี ับผิดชอบตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นต่างๆ
สาหรับปัญหาหรือข้อร้องทุกข์ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น
www.nurse.ssru.ac.th Facebookของวิทยาลัย Facebookส่วนตัวของผู้บริหารและกล่อง
รับฟังความคิดเห็น วิทยาลัยฯ ตั้งคณะกรรมการ ทาหน้าที่แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องทุกข์
ของนักศึกษา และแจ้งผลให้คณะผู้บริหารรับทราบ
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้แสดงการดาเนินการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ โดย
คณะผู้บริหารได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดย
วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณบดีตาม ตัวชีว้ ัด ยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา วิทยาลัยฯ
ยังให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการชุมชนภายใน
โดยมี ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจัดเป็นโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
และภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่สัง คม โดยมี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ โครงการการปูองกันความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ โครงการ
เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานที่สามารถที่จะทราบ
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ถึงความก้าวหน้า หรือขั้นตอนต่างๆ ที่กาลังดาเนินงาน ผ่านระบบจัดการของวิทยาลัยฯ
หลายระบบ เช่น ระบบระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ ระบบจัดการ
ด้านบัญชี พัสดุ การเงิน และงบประมาณ (ERP) ระบบจัดการข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
เป็นต้น ซึง่ ทุกระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทัง้ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักกฏหมายต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารวิทยาลัยฯ เช่น
ให้ผใู้ ช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
นามาเป็น ส่วนหนึ่งในการปรับ ปรุงหลักสู ตรให้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
รวมถึงตรงกับความต้องการของสังคม
มี คณะกรรมการชุ ด ต่า งๆ ประกอบด้ว ย ผู้มี ส่ว นได้ส่ ว นเสีย จากหลายกลุ่ม เช่ น
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ คณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษาทุกชั้ นปีเป็นประจาเพื่อรับทราบปัญหา และ
ความต้อ งการของนั กศึ กษาเพื่อ น ามาพั ฒนาปรับ ปรุง การบริห ารจั ด การวิท ยาลั ย ฯ
รวมถึงคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ เป็นต้น
นอกจากนั้นทุกปีการศึกษา เมื่อสิน้ สุดการฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุม
ตัวแทนจากแหล่งฝึกต่างๆ ที่วทิ ยาลัยฯ ส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ โรงพยาบาล
และ ศูนย์สาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
วิทยาลัยฯ ได้นาข้อมูลที่ได้จากการประชุมร่วมกับแหล่งฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษามา
ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไปได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชิงนโยบาย
ได้มีการกระจายอานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่วทิ ยาลัยฯ ตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ใน
การพิจ ารณา กลั่ น กรอง และให้ ข้อ เสนอแนะในแต่ล ะเรื่อ ง อาทิเช่น ด้า นแผนและ
งบประมาณ มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
1.คณะกรรมการอานวยการ
1. คณบดี
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
กรรมการและเลขานุการ
8. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ให้คาปรึก ษา และข้อ เสนอแนะในการทบทวน/จัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
3. ก ากับ และติด ตามการทบทวน/จัด ท าแผนยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.คณะกรรมการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
กรรมการ
3. ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
กรรมการ
4. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี
กรรมการ
7. อาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ กรรมการ
9. ผศ.ลักขณา ยอดกลกิจ
กรรมการ
10. อาจารย์วิภากร สอนสนาม
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ
กรรมการ
13. ผศ.ดร.สุดประนอมสมันตเวคิน
กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย กรรมการ
15. อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ
กรรมการ
16. อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์
กรรมการ
17. อาจารย์อรทัย รุ่งวชิรา
กรรมการ
18. อาจารย์สุมาลา สว่างจิต
กรรมการ
19. อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน
กรรมการ
20. นายนพปฎล อินยาศรี
กรรมการ
21. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
กรรมการ
22. นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์
กรรมการ
23. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
กรรมการ
24. นางสาวอัญชา แดงทองดี
กรรมการ
25. นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
กรรมการ
26. นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์
กรรมการ
27. นางสาวพัชรา กล้าหาญ
กรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวเบญจพร เติมสิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
2. ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอานวยการเพื่อพิจารณา
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3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี และ
นาผลการติดตามมาปรับปรุงแผน
4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย

วิทยาลัยฯ โดยคณบดีได้ มีการกระจายอานาจการบริหารไปยังรองคณบดีฝุายต่างๆ
และหัวหน้าสานักงาน ให้มีอิสระในการตัดสินใจ วางแผนดาเนินงานตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ปฏิบัติภ ารกิจโดยยึดหลักนิติ
ธรรม คือ การบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ท่ีรัฐหรือมหาวิทยาลัย ฯ
กาหนด ตลอดจนมีการใช้อานาจตามที่กาหนดไว้ เช่น มีการดาเนินงานบริหารบุคคล
ตามระเบีย บ ข้อ บั ง คั บ โดยไม่ เลือ กปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลงานประจ าปีโ ดยใช้แบบ
ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและสร้างแบบประเมินผลงานประจาปีรว่ มกัน เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ใช้หลักความเสมอภาคใน
การบริหารงาน เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคล
กรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทุนตามประกาศ หลักเกณฑ์
ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน เช่น อาจารย์ทุกคนในวิทยาลัยฯจะได้
งบประมาณในการพัฒนาตนเองในการอบรม ประชุม สัมมนาปีละ 10,000 บาท สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนได้งบประมาณในการพั ฒนาตนเองปีละ 5,000 บาท และมีการ
จัดสวัสดิการด้านสุขภาพบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ยึด
หลักการกาหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในอนาคตด้วยหลักฉันทามติ มีการประชุม
อาจารย์แ ละบุ คลากรเพื่อ ให้ ทุ ก คนมี ส่ว นร่ว ม มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น ประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ดาเนินการแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ใน
ด้านต่างๆ และการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการจดบันทึกข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นสรุปเป็นมติของแต่ละวาระการประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นมติในการดาเนินการ
ต่อไป
รายการหลักฐาน 1. หลักประสิทธิผล
IQA 5.1-4-01 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-4-02 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-4-03 รายงานผลการสารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
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2. หลักประสิทธิภาพ
IQA 5.1-4-04 เอกสารแสดงการใช้ ระบบ e – office
IQA 5.1-4-05 เอกสารแสดงการใช้ ระบบ ERP
IQA 5.1-4-06 เอกสารแสดงการใช้ ระบบ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
IQA 5.1-4-07 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ ภาคการศึกษาที่
2/2559
IQA 5.1-4-08 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
3. หลักการตอบสนอง
IQA 5.1-4-09 ตัวอย่างเอกสารแสดงการเบิกจ่ายในระบบ ERP
IQA 5.1-4-10 ปฏิทินการศึกษา 2559
IQA 5.1-4-11 คูม่ ือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์
IQA 5.1-4-12 คูม่ ือปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
IQA 5.1-4-13 www.nurse.ssru.ac.th
4.หลักภาระรับผิดชอบ
IQA 5.1-4-14 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
IQA 5.1-4-15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
IQA 5.1-4-16 เอกสารแสดงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
5. หลักความโปร่งใส
IQA 5.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ วาระรายงานผลการ
เบิกจ่ายทางการเงิน
IQA 5.1-4-18 ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักกฏหมายต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ
IQA 5.1-4-19 เอกสารแสดงการเบิกจ่ายใน ระบบ ERP
6. หลักการมีส่วนร่วม
IQA 5.1-4-20 รายงานสรุปผลผู้ใช้บัณฑิต
IQA 5.1-4-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ
IQA 5.1-4-22 ภาพการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
7. หลักการกระจายอานาจ
IQA 5.1-4-23 เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอานาจ ให้ คณบดี และรองคณบดี
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการ
ดาเนินงาน

8. หลักนิติธรรม
IQA 5.1-4-24 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
IQA 5.1-4-25 คูม่ ือจรรยาบรรณ
9. หลักความเสมอภาค
IQA 5.1-4-26 ตัวอย่างเอกสารแสดงการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
IQA 5.1-4-27 สวัสดิการด้านสุขภาพบัตรสิทธิพเิ ศษประกันกลุ่ม
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
IQA 5.1-4-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ
IQA 5.1-4-29 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ
IQA 5.1-4-30 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิต บั ณ ฑิต และด้า นการวิจั ย จั ด เก็บ อย่า งเป็ น ระบบ โดยเผยแพร่อ อกมาเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
วิทยาลัยมีการดาเนินงานการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยมีตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560 และมีการดาเนินงานเข้าร่วมสมาชิก
กลุ่มการจัดการความรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
1.ด้านพันธกิจการผลิตบัณฑิต จานวน 1 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มการจัดการความรู้แบบ Active Learning โดยเกิดองค์ความรู้เรื่อง “การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” โดยรูปแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด 7
รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning), การจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning), การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative Based Learning), การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน
(Research Based Learning), การจัดการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม (Participatory Learning),
การจัดการเรียนรู้แบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring), การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน/โครงการ (Project Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการนาองค์ความรู้ที่ได้มา
ปรับ ใช้ใ นการจั ด การเรีย นการสอนจริง โดยอาจารย์เพ็ ชรัตน์ เตชาทวีว รรณ ได้น า
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสอนงานระบบพี่เลี้ ยง (Coaching) มาใช้ใน
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
2.ด้านงานวิจัย มี 2 กลุ่ม ได้แก่
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2.1 กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเกิดองค์ความรู้ เรื่อง “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย” ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการนาองค์ความรู้ที่ได้รับดังกล่ าว
ไปปรับใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 โครงการวิจัย : การเลี้ย งดูหลานกับ ภาวะสุขภาพในการดูแ ล
ตนเองของย่ายายที่มีโรคเรือ้ รัง (อาจารย์ ดร. ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ)
2.1.2 โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของวัย
ผู้ใหญ่เพื่อปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (อาจารย์ ดร. กรรณิกา เจิมเทียนชัย)
2.1.3 โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์
รวม สาหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านในชุมชนกรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วม (อาจารย์
ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ)
2.2 กลุ่มการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ โดยเกิดองค์ความรู้เรื่อง “การ
เขียนบทความเพื่อการเผยแพร่” โดยได้แนวทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติ จานวน 11 หัวข้อ
ผสานกั บ ความรู้ และประสบการณ์ข องบุ ค ลากรแต่ล ะบุ ค คล น าไปใช้ ใ นการเขี ย น
บทความเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อไป
3. ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน (กลุ่มการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา)
โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกลุ่ม QA Plus 3.0 เกิดองค์ความรู้ ได้แก่
“การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน” และนาองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานในการดาเนินงานการ
จัดเตรียมและเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 นี้
ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ตามช่องทาง
ต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ KM, e-office เป็นต้น
รายการหลักฐาน IQA 5.1-5-01 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
IQA 5.1-5-02 สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
IQA 5.1-5-03 สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่
IQA 5.1-5-04 สรุปองค์ความรู้ เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดาเนินงาน
IQA 5.1-5-05 เอกสารแสดงการเผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ โดยฝุายบริหารงานบุคคล มีการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งกากับติดตามให้มี
การดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
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2) คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้ประชุมทบทวนและจัดทาแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
3) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2560 – 2564 และแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2560 ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2559 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ระบบสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติง าน ระบบการบริห ารค่าตอบแทน ระบบสวั สดิการและสิท ธิ
ประโยชน์ และระบบการธารงรักษา แผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
1) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ
2) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
3) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
4) ฝุายบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบ บันทึก
ข้อความผ่านระบบ E-Office แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ เป็นต้น
5) ฝุายบริหารงานบุคคล ได้ติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพั ฒนาบุ คลากรประจ าปี 2560 พร้อ มทั้ง รายงานผลต่อ ผู้บ ริห ารให้
รับทราบผลการดาเนินงาน
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลการดาเนินงานดังนี้
1) ระบบการสรรหา: มีการด าเนินการกิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน
2) ระบบการพัฒนา : มีการดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมให้
มี ทั กษะความสามารถตามลั กษณะงานที่ป ฏิ บั ติ และโครงการพั ฒนาบุ คลากรด้า น
การศึกษาต่อให้มีระดับที่สูงขึน้
3) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) ระบบการบริหารค่าตอบแทน : มีการเสนอการเลื่อนค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร
โดยเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
5) ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : มีการทาประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร
6) ระบบการธ ารงรั กษา: มี การจั ด สรรเงิน รางวั ล ส าหรับ บุ คลากร ในช่ว งเดือ น
ธันวาคม 2559
แผนพัฒนาบุคลากร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม อาทิเช่น โครงการ
อบรมภาษาอั งกฤษอาจารย์ และเจ้า หน้าที่วิท ยาลัย พยาบาลและสุข ภาพ โครงการ
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พัฒนาผลงานตาแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีบุคลากรที่รับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จานวน 1 คน
ด้า นการพั ฒนาผลงานทางวิชาการ มี จ านวนบุคลากรที่เข้าร่ว มโครงการพั ฒนา
ผลงานและเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 9 คน
รายการหลักฐาน IQA 5.1-6-01 คาสั่ ง ที่ 23/2559 เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจั ด ทาแผนบริห าร
ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
IQA 5.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร
IQA 5.1-6-03 ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
บุคลากร
IQA 5.1-6-04 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2560-2564
IQA 5.1-6-05 แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี 2560
IQA 5.1-6-06 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการ
ภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
ดาเนินงาน
1) การควบคุมคุณภาพ
1.1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2559
1.2) เสนอประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2559
1.3) จัดทาปฏิทนิ การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ
ประจาปีการศึกษา 2559 และกาหนดผู้รับผิดชอบ
1.4) ประชุม คณะกรรมการอานวยการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2559 และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
1.5) ประชุม คณะกรรมการด าเนิน งานประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี
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การศึกษา 2559
1.6) จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
1.7) วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากรเข้าอบรมกับ กองนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยฯ ใน
โครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
AUN QA ประจาปีการศึกษา 2559
1.8) วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
1.9) จัดประชุมชี้แจง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-Assessment
Report) และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมิ นคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559
1.10) วิ ท ยาลั ย ฯ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า อบรมโครงการฝึ ก อบรมเชิง ปฏิ บั ติก าร “การใช้
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online
System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจาปีการศึกษา 2559
1.11) วิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น งานกิ จ กรรม/โครงการตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจาปีการศึกษา 2559
2) การตรวจสอบคุณภาพ
2.1) วิทยาลัยฯ ติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1และ 2 ระดับ
หลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2559
2.2) วิ ท ยาลั ย ฯสรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจาปี
การศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ วาระ การพิจารณาผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
2.3) วิ ท ยาลั ย ฯสรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจาปี
การศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ วาระ การพิจารณาผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
3) ประเมินคุณภาพ
3.1) ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการกลางของสภาการพยาบาลได้มี
การตรวจประเมิน วิทยาลัยพยาบาลและสุข ภาพ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันทา
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เพื่อให้การรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2558
ผลการพิ จ ารณา สภาการพยาบาลให้ ก ารรั บ รองวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561) ทั้งนี้วิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพเป็น
ผู้รั บ ผิ ด ชอบ รวบรวมผลการประเมิ น พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย
3.2) ระดับคณะ วิทยาลัยฯจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2559 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายการหลักฐาน IQA 5.1-7-01 คาสั่ ง ที่ 38.1/2559 เรื่อ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-02 ประกาศวิทยาลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ เรื่องนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-03 เอกสารปฏิทนิ การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2559
IQA 5.1-7-04 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.1-7-05 วาระประเด็นการประชุม หารือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-06 วาระประเด็นการประชุม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-07 คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-08 เอกสารประกอบการอบรม“สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย AUN QA ประจาปีการศึกษา 2559” และเอกสารการส่ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
IQA 5.1-7-9 เอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online
System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจาปีการศึกษา 2559”
IQA 5.1-7-10 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-11 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-12 คาสั่งที่ 1966.1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทา
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ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.1-7-13 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2559
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่บรรลุ
x

 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา กล้าหาญ , นางสาวอัญชา แดงทองดี , นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
, นายนพปฎล อินยาศรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
: กระบวนการ
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560)

อธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ
ดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้
สามารถส่งเสริมสนับสนุนกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5ข้อ

รายงานผลการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ได้จัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2559 โดยระบบดังกล่าว จาแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัยฯ มีขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นตอนการวางระบบคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้
1.1) ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ใช้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมี
ระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้
- วิทยาลัยฯ สรรหาและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน ที่มี
คุณสมบัติได้มาตรฐานตามเกณฑ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล คื อ อาจารย์ พ ยาบาลประจ าหลั ก สู ต รต้ อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุและมีประสบการณ์ตรงกับสาขา และเป็น
ผู้สาเร็จ การศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก รวมทั้งมีประสบการณ์การทางานการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปีสาหรับผู้ท่มี ีวุฒิพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือไม่น้อยกว่า
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3 ปีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือไม่น้อยกว่า 5 ปีในสาขาอื่น
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กากับดูแลประกันคุณภาพ
หลั ก สู ต ร บริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามระบบประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามที่
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฯ และ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ กาหนดโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรรับนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ
- อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดทั้งปี ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยนาผลการประเมินในปีการศึกษา 2558และ
ข้อมูลจากการประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสู ตร (มคอ. 5, 6 และ 7) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ การได้งานทาหลังจบการศึกษา ผลการประเมินความคิดเห็นของ
นักศึ กษาบัณ ฑิต และอาจารย์ผู้ส อน แผนปรับปรุงการจัด การเรีย นการสอนทุ กปี
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 มากาหนดแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร
จัดทาแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และกาหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับหลั กสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์และเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 โดยพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 6 ด้าน คือ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปั ญ ญา 4 ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ 5.ทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิช าชีพ โดยกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้จ ากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) นักศึกษาเมื่อเรียนครบหลักสูตรจะเกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนยังเน้นทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี การใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆในการจัดการเรียนการสอน
- แผนการจัดการเรียนการสอน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ
- วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการบริการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
กากับ ติด ตามการใช้ง บประมาณในการจั ด การเรีย นการสอนให้ เป็ น ไปตามแผนที่
กาหนด
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- อาจารย์ประจาหลักสูตร จะกากับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนภาคทฤษฎี
อย่างเดียว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เมื่อ
นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกจะมีสัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 8
และวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชานักศึกษาจะต้องสอบผ่านได้เกรดไม่ต่ากว่า C
- ทุกรายวิชาต้องจัดทามคอ.3 และมคอ.4 และต้องส่งมคอ. 3 และมคอ. 4
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน
- อาจารย์ผู้รั บ ผิด ชอบรายวิชาทุ กรายวิชาได้น ามคอ. 3 และมคอ. 4 ขึ้ น
เว็บไซต์ของอาจารย์ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรก
ของการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
- กาหนดวัน/เวลา (Office hour) สาหรับอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปรึกษาและซักถามข้อสงสั ยแต่ล ะรายวิชาและประกาศให้ นักศึกษา และบุคลากร
รับทราบ
- อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 โดยการประชุมอาจารย์
เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินเป็นระยะๆ พบนักศึกษา พูดคุย
ซักถามนักศึกษาทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆพร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ให้คณะกรรมการวิทยาลัยฯรับทราบ
1.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม อาทิเช่น กาหนดนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร หัวหน้ากลุ่ม
วิ ช าต่ า งๆ และตั ว แทนอาจารย์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สภาการพยาบาล
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวิทยาลัยฯกาหนด
2) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้
2.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานการประกัน
คุณ ภาพ ระดั บ หลั กสู ตร จั ด ท ารายละเอี ย ดรายวิชา (มคอ. 3) และประการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ก่อนเปิดภาคเรียน อย่างน้อย 30 วัน มีการประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงาน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม ได้แก่ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่ว ยงาน และด าเนิน งานตามแผนผลั กดั น ตัว บ่ง ชี้การประกันคุณ ภาพการศึ กษา
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ระดับหน่วยงาน
3) ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้
3.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนการดาเนิน งานการ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ
รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการ
ดาเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ต่อวิทยาลัยฯ ภายใน 30 หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษารวมทั้ง มคอ.7 หลังสิน้ ภาคการศึกษา 60 วัน
3.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม อาทิเช่น รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ หน่ว ยงาน ต่อ
คณะกรรมการ เป็นต้น
4) ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้
4.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
ทบทวนผลการดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร จัดทารายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
แต่ละรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยกาหนดให้อาจารย์มีการเฉลย
ข้อสอบในทุกรายวิชาและกาหนดให้รายวิชาที่มีความต่อเนื่องกันทาการทวนสอบและ
แจ้งผลให้ผู้สอนทราบ วิธีการทวนสอบ เช่น อาจารย์หัวหน้า กลุ่มวิชา ถามเนื้อหา
ความรู้ที่สาคัญในรายวิชาที่ต้องการทวนสอบจากนักศึกษาทั้ งกลุ่มเก่ง และไม่เก่ง
ประมาณร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษาที่เรียนรายวิชานั้น หลังจากนักศึกษาเรียน
และสอบรายวิชานั้นแล้ว โดยไม่คิดเป็นคะแนนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นั ก ศึ ก ษา และน าผลจากการทวนสอบมาประชุ ม อาจารย์ ใ นกลุ่ม วิช าเพื่ อ หาแนว
ทางแก้ไข หรือเสริมความรู้ของนักศึกษา
4.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการวิทยาฯลัย
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดาเนิน ปรับวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนการจัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนไว้ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน และรับ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
5) ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้
5.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรม ได้แก่ ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษา ระดั บ หลั กสูต ร จั ด ท า
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ กษาและแผนพั ฒ นาคุณ ภาพหลั กสู ต ร ต่อ คณะกรรมการวิท ยาลั ย
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯและผู้บริหารวิทยาลัยฯ
5.2) ระดับวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมได้แก่ การประชุมวิเคราะห์ และสรุปผลการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หน่ ว ยงาน จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) ต่ อ คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯและผู้บริหารวิทยาลัยฯ เป็นต้น
IQA 5.2-1-01 คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.2-1-03 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง
IQA 5.2-1-04 เอกสารแผนการจัดการเรียนการสอน
IQA 5.2-1-05 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน
IQA 5.2-1-06 เอกสารเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
วิท ยาลั ย ฯ ด าเนิน การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 ทาหน้าที่ในการกากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และได้
ดาเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ทาหน้าที่ในการกากับ ติดตามการดาเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และมอบหมายให้
มีผู้จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทาหน้าที่ใน ติดตามการดาเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ประจาปี
การศึกษา 2559 เสนอต่อคณะการอานวยการวิทยาลัยฯ พิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
กาหนด โดยเพื่อทาหน้าที่กากับติดตามและตรวจสอบการจัดทามคอ.3 และมคอ.4
และอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาต่างๆต้องส่ง มคอ.3 และมคอ. 4 ก่อนภาคเรียนอย่าง
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น้อย 30 วันโดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัยและนาผลการประเมินของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 มาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข (ดูผลการประเมินจาก มคอ.5 และมคอ.6) การกากับกระบวนการเรียนการสอน
โดยมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาอย่างน้อย 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (ภายหลังการสอน 5 สัปดาห์) ประชุมเพื่อติดตามวิธีการสอนปัญหา
อุปสรรคและการออกข้อสอบและการวิพากษ์ข้อสอบกลางภาคของอาจารย์ให้ตรงกับ
เนือ้ หาที่สอน
ครั้งที่ 2 แจ้งผลการสอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 11) ติดตามวิธีการสอนปัญหา
อุปสรรคและการออกข้อสอบและการวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคของอาจารย์ให้ตรงกับ
เนือ้ หาที่สอน
ครั้งที่ 3 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาคโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและนาผลการ
วิพากษ์มาปรับปรุงข้อสอบสาหรับการสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 13
ครั้งที่ 4 ประชุมแจ้งผลการตัดเกรด และผลการประเมินการสอนของอาจารย์
และจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 โดยนักศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงวิธีการสอนเนื้อหาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับผลการประเมิน
IQA 5.2-2-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2559
IQA 5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่
1/2560 วาระ 5.7รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพประจาภาค
เรียนที่ 1/2559
IQA 5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่3/2560
วาระ 5.2รายงานผลการดาเนิน งานตามเกณฑ์ประกัน คุณ ภาพประจาภาคเรีย นที่
2/2559
IQA 5.2-2-03 รายงานการประชุมกลุ่มวิชา
ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้
1.ด้านบุคลากรมีการกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
และมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารหลักสูตร เช่นส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอบรมด้านการ
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2) ด้านคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน:การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วชิ าชีพ
3) ด้านนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณให้กับ นักศึกษาในการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบ
ต่า งๆ เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้ความสามารถตามหลั กสูต ร เช่น โครงการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ พยาบาลส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp ปี 1-4) เป็นต้น นอกจากการจัดโครงการต่างๆ
แล้ว วิทยาลัยฯ มีบริการจัดรถรับส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อยู่นอก
เขตกรุงเทพมหานคร
4) ด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด สรรงบประมาณให้ กั บ
อาจารย์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนด เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อ งการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่การ
เผยแพร่ในระดับสากล โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ โครงการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึน้ เป็นต้น
5) ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน วิทยาลัยฯ ประชุมอาจารย์
ประจา และ อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร การใช้งบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุผลตามแผนการจัดการเรียนการสอน และตามประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯ ตลอดจนจั ด ท าแผนการการจั ด สรรทรั พ ยากรและใช้
งบประมาณ เช่นโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนา
สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เป็นต้น พร้อ มทั้ง ดาเนินการปรับปรุง อาคารเรีย น ห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัย และพร้อมใช้งานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลั ยฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการเรียน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิเช่น ระบบการวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(CHE QA Online) ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ
และตาราอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น
- ฐานข้อมูล Nursing Resource Center
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- ฐานข้อมูล Health Reference Center Academic
- ฐานข้อมูล Nursing and Allied Health Collection
- ฐานข้อมูล Health and Wellness Resource Center
- ฐานข้อมูล http://galesites. com/menu/thssru
- ฐานข้อมูลhttp://www.library.ssru.ac.thระบบตรวจสอบผลการเรียน และ
โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารทบทวนและประเมิ น ผลการจั ด สรรทรั พ ยากรและการใช้
งบประมาณตามแผนที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ปรั บ แผนการใช้ ง บประมาณเพื่ อ ให้ ก ารใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผน และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปีถัดไป
IQA 5.2-3-01 ส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอบรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
IQA 5.2-3-02 เล่มแผนปฏิบตั ิการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ 2560
IQA 5.2-3-03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน:การปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วชิ าชีพ
IQA 5.2-3-04 โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
พยาบาลสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
IQA 5.2-3-05 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(English Camp)
IQA 5.2-3-06 เอกสารใบขออนุญาตใช้รถยนต์
IQA 5.2-3-07 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
IQA 5.2-3-08 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
IQA 5.2-3-09 เอกสารแผนการจัดการเรียนการสอน
IQA 5.2-3-10 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง
IQA 5.2-3-11 เอกสารแสดงภาพถ่าย ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ
IQA 5.2-3-12 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ERP
http://www.erp.ssru.ac.th/
IQA 5.2-3-13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI)
http://www.eis.ssru.ac.th/
IQA 5.2-3-14 เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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(CHE QA Online) http://www.cheqa.ssru.ac.th/
IQA 5.2-3-15 ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ
และตาราอิเล็กทรอนิกส์
IQA 5.2-3-16 เอกสารการทบทวนและประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้
งบประมาณตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ปรับแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผน
ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณทิต ตามกาหนดเวลา และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
อานวยการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ในภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่1/2560 วันอังคารที่
7 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่3/2560 วัน พุธที่ 14 มิถุนายน
2560
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (โดยใช้ผลการพิจารณาให้
การรั บ รองโดยสถาบั น การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ วิ ท ยาลั ย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา) โดยวิทยาลัยฯ เปิดสอน 1 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ
100
พร้อมทั้งนาผลการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการอานวยการ
วิทยาลัยฯ และสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
IQA 5.2-4-01รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
วาระ 5.7รายงานผลการดาเนิน งานตามเกณฑ์ประกัน คุณ ภาพประจ าภาคเรีย นที่
1/2559
IQA 5.2-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่3/2560
วาระ 5.2รายงานผลการดาเนิน งานตามเกณฑ์ประกัน คุณ ภาพประจาภาคเรีย นที่
2/2559
IQA5.2-4-03 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
IQA5.2-4-04 รายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2558
ข้อ 5 น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับ ปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้นึ อย่างต่อเนื่อง
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน
วิทยาลั ยฯ ดาเนิน การจัด ทาแนวทางการปรับ ปรุง การดาเนินงานของหลักสูต ร
ประจาปีการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปี
การศึ ก ษา 2559 ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาการพยาบาล และ
คณะกรรมการอ านวยการฯ รวมทั้ง มี การติด ตามผล การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ต่า งๆที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามการ
ด าเนิ น งานของหลั กสู ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvement Plan)
IQA5.2-5-01 เอกสารแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ปี
2559-2561
IQA5.2-5-02 เอกสารแผนพัฒนา (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2559
IQA5.2-5-03 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 หลักสูตร มีผล
การตรวจประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน จานวน 1 หลักสูตร คิด
เป็ น ร้อ ยละ 100 (วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้ รั บ ผลการพิ จ ารณาสภาการ
พยาบาลให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา )
IQA5.2-6-01 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/764เรื่องการ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
IQA5.2-6-02 หนังสือภายนอกจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
IQA5.2-6-03 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2559

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ  ไม่บรรลุ


 ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ
 ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี,นางสาวพัชรา กล้าหาญ ,นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
ได้รับผลการพิจารณาจากสภาการพยาบาลให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2561)
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ติดตาม ทบทวนและวิเคราะห์แผนงานต่างๆ เป็นระยะๆ โดยใช้ขอ้ มูล ณ ปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนงานต่างๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยฯและวิทยาลัยฯ กาหนด
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน และรายงานผูบ้ ริหารวิทยาลัยฯ ทุกเดือน
3. สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่ว นร่วมในการแสดงความคิดเห็ น และวางแผนในการปฏิ บัติ ง านเพื่อพัฒนาระบบการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. ประชาสัมพันธ์ นโยบาย แผนงาน ความรู้ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ และนักศึกษา มีความแนวคิด ความรู้ที่ทนั สมัย ตามสื่อต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ
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ส่วนที่ 5
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี1้ .1 ผลการบริหารจัดการ
3.01 คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะ
ร้อยละ 30
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะ
ร้อยละ 25
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็ม
ร้อยละ 10
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษา
6 ข้อ
ระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
6 ข้อ
ระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1ระบบและกลไกการ
6 ข้อ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
กลุม่ วิทย์ฯ สุขภาพ
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุน
50,000 บาท
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

12x100
44.50
6x100
44.5

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม

-

-

ร้อยละ
26.97
ร้อยละ
13.48
ร้อยละ
0.17



3.37



1.12



4.96

6 ข้อ



5.00

6 ข้อ



5.00

6 ข้อ



5.00

5

6 ข้อ

2,055,590
39.5

52,039.49
บาท/คน



5.00

18.20x100
44.50

ร้อยละ
40.90



5.00



5.00

6 ข้อ
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(=บรรลุ)
(= ไม่บรรลุ)

คะแนนที่
ได้

-

(6-6.01) x100

กลุม่ วิทย์ฯ สุขภาพ
ร้อยละ 30

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการ
6 ข้อ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ
7 ข้อ
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการ
6 ข้อ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

(=บรรลุ)
(= ไม่บรรลุ)

6 ข้อ



5.00

6 ข้อ

x

4.00

6 ข้อ



5.00

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนที่
ได้

4.45
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบที่

จานวน
ตัวบ่งชี้

1

5

2

3

3

1

4

1

5

2

รวม

12

I

P

ผลการประเมิน
O

1.2 , 1.3 , 1.4
1.5 , 1.6
(3.37+1.12+4.96) (5.00+5.00)
2.2
2.1
(5.00)
(5.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(4.00+5.00)
4
7

1.1
(-)
2.3
(5.00)
-

เฉลี่ย

3.89

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.45

ดี

1

คะแนนเฉลี่ย

3.61

4.86

5.00

ผลการประเมิน

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก
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คะแนน

0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง
2.51–3.50 ระดับพอใช้
3.51–4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก

ส่วนที่ 6
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)ประจาปีการศึกษา 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- -จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
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หลักสูตร
1
1
472
472
44.5
-

ภาพรวมคณะ
1
1
472
472
44.5
-

32.5

32.5

12

12

38.5
-

38.5
-

27.5

27.5

11

11

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
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หลักสูตร

ภาพรวมคณะ
3
3
2

2

1

1

3
-

3
-

3

3

-

-

0
-

0
-

-

-

-

-

6
6

0
16
3

6
6
0
16
3

10

10

53
54
55

56

57
58
59
60
61
62

63

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่
ที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการ-การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

117

หลักสูตร

ภาพรวมคณะ

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- - -จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1
ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ท่ปี ระกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มกี ิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่
แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
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หลักสูตร

ภาพรวมคณะ
-

122
122

122
122
-

20,299

20,299

4.37

4.37

0

0

-

-

-

-

85
86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
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หลักสูตร

ภาพรวมคณะ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

100
101
102

103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หลักสูตร

ภาพรวมคณะ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

237.39
237.39
-

237.39
237.39
-

2,055,560.00

2,055,560.00

-

-

2,055,560.00

2,055,560.00

122
123
124
125
126

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

127
128
129
130

จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

144
145
146
147

148
149

121

หลักสูตร

ภาพรวมคณะ
39.5
39.5
0
0
5
5
5
5
0
0
13
13
13
31

13
31

31

31

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

160
161
162
163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หลักสูตร
0
0

ภาพรวมคณะ
0
0

4

4

4
0

4
0

0
0

0
0

-

-

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท่คี ้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หลักสูตร
0
0
0

ภาพรวมคณะ
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

-

-

206
207
208
209
210
211
212
213
214

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลักสูตร
0
0
-

ภาพรวมคณะ
0
0
-

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตร
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128

129

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2559 ระดับคณะ

130

131

132

ภาคผนวก ค
ประมวลภาพกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ
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คณะผู้จัดทารายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2559
1. อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ
2. อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
4. อาจารย์ กันยา นภาพงษ์
5. อาจารย์ ดร. มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
6. อาจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช
7. นายนพปฏล อินยาศรี
8. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
9. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
10. นางสาวอัญชา แดงทองดี
11. นางสาวพัชรา กล้าหาญ
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คณบดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานแผนและงบประมาณ)

