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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงพัฒนา
หลั ก สู ตร และการจัด การเรียนการสอน เพื่ อให้สาขามีเอกลัก ษณ์ ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ความรู้และทักษะในอนาคตตามที่ตลาดงานต้องการ วิทยาลัยฯ มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจ
แก่สังคมว่า วิทยาลัยฯสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยและประเทศได้ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ จานวน 1 หลักสูตร
จาแนกเป็นปริญ ญาตรี 1 หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น จานวน 470 คน จาแนกตามระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี 470 คน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบุคลากรสายวิชาการ 49 คน คิดเป็น
สัดส่วนปริญ ญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 14 : 35 : 0 สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ .: ผศ .: อ
เท่ากับ 0 : 3 : 6 : 33 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 คน คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับ
สายสนับ สนุนวิชาการ เท่ากั บ 3 : 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริห ารสนับ สนุ นการจัดการเรีย นการสอนและตามพั นธกิ จหลั ก ของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้แก่ 1. ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการประกอบวิชาชีพ และการดาเนินชีวิต มีทัก ษะในการใช้
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่อ สารและการท างานในระดั บ สากล มี จิต สานึก ในการให้ บ ริก าร (ServiceMinded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 2.วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์
ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
เผยแพร่ ผ ลงานวิช าการ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ านการพยาบาลและสุ ขภาพ สร้า งแกนน าและ
เครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุ ม ชนและสั ง คม 4.ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม(Arts and Culture Conservation) อนุ รั ก ษ์
ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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และสากล 3. บริก ารวิ ชาการและชุ ม ชน (Academic and Community Services) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ

ซ
รายงาน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ทาคารับรองการปฏิบัติราชการกับ
มหาวิทยาลัย มีน้าหนักรวม 100.00 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ด้าน
(ผลการด าเนิ น งานรอบ 12 เดื อ น ระหว่ า ง 1 ตุ ล าคม 2560 – 30 กั น ยายน 2561) คื อ (1) ด้ า น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 (น้าหนัก 41.07) คะแนนประเมินตนเอง 4.5676 อยู่ในระดับดีเลิศ (2) ด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 (น้าหนัก 22.65) คะแนนประเมินตนเอง 3.6555 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (3)
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 (น้าหนัก 13.63) คะแนนประเมินตนเอง 3.1277 อยู่ในระดับ ดี (4)
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 (น้าหนัก 14.76) คะแนนประเมินตนเอง 3.2859 อยู่ในระดับดี โดย
ภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง 3.9249 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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วันที่ 15 ตุลาคม 2561

1
ส่วนที่ 1 บทนำ

รายงานผล
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สถำนภำพวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ

ราชการ
ประจาปี

ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐธรรมนูญแห่ง

งบประมาณ

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้วา่ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและ

พ.ศ. 2561

ผู้ยากไร้มีสิ ทธิได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสี ย ค่าใช้จ่าย และการบริก ารทาง
สาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ประเทศ
ไทยจึงได้ดาเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ.
2545 โดยมีเป้ าหมายให้ ประชาชนทุ กคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึ งและเท่าเทีย มกัน ซึ่งการที่ จะบรรลุต าม
เป้าหมายนัน้ ได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่
จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของ
ประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒ นา
ประเทศต่ อ ไป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา จึ ง มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกาหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
และดาเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทาหลักสูตร ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้
การเปิดสอนและการจัดตัง้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้ ย กร่า งหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และประชุม วิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร 2 ครั้ง โดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนาเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัตกิ ารเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติ
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก
โดยรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จานวน 80 คน
- ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตรครัง้ แรก : ปีการศึกษา 2550(หลักสูตร พ.ศ. 2550)
- หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พยาบาลมีม ติให้ก ารรับรองวิทยาลั ยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุนัน ทาและให้ค วามเห็ นชอบ
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ทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม

 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต
(Educate)

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่
มีความรู้ความสามารถทัง้ ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการ
ดาเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางาน
ในระดับสากล มีจิตสานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ

วิจัย
(Research)

วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาล
และสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูป่ ระชาคมอาเซียน และสากล

บริการวิชาการ
(Academic and Community Services)

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(Arts and Culture Conservation)

 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เพื่อดาเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

3
 เสำหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)

รายงานผล
การปฏิบัติ

2) คุณธรรม (Moral)

ราชการ

3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)

ประจาปี

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

งบประมาณ

5) ความเป็นแบบอย่างที่ดขี องวิชาชีพ (Professional Role Model)

พ.ศ. 2561

 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัตอิ ย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)

 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร ชำนำญกำรคิด มีจิตสำธำรณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทกั ษะ
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อ่นื ได้
จิตสำธำรณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ ักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังองค์ควำมรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สสู่ ำกล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นควำมเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรูส้ สู่ ำกล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

กรุงรัตนโกสินทร์
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 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
S = Smart Students : คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ
และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผบู้ ริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองค์กร
ที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถ
นาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัตงิ านและต่อองค์กร
T = Smart Teacher &Technology : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน

 นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยฯ
2. เพื่ อ ปรั บ กระบวนการและกลไกการบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสูก่ ารปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชีว้ ัดเป็นเครื่องมือ
เป้ำหมำย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตทิ ี่มปี ระสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและโครงการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

5
แนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561พร้อม
กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นา ให้ กั บ บุ ค ลากร ให้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้ สอดคล้อ งกับยุทธศาสตร์ข องมหาวิทยาลัย รวมทั้ งสามารถเชื่อมโยงและประเมิน ผลงานของ
หน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง
ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การ
ประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสูก่ ารปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงานโครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างงาน
ภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น

การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ
2) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3 แผนปฏิบัตกิ ารด้านสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
4) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6) แผนพัฒนาบุคลากร
7) แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
8) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม
9) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รายงานผล

6
รายงาน
ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
11) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
12) แผนการจัดการความรู้
13) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการบริการวิชาการ
14) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการวิจัย
15) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดหารายได้
16) แผนปฏิบัตกิ ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
18) แผนปฏิบัตกิ ารงานการพัฒนาเอกลักษณ์
19) แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่ก ารปฏิบัตินั้น เป็ น ขั้นตอนที่ มีค วามส าคั ญ มากที่ จะผลั ก ดัน การทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิตใิ นการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุง่ หมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมาแปลง
เป็นแผนงาน / โครงการที่ปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัตอิ ย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มี
ความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องวางระบบที่จะวัด
ความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การ
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ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีช้ีวัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้ อ เสนอแนะส าหรั บ น าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท าแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
เป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้
ผู้บริห ารทุ ก ระดับทราบและด าเนิน การแก้ ไขเพื่อ ให้ ก ารดาเนินการบรรลุ เป้า หมายที่ ตั้งไว้ รวมถึ งการจั ด ทา
รายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สรู่ ะดับหน่วยงานและระดับบุคคล

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

 ประเด็นยุทธศำสตร์(Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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รายงาน
ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ: วิทยาลัยมุง่ ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

งบประมาณ

เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร: วิทยาลัยมุง่ ที่จะผลิตผลงานทาง

พ.ศ. 2561

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยทีต่ อบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ
แก่สังคม
เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ: วิทยาลัยมุง่ ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: วิทยาลัยมุง่ ที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
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ส่วนที่ 2

รายงานผล
การปฏิบัติ

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ประจาปี
งบประมาณ

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน

พ.ศ. 2561

น้าหนัก

4.13

≥4.25

4.52

5.0000

0.0128

57.50

≥60.00

25.00

1.0000

0.0123

0.17

0.20

1.08

5.0000

0.1900

4.18

≥4.30

4.52

5.0000

0.1900

83.00

≥88.00

92.24

5.0000

0.1900

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ : 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.18
3.75
3.88
4.00
ตัวชี้วัด 1.1.1
คะแนน
คะแนนเฉลี่ยการ เฉลี่ย
ประกันคุณภาพ
ภายในประจาปี
1.13
50.00
52.50
55.00
ตัวชี้วัด 1.1.2
ร้อยละ
ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามเกณฑ์ QS
3.5
0.08
0.11
0.14
ตัวชี้วัด 1.1.3
รางวัล
ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องหรือ
ยอมรับใน
ระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์
3.5
3.80
3.93
4.05
ตัวชี้วัด 1.2.1
ระดับ
ระดับคะแนน
คะแนน
คุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญา
ตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3.500 78.00
77.50
80.50
ตัวชี้วัด 1.2.2
ร้อยละ
ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทา
และการประกอบ
อาชีพอิสระ

5

ราชการ

10
รายงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัด 1.2.3
ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานตรง
สาขาวิชา
ตัวชี้วัด 1.3.1
ระดับความ
เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของ
บุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์
เก่าต่อการ
ดาเนินการตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.4.1
ร้อยละของ
กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่บูรณา
การกับพันธ
กิจการเรียนการ
สอน การวิจัย
การบริการ
วิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 1.4.2
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้กับ
นักศึกษา
ตัวชี้วัด 1.4.3
ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
มีเว็บไซต์ในการ
จัดการเรียนการ
สอน

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

ร้อยละ

1.33

65.00

67.50

70.00

72.50

≥75.00

100.00

5.0000

0.0613

ระดับความ
เชื่อมั่น

1.13

3.50

3.63

3.75

3.88

≥4.00

4.95

5.0000

0.0613

ร้อยละ

1.000

60.00

62.50

65.00

67.50

≥70.00

100.00

5.0000

0.0543

คะแนน
เฉลี่ย

1.000

3.75

3.88

4.00

4.13

≥4.25

4.61

5.0000

0.0543

ร้อยละ

1.000

90.00

92.50

95.00

97.50

100.00

5.0000

0.0543

100.00

11
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

3.50

60.00

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
62.50

65.00

67.50

5
≥70.00

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
100

5.0000

รายงานผล

น้าหนัก

การปฏิบัติ

0.1900

ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ

1.00

3.81

3.94

4.06

4.19

≥4.31

4.42

5.0000

0.0543

1.00

75.00

77.50

80.00

82.50

≥ 85.00

93.75

5.0000

0.0543

ร้อยละ

3.50

15.00

17.50

20.00

22.50

≥25.00

21.57

3.6280

0.1379

ร้อยละ

3.50

23.00

25.50

28.00

30.50

≥33.00

27.45

2.7800

0.1056

ร้อยละ

3.50

85.00

87.50

90.00

92.50

≥ 95.00

100.00

5.0000

0.1900

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ตัวชี้วัด 1.5.1
ร้อยละของ
หลักสูตรทัง้ หมด
ที่ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ
สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
ระดับ 3.01
ตัวชี้วัด 1.5.2
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มี
ต่อหลักสูตรทุก
หลักสูตรของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.6.1
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ
การเพิ่มพูน
ศักยภาพทาง
วิชาการใน
สาขาวิชาของ
ตนเอง
ตัวชี้วัด 1.6.2
ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัด 1.6.3
ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
ตัวชี้วัด 1.6.4
ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ที่ได้รับการ
พัฒนาตาม

หน่วยวัด

12
รายงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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สมรรถนะประจา
สายงาน
ตัวชี้วัด 1.6.5
ร้อยละของ
บุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.6.6
ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.7.1
ร้อยละเฉลี่ยของ
ความสาเร็จตาม
แนวทางการ
พัฒนาสู่องค์กร
สุขภาวะ
ตัวชี้วัด 1.8.1
ระดับความ
เชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อ
ระบบบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.8.2
ร้อยละของ
ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็น
ความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนด
ขึน้ ต่อปี
ตัวชี้วัด 1.9.1
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/
บุคลากรที่มตี ่อ

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

ร้อยละ

1.00

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

100

5.0000

0.0543

ร้อยละ

3.500

15.00

17.50

20.00

22.50

≥25.00

23.33

4.3320

0.0470

ร้อยละ
เฉลี่ย

1.00

67.00

69.50

72.00

74.50

≥77.00

94.36

5.0000

0.0543

ระดับความ
เชื่อมั่น

1.00

4.01

4.14

4.26

4.39

≥4.51

4.94

5.0000

0.0543

ร้อยละ

1.000

90.00

92.50

95.00

97.50

100

100.00

5.0000

0.0543

ระดับความ
พึงพอใจ

1.00

3.90

4.03

4.15

4.28

≥4.40

4.45

5.0000

0.0543

13
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อาคารสถานที่
และสิ่งอานวย
ความสะดวกของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.10.1 งบ บาท/คน
รายได้จาก
โครงการจัดหา
รายได้ด้านการ
บริการวิชาการ
และวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

ประจาปี
งบประมาณ
20,000

25,000

131,725

5.0000

0.0543

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
3.500 20.00
22.50
25.00
ตัวชี้วัด 2.1.1
ร้อยละ

27.50

≥30.00

56.47

5.0000

0.1900

1.000

5,000

10,000

ร้อยละ

1.13

1.00

1.500

2.00

2.50

≥3.00

0

0.0000

0.0000

ผลงาน

3.500

50.00

52.50

55.00

57.50

≥60.00

58.82

4.5280

0.1721

พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ตัวชี้วัด 2.2.1
ร้อยละ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

การปฏิบัติ
ราชการ

15,000

ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ตัวชี้วัด 2.1.2
ร้อยละของ
บทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย

รายงานผล

14
รายงาน

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

ผลงาน

หน่วยวัด

1

5

1.13

-

-

-

-

1

0.00

0.0000

0.0000

ฐานความรู้/
องค์ความรู้

3.500

-

-

-

-

≥1

1

5.0000

0.1900

ร้อยละ

1.13

-

2.50

5.00

7.50

10.00

24.00

5.0000

0.0613

บาท

1.13

30,000

35,000

40,000

45,000

≥50,000

207,768.65

5.0000

0.0613

1.00

1.50

2.00

2.50

≥3.00

ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ทั้งหมด
ตัวชี้วัด 2.3.1
จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร
ตัวชี้วัด 2.4.1
จานวนองค์
ความรู้ที่เพิ่มขึน้
ในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 2.4.3
ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
ดาเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอก หรือ
ผู้นาชุมชน เทียบ
กับงานบริการ
วิชาการทั้งหมด
ตัวชี้วัด 2.5.1
เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
(กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ตัวชี้วัด 2.5.2
ร้อยละ
ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาค
บริการใน

1.13

น้าหนัก

11.76

5.0000 0.0613

15
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ระดับ
ความสาเร็จ

1.0000

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0543

วารสาร

3.50

-

-

-

-

1

0

0.0000

0.0000

ระดับ

1.0000

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0543

ร้อยละ

1.0000

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

83.33

5.0000

0.0543

95.00

97.50

100.00

80

1.0000

0.0123

ยุทธศาสตร์: 3 สร้างความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงเครือข่าย
ตัวชี้วัด 3.1.1
ร้อยละ
1.13
90.00 92.50
ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด 2.6.1
ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ/
กลไกในการ
ดาเนินงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด 2.7.1
จานวนวารสารที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ
ตัวชี้วัด 2.8.1
ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษา
กาหนด
ตัวชี้วัด 2.9.1
ร้อยละของ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย

หน่วยวัด

16
รายงาน

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

เครือข่าย

หน่วยวัด

1

5

3.50

1

2

3

4

≥5

4

4.0000 0.1520

ร้อยละ

3.50

30.00

32.50

35.00

37.50

≥40.00

100.00

5.0000 0.1900

ร้อยละ

3.50

40.00

42.50

45.00

47.50

≥50.00

0.000

0.0000 0.0000

ระดับ
1.00
ความสาเร็จ

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.0543

ระดับ
1.00
ความสาเร็จ

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.0543

92.50

95.00

97.50

100

61.54

ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 3.1.2
จานวนเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 3.2.1
ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือหรือ
ข้อตกลงใน
ประเทศที่มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.3.1
ร้อยละ
ความสาเร็จของ
ข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 3.4.1
ระดับ
ความสาเร็จของ
กระบวนการ/
กลไกในการ
แสวงหาความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ตัวชี้วัด 3.5.1
ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ยุทธศาสตร์: 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 4.1.1
ร้อยละ
3.500 90.00
ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ

น้าหนัก

1.0000

0.0380
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ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี

ร้อยละ

1.13

0.30

0.35

0.40

0.45

≥0.50

0.00

0.0000 0.0000

ร้อยละ

3.50

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

99.20

5.0000 0.1900

คน

1.13

-

-

-

1

2

0

0.0000 0.0000

คน

1.00

-

-

-

-

1

1

5.0000 0.0543

ห้อง

1.00

-

-

-

-

1

1

5.0000 0.0543

ระดับ
3.50
ความสาเร็จ

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.1900

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ตามแผนการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 4.1.2
ร้อยละของ
งานวิจัย
บทความวิชาการ
งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย
ตัวชี้วัด 4.2.1
ร้อยละของการ
รับรูภ้ าพลักษณ์
และการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 4.3.1
จานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ/
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
ตัวชี้วัด 4.4.1
จานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัด 4.5.1
จานวน
ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับรอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 4.6.1
ระดับ
ความสาเร็จของ
การปรับปรุง

หน่วยวัด

18
รายงาน

ตัวชี้วัด

ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พ.ศ. 2561

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อย
ละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วง
ดาเนินงาน
น้าหนัก

เว็บไซต์
รวม

3.9249
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รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคี วามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัด :1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว อัญชา แดงทองดี
ประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้ อ มู ล ผลการด าเนิน งาน : วิท ยาลั ย รับ การตรวจประเมิน การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.52 การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.1 คะแนนเฉลี่ ย การประกั น
1.18
4.52
5.0000
0.0641
คุณภาพภายในประจาปี

20
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
≥ 4.25

ผลการดาเนินงาน
4.52

การบรรลุ
บรรลุ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
การบรรลุเป้าหมาย:

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดาเนินงานตามปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2560
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ติดตามผลการดาเนินงานประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ
ดาเนินงานตามปฏิทนิ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร : บุคลากรได้รบั การอบรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงานผ่านกลุ่ม KM
ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านกระบวนการ/วิธีการ : การบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับการปฏิบตั ิงานประจายัง
ไม่เพียงพอ
 อื่น ๆ: ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไม่สมั พันธ์กัน บางครั้งเกิดความสับสนได้
หลักฐานอ้างอิง:
1.1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนกิจรรมที่บรรลุเป้าหมาย
2. จ านวนความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การ
ตามเกณฑ์ QS
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS

กิจรรม
กิจรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
4
4

ร้อยละ

-

0.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด :1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน/
นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1205
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

25.00

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
เกณฑ์

เป้าหมาย/
ปี
ร้อยละ
33.00

ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
27.45
14
51
0

คน

0

คน
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ
คน
คน

51
2.04
1
49
0
0
0

การบรรลุ
เป้าหมาย
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1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.1 จานวนอาจารย์ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
1.2 จานวนอาจารย์ประจา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
2. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account
ร้อยละ
ของ Google scholar โดยนา Link ของ Google scholar
100
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ดว้ ย
2.1 จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account
ของ Google scholar โดยนา Link ของ Google scholar
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ดว้ ย
2.2 จานวนอาจารย์ประจา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ
ร้อยละ 2.0
3.1 จานวนอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ
3.2 จานวนอาจารย์ประจา(เฉพาะปฏิบัติงานจริง)
4. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ร้อยละ
0.25
4.1 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.1.1 จานวนนักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ

หน่วยนับ
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4.1.1 จานวนนักศึกษาจากต่างประเทศที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส
4.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

คน

0

คน

463

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.2 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
1.13
25.00
1.0000
0.0123
ดาเนินการตามเกณฑ์ QS
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
25.00
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การปฏิบัติงาน : มีการผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนการจัดอันดับของการดาเนินการตามเกณฑ์
QS
มาตรการที่ได้ดาเนินการ : มีการจ้างอาจารย์ประจาชาวต่างชาติเพิ่ม 1 คน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : มีการจัดสรรทรัพยากรให้บุคลากรอย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรที่เข้าใหม่
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการรายงานผลฯ ซึ่งได้ดาเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่สามารถครอบคลุมทุกกิจกรรมได้ เนือ่ งจากต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง
อื่น ๆ: การพัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับบทความวิจัย
หลักฐานอ้างอิง:
1.1.2-01 บันทึกข้อความเลขที่ วพบ/501.01 เรื่อง อนุมัติจา้ งอาจารย์ชาวต่างชาติ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว วีรวรรณ เหลือง
อร่าม
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ นานาชาติ ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
1.1 ระดับชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจติ สาธารณะ
1.2 ระดับนานาชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจติ สาธารณะ

รางวัล

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
5

-

1
1
-

5
5
-

คน

-

-

-

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ร้อยละ
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
สามารถสรุปผลการดาเนินงานจาแนกตามสาขาวิชาได้ดงั นี้

-

1.08

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด

ลาดับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1
ชนะเลิศฟุตซอล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

ประเภท
รางวัล
1 2 3


ว-ด-ป
ได้รับรางวัล

9 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
รหัสนักศึกษา
60122230043
60122230087
60122230080
59122230078
59122230087
58122230016

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล
นาย ชาคริต กองสมบัติ
นาย ธนพล เตื่อยตุ่น
นาย ทัศนัย บัวสุข
นาย กิตติศักดิ์ กรอบมุข
นาย ทักษณะ สระทอง
นาย อนุชา วงศ์คาอินทร์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

24

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

2

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
วอลเลย์บอล ชาย

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย



9 กุมภาพันธ์ 2561

3

ชนะเลิศฟุตซอล
KARUN LEAGUE
CUP 2018

KARUN LEAGUE CUP
2019



11 พฤษภาคม 2561

4

รางวัลผูเ้ ล่นยอด
เยี่ยม
รางวัลชมเชย
การประกวด
มารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา
(ทั่วประเทศ)

KARUN LEAGUE CUP
2019
มหาวิทยาลัยรามคาแหง



11 พฤษภาคม 2561

58122230051
58122230070
58122230059
58122230061
57122230095
57122230102
60122230112
60122230043
59122230093
59122230091
58122230017
57122230071
57122230094
57122230086
57122230069
60122230043
60122230087
60122230080
59122230078
59122230087
58122230016
58122230051
58122230070
58122230059
58122230061
57122230095
57122230102
60122230087



21 กันยายน 2561

60122230075

นาย อัครพล แจงประดิษฐ์

60122230080

นาย ทัศนัย บัวสุข

60122230093

นางสาว ศรัญพร อึง้ พุทธรอด

60122230095

นางสาว พรนภา ฝากไธสง

5

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
นาย ณัฐพล ไชยวงษา
นาย อนุพง อันทะยันต์
นาย พนมชัย กุญชนะรงค์
นาย เอกลักษณ์ จันทะนันต์
นาย อดิศักดิ์ บรรยง
นาย วีรวัฒน์ เจือทอง
นาย ณัฐพล พันธ์สีมา
นาย ชาคริต กองสมบัติ
นาย ณัฐวุฒิ เท่งวา
นาย เจษฏา ออกผล
นาย ธนัญธรรศ เพชรเมือง
นาย เอกพงษ์ เพชรศิลา
นาย ชยากร จิณไชย
นาย ศุภชัย ยนต์ชัย
นาย มนัส จรรยามั่น
นาย ชาคริต กองสมบัติ
นาย ธนพล เตื่อยตุ่น
นาย ทัศนัย บัวสุข
นาย กิตติศักดิ์ กรอบมุข
นาย ทักษณะ สระทอง
นาย อนุชา วงศ์คาอินทร์
นาย ณัฐพล ไชยวงษา
นาย อนุพง อันทะยันต์
นาย พนมชัย กุญชนะรงค์
นาย เอกลักษณ์ จันทะนันต์
นาย อดิศักดิ์ บรรยง
นาย วีรวัฒน์ เจือทอง
นาย ธนพล เตื่อยตุ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ0.03 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.08
0.11
0.14
0.17
0.20
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.3 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
3.50
1.08
5.0000
0.1900
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

25
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
ร้อยละ 0.20
1.08
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน : ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวด แข่งขันภายในหน่วยงาน
มาตรการที่ได้ดาเนินการ : การเสนอรายชื่อของนักศึกษาเข้ารับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และ/หรื อ นานาชาติ ใ นประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

ด้านบุคลากร: นักศึกษาขาดประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการประกวดจากหน่วยงาน
ภายนอก
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: สถานที่ในการทากิจกรรมไม่เอื้ออานวย
อื่น ๆ: ช่วงเวลาในการทากิจกรรมไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
หลักฐานอ้างอิง:
1.1.3-01 ภาพการรับเหรียญและถ้วยรางวัล/ประกาศนียบัตร

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ป ริ ญ ญ า ต รี โ ท เ อ ก ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ

คะแนน

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
4.44
4.37
4.52

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

4.78

4.51

4.59

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร ฯ

4.80

4.53

ด้านอื่นๆ

รวม

4.80

4.67

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-0.1250ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.80
3.93
4.05
4.18
≥4.30
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.2.1 ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพของ
3.50
4.67
5.0000
0.0380
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท เอก ตาม

27
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.30
4.67
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน : ดาเนินการส่งแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้แก่ผู้ใช้บัณฑิต อยูใ่ นระหว่างติดตามแบบสารวจเพื่อมาประเมินและ
สรุปผลต่อไป
มาตรการที่ได้ดาเนินการ : มีการประสานงานกับผูใ้ ช้บัณฑิตในการประเมินคุณภาพฯ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ด้านบุคลากร: มีผปู้ ระสานงานกับผูใ้ ช้บัณฑิต สามารถติดตามแบบสารวจได้
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : มีเครื่องมือ(แบบสอบถาม)ทีใ่ ช้ประเมิน
ด้านกระบวนการ/วิธีการ : ฝ่ายวิชาการดาเนินการส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้ใช้บัณฑิต และติดตามผลการ
ประเมิน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: การประเมินโดยใช้รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นออนไลน์ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีความระมัดระวังเพราะค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
อีกทั้งผู้ใช้บัณฑิตไม่สะดวกในการใช้ช่องทางดังกล่าวด้วย
หลักฐานอ้างอิง:
1.2.1-01 รายงานระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1
2

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

3

4

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม
เรื่องการมีงานทา
2.1จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2.4จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มงี านทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม
เรื่องการมีงานทา (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร)
(ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100)

คน
คน

115
110

122
122

118
116

คน

109

122

107

คน

0

5

2

คน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

1
110

3
122

7
102

ร้อยละ

99.09

100

92.24

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
78.00
80.50
83.00
85.50
≥ 88.00
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ผลการ
ดาเนินงาน
92.24

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1900

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 88.00
92.24
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
3.50
ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
การบรรลุเป้าหมาย:

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การปฏิบัติงาน: ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตเข้าตอบแบบสารวจในระบบ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เช่น Social Media เป็นต้น
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ตรวจสอบและติดตามข้อมูลผลการตอบแบบสารวจในระบบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: ฝ่ายวิชาการกากับดูแลติดตามผลการสารวจของบัณฑิต
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: สามารถตอบแบบสารวจได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ที่มอี ินเตอร์เน็ตเข้าถึง
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีชอ่ งทางการติดต่อกับบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว โดยใช้ Social Media
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: บัณฑิตไม่เข้าใจในข้อคาถามหรือไม่ให้ความสาคัญของการตอบแบบสารวจ
หลักฐานอ้างอิง:
1.2.2-01 รายงานความก้าวหน้าบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด :1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม
2 เรื่องการมีงานทา
2.1จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2.4จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มงี านทา
3. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทา ภายใน 1 ปี
ทีท่ างานตรงสาขา
4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1

คน
คน

115
110

122
122

118
116

คน

109

122

107

คน

0

6

2

คน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

1
109

3
113

7
107

ร้อยละ

100

100

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
65.00
67.50
70.00
72.50
≥ 75.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
3.50
100
5.0000
0.0613
ได้งานตรงสาขาวิชา
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 75.00
100.00
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตเข้าตอบแบบสารวจในระบบ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เช่น Social Media เป็นต้น
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ตรวจสอบและติดตามข้อมูลผลการตอบแบบสารวจในระบบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบัณฑิต สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: การใช้ Social Media สามารถตอบแบบสารวจได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทีม่ ี
อินเตอร์เน็ตเข้าถึง
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีช่องทางการติดต่อกับบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว โดยใช้ Social Media ให้
เกิดประโยชน์ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: บัณฑิตไม่เข้าใจในข้อคาถามหรือไม่ให้ความสาคัญของการตอบแบบสารวจ
หลักฐานอ้างอิง:
1.2.3-01 (เอกสารอ้างอิง) 1.2.2-01 รายงานความก้าวหน้าบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
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เป้าประสงค์ 1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร
จัดการการดาเนินการตามพันธกิจ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว อัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1)ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายการ
1) มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
2) มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
ชุมชน และทาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
3) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
5) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการจัดการและ
การตัดสินใจ
6) มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
7) มีกระบวนการการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
8) การบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
9) มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) ประจาปี
ตลอดจนการสื่อสารสูก่ ารปฏิบัติ
10) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
11) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทาแผนพัฒนาในทุกสายงานเพื่อให้
เกิดความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
12) มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.91
มากที่สุด
4.86

มากที่สุด

4.86
4.86

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

มากที่สุด

4.84
4.84
4.84
4.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.84
4.86

มากที่สุด
มากที่สุด

4.84
4.85

มากที่สุด
มากที่สุด
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
2) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของนักศึกษาในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและสังคม
2) มีงานวิจัยสามารถนาองค์ความรู้มา บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
5) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการทางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
6) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการตรวจสอบ
ผลการทางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
7) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
8) มีกิจกรรมที่สง่ เสริม อนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
9) อาจารย์มีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติ
10) อาจารย์มีความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ
11) มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
3.90
มาก
3.86
มาก
3.76
มาก
3.77
มาก
3.83
มาก
3.75

มาก

3.76
3.85
3.91
3.92
3.89
3.83

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รายการ

3) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าในการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
รายการ

4.33
4.42
4.40
4.36
4.42
4.45
4.45
4.51
4.44

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1) มีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม
2) มีชื่อเสียงด้านการผลิตบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทา
3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการให้แก่ชมุ ชนและสังคม
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
5) สามารถตรวจสอบการทางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
6) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
7) เปิดโอกาสให้ศษิ ย์เก่าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรม
8) แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
9) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
10) มีกิจกรรมที่สง่ เสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
11) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
12) อาจารย์มีความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างมืออาชีพ
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.50
มากที่สุด
4.55
มากที่สุด
4.43
มาก
4.43
มาก
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
4) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในภาพรวม
จาแนกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
1) บุคลากร
4.85
มากที่สุด
2) นักศึกษา
3.83
มาก
3) ศิษย์เก่า
4.44
มาก
ภาพรวม
4.37
มาก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.50
3.63
3.75
3.88
≥ 4.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
1.13
4.37
5.0000
0.0613
ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อ
การด าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.00
4.37
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยบริหารงานตามหลักภารกิจของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ
ของวิทยาลัย
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสารวจระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของ
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
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ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการ
สื่อสารกับบุคลคลภายนอก เพื่อให้ทราบการดาเนินงานและข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:.
1.3.1-01 รายงานระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

36
เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ :02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะจัดโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูต รที่
บูรณาการพันธกิจการเรียนการสอน การบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม : การบริการสุขภาพและ
บาเพ็ญจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าทรัพย์ทวี จ.นครราชสีมา โดย
นักศึกษาจิตอาสาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จานวน 14 คน ได้นาความรูท้ ี่ได้รับจากการเรียนการสอนใน
รายวิชาทางการพยาบาลต่างๆมาใช้ในการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
2. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
โดยนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมให้บริการงานการแพทย์ และงานบริการประชาชน ณ
พระเมรุมาศจาลอง 2 แห่ง (ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร / ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2
2

1. จานวนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการพันธ กิจกรรม
กิ จ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจาปี กิจกรรม
2
2
การศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการ
ร้อยละ
100
100
กับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
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ผลการ
ดาเนินงาน
100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0613

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม น อ ก
1.00
หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
การบรรลุเป้าหมาย:

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การปฏิบัติงาน: จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้นักศึกษานาความรูท้ างการพยาบาลไปประยุกต์ใช้
มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน
ด้านงบประมาณ:มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับกิจกรรม/โครงการ
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในกิจกรรม/โครงการอย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: รูปแบบของกิจกรรม/โครงการเป็นลักษณะการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้พ้นื ฐานทางการพยาบาลได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
1.4.1-01 รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม : การ
บริการสุขภาพและบาเพ็ญจิตสาธารณะ
1.4.1-02 รายงานผลการดาเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

38
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา กล้าหาญ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ :02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. ผลรวมของคะแนนความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด คะแนน
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม
3. คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด คะแน
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เฉลี่ย

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
32.3
-

-

7
4.61

โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจาแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
ระดับความพึงพอใจ
1. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ :
123 คน
4.39
การให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา
2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นาและ
125 คน
4.72
การตัดสินใจทางการพยาบาล
3. โครงการการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการ
464 คน
4.60
สร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่
พึงประสงค์ : การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
124 คน
4.52
การสอน : อบรมและศึกษาดูงานสถาบัน
บาบัดรักษาและฟืน้ ฟูผู้ตดิ ยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
106 คน
4.60
สอน : การพยาบาลสูติศาสตร์
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6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล สาหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp)
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต

120/110/107 คน

4.67

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4

3.75

3.88

4.00

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.4.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
1.00
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
การบรรลุเป้าหมาย:

≥ 4.25

4.13

ผลการ
ดาเนินงาน
4.61

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

122/111 คน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
4.80

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0543

การปฏิบัติงาน: จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 5 ด้าน และการให้
ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: อาจารย์และเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.61
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านงบประมาณ: มีงบประมาณจัดสรรสาหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา
หลักฐานอ้างอิง:.
1.4.2-01 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรูแ้ ละทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
1.4.2-02 รายงานผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผูน้ าและการตัดสินใจทางการพยาบาล
1.4.2-03 รายงานผลการดาเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสร้างเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ : การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี
1.4.2-04 รายงานผลการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : อบรมและศึกษาดู
งานสถาบันบาบัดรักษาและฟืน้ ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
1.4.2-05 รายงานผลการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน : การพยาบาลสูติศาสตร์
1.4.2-06 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
พยาบาล สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.4.2-07 รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(English Camp) สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชีว้ ัด : 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จ านวนอาจารย์ที่มีเว็บ ไซต์ใ นการจั ดการเรียน
คน
41
49
การสอน
2. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริงทั้งหมด
คน
41
49
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ในการ
ร้อยละ
100
100
จัดการเรียนการสอน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

จานวนอาจารย์
ที่มีเว็บไซต์
49

จานวนอาจารย์
ที่ปฏิบัติงานจริง
49

คิดเป็นร้อยละ
100

รวม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
1.00
100
5.0000
0.0543
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
100.00

ผลการดาเนินงาน
100

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: กรณีมีบุคลากรเข้าใหม่ จะดาเนินการขอ URL ของเว็บไซต์ประจาตัวของอาจารย์ จาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนะนาวิธีการใช้งาน
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการติดตามการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คอยให้คาแนะนาการใช้งานเว็บไซต์ประจาตัว
ด้านงบประมาณ: ไม่มีค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการขอใช้ URL
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรให้บุคลากรอย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจาตัว พร้อมทั้งการจัดอบรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: ระบบมีการปิดปรับปรุงที่ใช้ระยะเวลานาน และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักฐานอ้างอิง:
1.4.3 รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
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เป้าประสงค์ 1.5หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ตากว่
่ าระดับ 3.01
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : วิทยาลัย ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลเป็น
ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559- ปีการศึกษา 2561)
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. จ านวนหลั ก สู ต รที่ มี ค ะแนนผลการประเมิ น
คน
1
คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
2. จานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพ
คน
1
การศึกษาภายในทั้งหมด
ประจาปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดทีผ่ ่านตามเกณฑ์
ร้อยละ
100
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ระดับ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ตรี โท เอก ผลการประเมิน
- ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา 3 ปี

การศึกษา (2559-2561)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่
3.50
ผ่ า นตามเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ากว่าระดับ 3.01

ผลการ
ดาเนินงาน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1900

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดาเนินงานตามปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2560
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ติดตามผลการดาเนินงานประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ
ดาเนินงานตามปฏิทนิ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร : บุคลากรได้รบั การอบรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงานผ่านกลุ่ม KM
ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านกระบวนการ/วิธีการ : การบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับการปฏิบตั ิงานประจายัง
ไม่เพียงพอ
 อื่น ๆ: ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไม่สมั พันธ์กัน บางครั้งเกิดความสับสนได้
หลักฐานอ้างอิง:
1.5.1-01 บันทึกข้อความ สภ.พ. 01/05/406 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผลการพิจารณาการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

45
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด : 1.5.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้ อ มู ล ผลการดาเนิน งาน : คะแนนเฉลี่ย ความพึง พอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้า ยที่มีต่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2560 คือ 4.42 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. ผลรวมค่ า ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด คะแนน
4.15
4.42
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. จานวนหลักสูตรทัง้ หมด ประจาปีการศึกษา
หลักสูตร
1
1
(ที่มีนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย)
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อ
คะแนน
4.15
4.42
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เฉลี่ย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ระดับ
ตรี โท เอก
 -

ค่าคะแนน
ความพึงพอใจ
4.42

ระดับ
ความพึงพอใจ
ดีมาก

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.81
3.94
4.06
4.19
≥ 4.31

46
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.5.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
1.00
ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รทุ ก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
4.42

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0543

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.31
4.42
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยดาเนินการสร้างแบบประเมินและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เข้าตอบ
แบบสอบถาม
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้เข้าตอบแบบประเมินทางออนไลน์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีช่องทางการสร้างแบบประเมินออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
สารวจ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
1.5.2-01 ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายที่มีตอ่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2560

47
เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
2. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง

คน

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
41
45

คน

-

41

49

ร้อยละ

-

100

91.84

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีผลการดาเนินงานจานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา

รวม

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ปฏิบัตงิ าน
จริง
49
49

คิดเป็นร้อยละ

91.84
91.84

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
75.00
77.50
80.00
82.50
≥ 85.00

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทาง
45
45

48
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.6.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
1.00
วิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
91.84

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0543

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 85.00
91.84
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รบั การเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ อย่างน้อย
คนละ 1 ครั้ง/ปี
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: บุคลากรได้เข้ารับการอบรมทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร:
ด้านงบประมาณ:จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ในการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากร
สายวิชาการ 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: สนับสนุนวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ตี ้องการ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยจัดโครงการอบรมฯและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง
อื่น ๆ: การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆของวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.1-01 แบบเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตัวชี้วัด

49
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด :1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว นฤมล รุง่ อินทร์
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 รองศาสตราจารย์
1.3 ศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
โดยมีผลการดาเนินงานจานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้

คน

สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์
รวม

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
8
7
11

คน

3
5
42

4
3
46

8
3
51

ร้อยละ

19.05

15.22

21.57

จานวนอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ. รวม
8
3
11
8
3
11

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

51
51

21.57
21.57

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

50
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.6.2 ร้อ ยละของอาจารย์ป ระจ าที่
3.50
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการ
ดาเนินงาน
21.57

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
3.6280

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1379

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
≥ 25.00

ผลการดาเนินงาน
21.57

การบรรลุ
ไม่บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติท่สี ามารถยื่นขอตาแหน่งวิชาการ ให้เข้าร่วม
โครงการ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (Fast
Track)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: มีบุคลากรพี่เลีย้ งคอยให้คาปรึกษาและแนะนาในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน และ
การเตรียมผลงานวิชาการ
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรทรัพยากรที่อานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: อาจารย์ท่เี ข้าร่วมโครงการไม่สามารถส่งเอกสารได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.2-01 รายชื่ออาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

51
ชื่อตัวชี้วัด :1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์
โทรศัพท์ :02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ประจาที่คุณวุฒิปริญญาเอก
คน
9
13
14
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
42
46
51
ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญา
ร้อยละ
21.43
28.26
27.45
เอก

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์
รวม

จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีวุฒิ ป.เอก
ข้าราชการ

พนง.
ชั่วคราว

พนง.
ประจา

รวม

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

-

14
14

-

14
14

51
51

คิด
เป็น
ร้อย
ละ
27.45
27.45

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
23.00
25.50
28.00
30.50
≥ 33.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
3.50
27.45
2.7800
0.1056
คุณวุฒิปริญญาเอก

52
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 33.00
27.45
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติพร้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: อนุมัติและอนุญาตให้อาจารย์ประจาลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตาม
ระเบียบฯ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านงบประมาณ:การจัดสรรงบประมาณสาหรับอาจารย์ทศี่ ึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การวางแผนกรอบอัตรากาลัง และลาศึกษาต่อของบุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ต้องใช้ระยะเวลาศึกษา 3-5 ปีจึงจะสาเร็จการศึกษา ทาให้อัตรา
การเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็นไปได้ค่อนข้างช้า
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.3-01 รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

53
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
ประจาสายงาน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว นฤมล รุง่ อินทร์
โทรศัพท์ :02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยวัด

1. จ านวนบุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการที่ไ ด้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทัง้ หมด
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

คน
คน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
16
16
-

16
100

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

16
100

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 95.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ต้องได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
85.00
87.50
90.00
92.50
≥ 95.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.4 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสาย
3.50
100
5.0000
0.1900
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจาสายงาน
การบรรลุเป้าหมาย:

54
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรการที่ได้ดาเนินการ: บุคลากรจะต้องเข้าร่วมอบรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นประจาทุก
ปี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านงบประมาณ: การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน จานวน 5,000 บาท/คน/ปี
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: หลักฐานอ้างอิง:
1.6.4-01 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน

55
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว นฤมล รุง่ อินทร์
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
55
65

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
คน
มหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
คน
39
49
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คน
16
16
2. จานวนบุคลากรทั้งหมด
คน
57
65
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
คน
41
49
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คน
16
16
3. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ร้อยละ
96.49
100
ของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
ร้อยละ
95.12
100
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ร้อยละ
100
100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.5 ร้อ ยละของบุ คลากรที่ป ฏิบั ติ
1.00
100
5.0000
0.0543
ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

56
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: จัดประชุมบุคลากรและมีการปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้าใหม่ เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องของ
จรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: กาหนดให้มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และมี
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณเป็นอย่างดี
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: วิธีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หลักฐานอ้างอิง:
1.6.5-01 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

57
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วย
นับ
คน

คน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
13
13
-

9
4
42
26
16
30.95

9
4
60
44
16
23.33

-

34.62
25.00

20.45
25.00

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.6 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ า น
1.00
23.33
4.3320
0.0407
เกณฑ์ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษของ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1. จ านวนบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 25.00
23.33
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรขึน้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการอบรมภาษาอังกฤษ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การจ้างอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ ทาให้บุคลากรมีการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันมากยิ่งขึน้
อื่น ๆ: การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล โดยใช้สื่อภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เอกสารต่างๆที่เป็นระบบราชการเป็นภาษาไทย ซึ่งควรพัฒนาให้มีรูปแบบ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรมีทักษะหรือกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
หลักฐานอ้างอิง:
1.6.6-01 สรุปผลการสอบวัดความรูด้ ้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ SSRU-TEP

59
เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร
สุขภาวะ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้ อ มู ล ผลการดาเนิน งาน : บุ คลากรของวิท ยาลั ย ได้ตอบแบบสารวจออนไลน์ โดยบุ คลากรสาย
วิชาการจานวน 42 คน และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจานวน 16 คน ตัวชี้วัด 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
ความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ จากรายงานผลการสารวจความสุของค์กรสุขภาวะ
(Happy Workplace Index) มหาวิท ยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกอง
บริหารงานบุคคล ผลการสารวจเป็นดังนี้
มิติที่ 1 ระบบการจัดการ ร้อยละ 95.44
มิติที่ 2 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 95.54
มิติที่ 3 กระบวนการสร้างสุขในองค์กร ร้อยละ 95.47
มิติที่ 4 สุขภาพกายและสุขภาพใจ ร้อยละ 92.37
มิติที่ 5 ผลลัพธ์องค์กร ร้อยละ 93.75
ค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติ 5 ด้าน คือ ร้อยละ 94.36
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
67.00
69.50
72.00
74.50
≥ 77.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จ
1.00
94.36
5.0000
0.0543
ตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุข
ภาวะ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

60
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 77.00
94.36
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยในดาเนินการสร้างองค์กรสุขภาวะ ในมิตติ ่างๆ ทัง้ ระบบการจัดการ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม กระบวนการสร้างสุขในองค์กร สุขภาพกายและสุขภาพใจ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทีด่ ีในการทางาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรสร้างบรรยากาศที่ดใี นการทางาน มีหลากหลายช่วงวัย ทาให้มีการปรับตัวเสมือน
อยู่ในครอบครัว
ด้านงบประมาณ:จัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรสาธารณูปโภค และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมที่เพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การติดตามดูแลให้ทรัพยากรอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: งานซ่อมบารุงบางประเภท ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง:
1.7.1-01 รายงานผลการสารวจความสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace Index) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกองบริหารงานบุคคล

61
เป้าประสงค์ 1.8มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายการ
ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
1) มีวสิ ัยทัศน์และความสามารถ ที่จะนาพามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ไปสู่
4.95
ดีมาก
ความสาเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ
2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุม้ ค่าตามเป้าหมาย
4.93
ดีมาก
งบประมาณและระยะเวลาที่กาหนดของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
3) มีการบริหารงานทีต่ อบสนองตามความคาดหวังของผู้รบั บริการและผู้
4.95
ดีมาก
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4) มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องของ
4.93
ดีมาก
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
5) มีระบบตรวจสอบการทางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พร้อมทั้ง
4.93
ดีมาก
เผยแพร่ขอ้ มูลที่ เป็นประโยชน์ในการทางานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
อย่างถูกต้อง
6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
4.93
ดีมาก
ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
7) มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดาเนินการให้แก่
4.93
ดีมาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
8) มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงาน
4.96
ดีมาก
ได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
9) มีการบริหารงานโดยคานึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบตั ิและบริการ
4.95
ดีมาก
อย่างทัดเทียมกันของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
10) มีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจตามหลักฉันทามติ
4.95
ดีมาก
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ดีมาก
ภาพรวม
4.94
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4.01
4.14
4.26
4.39
≥ 4.51
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1 . 8 . 1 ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
1.00
4.94
5.0000
0.0543
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.51
5.00
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10
องค์ประกอบ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสารวจระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: ผู้บริหารปฏิบตั ิงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการ
สื่อสารกับบุคลากร เพื่อให้ทราบการดาเนินงานและข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่นๆ : มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน
หลักฐานอ้างอิง:
1.8.1-01 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

63
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รบั การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา กล้าหาญ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จ านวนประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ ความเสี่ยง
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง
2. จานวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ความเสีย่ ง
3. ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ ร้อยละ
ควบคุมและลดระดั บความเสี่ยงเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
6
5
-

6
100.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

5
100.00

โดยมีรายละเอียดสถานะความเสี่ยงก่อนและหลังควบคุม ดังนี้
ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงหลังควบคุม

ระดับความ โอกาส
เสี่ยง

ผลกระ
ทบ

สถานะ
คะแนน ระดับความ การเพิ่ม
เสี่ยง
ลดความ
เสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน

4

5

20

สูง
มาก

3

3

9

ปาน
กลาง

ลดลง

4

5

20

สูง
มาก

2

2

4

น้อย

ลดลง

4

5

20

สูง
มาก

3

3

9

ปาน
กลาง

ลดลง

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. ด้านกลยุทธ์
1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก
(ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย
รัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ
สังคม คู่แข่งขัน) มีผลต่อการ
กาหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง
2. ด้านการปฏิบัตงิ าน
2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (social
media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯ ในทางลบ
2.2 บุคลากรสายวิชาการใน
วิทยาลัยฯ ขาดทักษะ ความ

สถานะความเสี่ยงก่อนควบคุม

64
รอบ 6 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เชี่ยวชาญ และความรู้ในการ
เขียนผลงานวิจัย
3. ด้านการทรัพยากร
3.1 การเกิดอัคคีภัยภายใน
อาคาร
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ
4.1 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
5. ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
รวม

4

5

20

สูง
มาก

3

3

9

ปาน
กลาง

ลดลง

4

5

20

สูง
มาก

3

3

9

ปาน
กลาง

ลดลง

-

5

-

-

-

5

-

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง
1.00
100.00
5.0000
0.0543
ที่ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น ความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
100.00

ผลการดาเนินงาน
100.00

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน:
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ ง การ
จัดลาดับความเสี่ยง การเลือกความเสี่ยงทีม่ ีระดับสูงมากและสูง มาบริหารจัดการโดยจัดทาเป็นแผน
บริหารความเสี่ยง และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานของแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในให้กับหน่วยงาน
ได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
4. ติดตามผลการเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทุกๆ ไตรมาส
5. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทัง้ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
1. การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของมหาวิทยาลัย โดย
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและมีสว่ นร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถอื เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดาเนินการอย่างเหมาะสม
สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร:
มหาวิทยาลัยได้มีการมอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ด้านงบประมาณ:
วิทยาลัยมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้สาหรับโครงการบริหารความเสี่ยง
ด้านกระบวนการ/วิธีการ:
วิทยาลัยฯ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสีย่ ง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the
Trade way Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ ง ขัน้ ตอนที่ 2 การ
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ประเมินความเสีย่ ง ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ขั้นตอนที่
4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการไต่ละความเสี่ยง และขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม
ประเมินการบริหารความเสี่ยง
อื่น ๆ:
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ขอ้ ที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัย “ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึน้ จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ี
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสีย่ งลดลง

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หลักฐานอ้างอิง
1.8.2-01 รายงานผลดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
1.8.2-02 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.8.2-03 เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.8.2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2560
1.8.2-05 บันทึกข้อความส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
1.8-2-06 บันทึกข้อความส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
1.8-2-07 บันทึกข้อความส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
1.8-2-08 บันทึกข้อความส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
รายการ
ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้ออานวยต่อการทางาน
2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู อย่างเหมาะสม
3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4) มีห้องน้าทีส่ ะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
5) มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและภูมทิ ัศน์ที่เหมาะสม
6) มีการจัดสิง่ แวดล้อมในที่ทางานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการสาหรับการ
ทางาน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆอย่างเหมาะสม
3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifiที่ครอบคลุมพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
4.81
4.94
4.94
4.86
4.94
4.94

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.95

มากที่สุด

4.92
4.92
4.92
4.91

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3)มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4) มีห้องน้าทีส่ ะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
5) มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและภูมทิ ัศน์ที่เหมาะสม
6) มีการจัดสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลาย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.93
3.82
3.93
4.08

มาก
มาก
มาก
มาก

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้อต่อการเรียน
3.97
มาก
2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู อย่างเหมาะสม
3.96
มาก

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มตี ่ออาคารสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการสาหรับ
การเรียน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆอย่าง
เหมาะสม
3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าประปาที่เหมาะสม
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifiที่ครอบคลุมพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
5)มีการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
ภาพรวม

3.98

มาก

4.05

มาก

4.00
4.00
4.00
3.98

มาก
มาก
มาก
มาก

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงานในภาพรวมจาแนกตาม
กลุ่ม
กลุ่ม
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
1) บุคลากร
4.91
มากที่สุด
2) นักศึกษา
3.98
มาก
ภาพรวม
4.45
มาก

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.90
4.03
4.15
4.28
≥ 4.40
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/
1.00
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ อานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
4.45

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0543

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.40
4.45
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ด้านบุคลากร: ให้ความร่วมมือในการสารวจอุปกรณ์ในสานักงานเป็นประจาสม่าเสมอ
ด้านงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีสาธารณูปโภคที่จาเป็นให้แก่บุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: มักมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ น้าประปาไม่ไหล / กรณีท่เี ครื่องใช้ไฟฟ้าในสานักงานเสีย เช่น
เครื่องปรับอากาศ ต้องรอช่างจากส่วนกลาง ซี่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
หลักฐานอ้างอิง:
1.9.1-01 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรการที่ได้ดาเนินการ: สารวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแจ้งซ่อมหากพบ
มีอุปกรณ์ชารุด รณรงค์การประหยัดทรัพยากรน้า/ไฟ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัตติ าม
ภารกิจ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วย
นับ
บาท

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4,970,000 6,322,805

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด
1.1 ด้านการบริการวิชาการ
4,970,000
1.2 ด้านวิจยั
6,322,805
2. จ านวนอาจารย์ ทั้ ง หมด (นั บ เฉพาะที่
คน
50
48
ปฏิบัติงานจริง)
3. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ บาท/คน
99,400
131,725.10
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000บาทต่อ 1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหา
1.00
131,725.10
5.0000
0.0543
รายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
25,000
131,725.10
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอทุนวิจยั กับหน่วยงานภายนอกมากขึน้
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล (PN)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: ได้รับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากร
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นอย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ใช้เทคนิคอาจารย์พ่เี ลีย้ ง ในการให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
1.10.1-01 สัญญารับทุนงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพมิ พ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจยั
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
วิทยาลัยมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารกลุ่ม TCI 1 จานวน 5 เรื่อง และบทความส
วิจั ย ฉบั บ สมบู รณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับ นานาชาติ ณ กรุง เวียนนา
ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต รี ย ( Proceeding of Internaitonal Business Economic Toursim Science Technology
Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Vienna, Austria) จ านวน 10 เรื่ อ ง คิ ด
เป็นค่าถ่วงน้าหนัก 8.00 คิดเป็นร้อยละ 16
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก งานวิ จั ย หรื อ งาน น้าหนัก
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
คน
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ ร้อยละ
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัย
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

10.40

19.00

28.80

45

46

51

23.11

41.30

56.47
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 30.00
20.00
22.50
25.00
27.50
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.1 ร้ อ ยละของผลงานวิ ช าการ
3.50
56.47
5.0000
0.1900
วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 30.00
56.47
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
อื่น ๆ: มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนในการนาเสนองานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: บทความในวารสารบางฉบับ พิมพ์ล่าช้า ทาให้ไม่สามารถนามาใช้นับคะแนนใน
รอบปีงบประมาณได้
อื่น ๆ: วารสารที่อยูใ่ นฐาน SCOPUS ต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
หลักฐานอ้างอิง:
2.1.1-01 รายชื่อผลงานวิชาการ วิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

เรื่อง

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

เรื่อง
เรื่อง
คน

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชาติ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ



ชื่อผลงานที่นาไปอ้างอิง

นานาชาติ


เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
0.00

ค่าคะแนน
ที่ได้
0.000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.000

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
0.00
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของบทความวิ จั ย ที่
1.13
ไ ด้ รั บ ก า ร อ้ า ง อิ ง ( Citation) ใ น
ระดั บ ชาติห รือระดับ นานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพมิ พ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตาแหน่งทาง
วิชาการ (Fast track)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
อื่น ๆ: อาจารย์ชาวต่างชาติชว่ ยให้คาแนะนา/ปรับแก้บทความภาษาอังกฤษ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: การเพิ่มทักษะการเขียนบทความงานวิจยั เป็นภาษาอังกฤษ
อื่น ๆ: สาขาพยาบาลศาสตร์มีความหลากหลายของช่วงวัย และเนื่องจากการทาวิจยั กลุ่มเป้าหมายมีความ
เฉพาะเจาะจง บางครั้งบทความไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
หลักฐานอ้างอิง:
2.1.2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
1.1 งานวิจัย
1.2 งานสร้างสรรค์
2. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
2.1 งานวิจัย
2.2 งานสร้างสรรค์
3. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไ ด้ รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

16
-

24
-

20
-

ผลงาน
ผลงาน
ร้อยละ

19
84.21

25
96.00

34
58.82

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.2.1 ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
3.50
58.82
4.5280
0.1721
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ด้ รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ต่ อ ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
58.82
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดาเนินการทาผลงานวิจัยตามแนวทางการดาเนินงานจากสถาบันวิจยั และพัฒนา
มาตรการที่ได้ดาเนินการ:ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัย เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: มีระบบอาจารย์พ่เี ลีย้ ง ช่วยอาจารย์รุ่นใหม่ในการแนะนาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน
ด้านงบประมาณ : ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ : ส่งเสริมให้งานวิจยั เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: นักวิจัยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งไม่สามารถนับได้
หลักฐานอ้างอิง:
2.2.1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของผลงานที่ยื่นจด
ชื่อผลงานที่ยื่นจด

อนุ
สิทธิบัตร

สิทธิบัตร
หรือ

ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา

ว/ด/ป ที่ยื่นจด

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 ผลงาน
4 ผลงาน
5 ผลงาน
6 ผลงาน
≥7 ผลงาน
ระดับหน่วยงาน
คะแนน 1
คะแนน 2
-

คะแนน 3
-

คะแนน 4
-

คะแนน 5
≥1 ผลงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
0.00

ค่าคะแนน
ที่ได้
0.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0000

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥1 ผลงาน
0.0000
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.3.1 จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
1.13
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การปฏิบัติงาน: ผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: เน้นการสร้างนวัตกรรมในชั้นเรียน ร่วมกับนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนการสอนด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
อื่น ๆ: การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาขาต่างๆที่ร่วมบูรณาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรยังขาดประสบการณ์การสร้างผลงานนวัตกรรม
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: การสร้างผลงานนวัตกรรมจาเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ นอกเหนือจากที่มใี น
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ในการสร้างนวัตกรรม จะต้องมีหลากหลายศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในแต่ละด้าน
อื่น ๆ:มีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในมนุษย์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการสร้างผลงาน และการทดลอง
ร่วมกับมนุษย์
หลักฐานอ้างอิง:
2.3.1-01 -
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เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้ อ มู ล ผลการดาเนิน งาน : วิท ยาลั ย ฯร่ว มกับ งานจิต เวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลั ย จั ด
โครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมหลวงปู่หยอด โรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนชายมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในอาเภอ
บางคนทีเข้าร่วมจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
โรงเรียนเมธีชุณหะวันวิทยาลัย และโรงเรียนวัดดอนมะโนรา โดยขั้นตอนการดาเนินการกิจกรรมมีดังนี้ 1.
กิจกรรมละลายพฤติกรรม 2. กิจกรรมความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติด 3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
(3.1 แผนที่เสี่ยงชีวิต : การพิจารณาความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมของตนเองต่ออันตรายของการเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด 3.2 โยนไข่ โยนใจ : เรียนรูค้ ุณค่าและการรักตนเอง 3.3 เสือกินวัว : เป็นการปกป้องเพื่อนไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3.4 น้าพลิกชีวิต : รู้เท่าทันโทษของการโทษและภัยของยาเสพติด การมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ) 4. การสรุปกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มคิดคาขวัญต่อต้านยาเสพติด สาหรับองค์ความรู้ใน
การป้องกันยาเสพติดของเยาวชน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
2. การเลือกคบเพื่อนที่ดี แนะนาสิ่งดีๆ
3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
4. การเห็นคุณค่าในตนเอง และการนับถือตนเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะนาความเสื่อมต่อชีวิตตนเอง
5. มีทักษะและรู้จักแก้ไขปัญหาชีวติ ของตนเองอย่างมีเหตุมีผล
6. การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
ประพฤติตนให้เหมาะสมดีงาม
7. มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพจิตที่ดี นาหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อให้
เกิดความมั่นคงและภูมิต้านทานด้านจิตใจ
8. เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บุคคลที่ไว้วางใจในครอบครัว ครู อาจารย์
หรือขอคาแนะนาจากหน่วยงานที่รับให้คาปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีอย่างแท้จริง
วิทยาลัยฯได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ผ่ านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
www.nurse.ssru.ac.th
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
หน่วยนับ

1. จ านวนองค์ ค วามรู้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง
เรียนรูบ้ ริการวิชาการ

แหล่ง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
1
1

โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ทเี่ ปิดบริการทางวิชาการ
ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ (เดิม) ในปี 2560
การป้องกันสภาวะตั้งครรภ์สาหรับ
นักเรียน

ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
(ใหม่)
ในปี 2561
เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพ
ติด

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-1องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
11 องค์ความรู้
12 องค์ความรู้
13 องค์ความรู้
14องค์ความรู้
≥15 องค์ความรู้

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥1 องค์ความรู้
1
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1องค์ความรู้
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
3.50
1
5.0000
0.1900
แหล่งเรียนรูบ้ ริการวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน: จัดโครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผา่ นมา ณ
โรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: องค์ความรูท้ ี่ได้คือ เรื่องการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการ
ด้านงบประมาณ:จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มฐานความรู/้ องค์ความรู้
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดต่อกับเครือข่ายชุมชน เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูต้ รงกับความ
ต้องการของชุมชน
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
2.4.1-01 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1) จานวนงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงาน
บริการวิชาการทัง้ หมด

งาน

2) จานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด
3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
ด า เนิ น ก า รภา ยใ ต้ ค ว า มร่ว มมื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบ
กับงานบริการวิชาการทั้งหมด

งาน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2
6

11
-

6
33.33

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

25
24.00

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
(งานบริการ)ทั้งหมด

ลักษณะการดาเนินงาน
บริการวิชาการที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกฯ
ความร่วมมือ


โครงการจัดบริการเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์
โครงการการสร้างวินัย
เชิงบวกให้วัยรุ่น
นักเรียน





ไม่ร่วมมือ
หอผู้ป่วยอายุรกรรม
สามัญชาย ชัน้ 12
โรงพยาบาลวชิรพยา
บาล จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
หน่วยฝากครรภ์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงเรียนสิริรัตนาธร
เขตบางนา

แบบให้เปล่า/เก็บ
ค่าลงทะเบียน


วันที่จัด
กิจกรรม

21 พฤศจิกายน
2560



23 พฤศจิกายน
2560



15 ธันวาคม
2560

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

โครงการล้างมือสะอาด
เพื่อความปลอดภัยใน
การดูแล

ชื่อหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนที่ร่วมมือ

ประเภทของ
กิจกรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2.50
5.00
7.50
≥10.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการ
1.13
24.00
5.000
0.0613
ที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน
เทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 10.00
24.00
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การปฏิบัติงาน: มีการลงนามเอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ กับหน่วยงานที่ร่วม
โครงการบริการวิชาการ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนที่วางไว้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการบริการวิชาการ
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
2.4.3-01 เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1,902,952 2,106,160 9,972,895

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน บาท
สร้างสรรค์
1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์(ภายใน)
- งบประมาณรายได้
420,000
566,000
417,000
- งบประมาณแผ่นดิน
5,450,020
1.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
1,482,952 1,540,160 4,105,875
สร้างสรรค์(ภายนอก)
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
คน
40
41
48
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เฉลี่ย 47,573.80 51,369.76 207,768.65
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ต่อคน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาทต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มนุษยศาสตร์และ
≥ 25,000
5,000
10,000
15,000
20,000
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
≥ 60,000
40,000
45,000
50,000
55,000
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
30,000
35,000
40,000
45,000

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
1.13
สร้า งสรรค์ต่อ อาจารย์ป ระจ าและ
นักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
กลุ่มสาขาวิชา

ผลการ
ดาเนินงาน
207,768.65

เป้าหมาย

1) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการ
ดาเนินงาน
207,768.65

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0613

การบรรลุ
บรรลุ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การปฏิบัติงาน: บุคลากรเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับทุนในแต่ละรอบปีงบประมาณ ตาม
ประกาศจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: บุคลากรได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึน้
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการทาวิจัยทัง้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์:จัดสรรทรัพยากรที่ส่งเสริมและเอือ้ ต่อการทางานอย่างเพียงพอ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ดาเนินงานตามปฏิทนิ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีม่ ีการแจ้งปฏิทนิ การ
ดาเนินงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจยั ต่างๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: ภาระงานอาจารย์มีหลายด้าน ทาให้ไม่มีเวลาผลิตงานวิจัย
หลักฐานอ้างอิง:
2.5.1-01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2
4

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ ผลงาน
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริ การในระดั บชาติ และร ะ ดั บ
นานาชาติ
- ระดับชาติ
2
4
- ระดับนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลงาน
34
34
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ
11.76
ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุ ตสาหกรรม ภาครัฐ
หรื อ ภาคบริ ก ารในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
น า น า ช า ติ ต่ อ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ0.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.5.2 ร้อ ยละของผลงานวิจั ย หรื อ
1.13
11.76
5.0000
0.0613
งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริ ก ารในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นานาชาติ ต่ อ ผลงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
11.76
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตผลงานวิจยั
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสาหรับผูส้ ูงอายุที่ปว่ ยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการผลิตผลงานวิจยั
ร่วมกัน
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
2.5.2-01 สัญญารับทุนวิจัย

89
เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

หลักฐาน
IQA 2.1-1-01 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th
IQA 2.1-1-02 คู่ มื อ การใช้ ง านระบบวิ จั ย
ออนไลน์ (สาหรับผูว้ ิจัย)
IQA 2 .1- 1 - 0 3 เ ว็ บ ไ ซ ต์ วิ ท ย า ลั ย ฯ
http://www.nurse.ssru.ac.th
IQA 2.1-1-04 ตัวอย่างเว็บไซต์ประจาตัว ของ
อาจารย์ประจาวิทยาลัยฯ
http://www.elnurse.ssru.ac.th/premwadee_ka/

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ระดับ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
1 วิ ท ยาลั ย ฯมี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ การวิจั ย (RIS)
หรื อ ระบบงานวิ จั ย ออนไลน์ (Research
Information Systems) (IQA 2.1-1-01)( IQA
2.1-1-02) ของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัย
และพั ฒ นาจั ด ท าขึ้ น ในการติ ด ตามการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยต่างๆ การยื่น
ขอทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณรายได้
และงบประมาณแผ่ น ดิ น การรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย การเบิกจ่ายทุน
วิจัย การส่งงานวิจัย และการสรุปรายงาน
ซึ่ ง บุ ค ลากรทั้ งสายวิ ช าการและสาย
สนับสนุนสามารถใช้งานระบบดัง กล่า วได้
โดยผ่านระบบ RIS นี้ และวิทยาลัยฯ ได้นา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ (IQA 2.1-1-03) นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย บนเว็ บ ไซต์
ประจาตัวของอาจารย์ (IQA 2.1-1-04) อีก
ด้วย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ไี ด้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
IQA 2.1-2-01 บั น ทึกข้อ ความขออนุ ญ าตไป
อบรมงานวิจัย
IQA 2.1-2-02 รายชื่อหนังสือ วารสาร e-book
และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ
IQA 2.1-2-03 ภาพสิ่ ง อ านวยความสะดวก
สาหรับอาจารย์
IQA 2.1-2-04 เอกสารการขออนุมัติเข้า ร่ ว ม
การประชุมวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1 ) วิ ท ย า ลั ย ฯ มี อ าจ า ร ย์ ที่ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์อาวุโสผูท้ ี่
มี ป ระสบการณ์ เชี่ ย วชาญในสาขาต่า งๆที่
คอยเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิ จั ย แก่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน และให้ ก าร
สนับสนุน ในการให้คาปรึกษาด้านการวิจัย
แก่อาจารย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้บุคลากรของ
วิทยาลัยฯยังได้เข้าร่วมอบรมกับสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การเลื อ กใช้ ส ถิ ติใ นการวิจั ย
และเทคนิคการรายงานการวิ เคราะห์ทาง
สถิ ติ , การวิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบ (Factor
Analysis) ,การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
( Path Analysis ) แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
mediation model แ ล ะ moderated
mediation model ด้ว ยโปรแกรม PROCESS
เพื่ อ น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปพั ฒ นางานวิ จั ย
ต่อไป (IQA 2.1-2-01)
2) วิ ท ยาลั ย ฯได้ จั ด หาหนั ง สื อ และ
วารสารทางการพยาบาลในหลากหลาย
สาขาวิชาทางการพยาบาล ทั้ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศ เพื่ อ เข้ า ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ส าหรั บ เป็ น แหล่ ง ค้ น คว้ า
ข้ อ มู ล และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา หรือผู้
ที่ ส นใจได้ ค้ น คว้ า รวมทั้ ง e-book และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆทางการพยาบาล
ด้วย (IQA 2.1-2-02)
3) วิทยาลัยฯ จัดหาสิ่งอานวยความ
ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์ ใ น ก า ร จั ด ห า
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งพิ ม พ์ ใ ห้ อ าจารย์

91
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมเดอะ
รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
4.4 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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เพื่ อ สะดวกในการท างานและท างานวิจั ย
นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารใช้ ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย ( RIS)ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒนา
จั ด ท าขึ้น เพื่อ อ านวยความสะดวกในการ
บริหารงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์งานวิจัย
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ในเรื่ อ งการยื่ น ขอ
ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่ง
งานวิจัย และการสรุปรายงาน รวมถึงการ
ก ากั บ ติ ด ตามสถานะของการด าเนิ น การ
วิจัย โดยมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
ในข้อมูล (IQA 2.1-2-03)
4) วิ ท ยาลั ย ฯได้ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ อั น ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
วิ ช าการในโอกาสต่ า งๆทั้ ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน อาทิ
4.1 การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
8 “Research 4 . 0 Innovation and
Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.2 การประชุ ม สวนสุ นั น ทาวิ ช า การ
ระดั บ ชาติ "การวิจั ย เพื่อ การพั ฒนาอย่ า ง
ยั่ ง ยื น " ครั้ ง ที่ 6 ณ โรงแรมเดอะรอยั ล ริ
เวอร์ กรุงเทพมหานคร
4.3 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
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Education Research Conference ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (IQA 2.1-2-04)
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เพื่ อ เป็ น การพั ฒนาศั กยภาพและ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร สู่
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
งานวิจัย อันจะนาไปสู่งานวิจัยใหม่ๆต่อไปใน
อนาคต
วิ ท ยาลั ย ฯมี ก ารจั ด สรรงบประมาณที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ด าเนิ น
งานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า ประสงค์ ข อง
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีง บประมาณ 2561 (IQA 2.1-301) นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯได้ส่ง
ขอเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
(งบแผ่ น ดิ น ) เพื่ อ เป็ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ ปี ง บประมาณ 2561
จ านวน 10 เรื่ อ ง จ านวนเงิ น 5,450,020
บาท การจั ด สรรงบประมาณ (งบรายได้)
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สาหรับ
ปี ง บประมาณ 2561 จ านวน 21 เรื่ อ ง
จานวนเงิน 417,000 บาท และมีงานประจา
สู่งานวิจัย (R2R) ซึ่งเป็นการทางานวิจัยของ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ จ านวน 1
เรื่ อ ง จ านวนเงิ น 5,000 บาท ทั้ ง นี้ ท าง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารประกาศผลการ
อนุมัติทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยได้รับทราบ ตาม
ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏสวนสุนันทา
“เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับ

IQA 2.1-3-01 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2561
IQA 2.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สวนสุนันทา “เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่
เสนอขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (งบรายได้
มหาวิทยาลัย)
IQA 2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทา เรื่ อ งทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
งบประมาณแผ่นดิน
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IQA 2.1-4-01 บันทึกข้อความการขออนุมัติเงิน
สนับสนุนเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
IQA 2.1-4-02 บันทึกข้อความการขออนุมัติไป
นาเสนอผลงานวิชาการ
IQA 2.1-4-03 ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุน
บุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

IQA 2.1-5-01 บั น ทึ ก ข้ อ ความขอรั บ รางวั ล
ผลงานด้ า นวิ จั ย /ทุ น สนั บ สนุ น การน าเสนอ
ผลงานวิจัยต่างประเทศ
IQA 2.1-5-02 บันทึกข้อความขอรับเงินรางวัล
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
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ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ( ง บ ร า ย ไ ด้
มหาวิท ยาลั ย )” (IQA 2.1-3-02), “เรื่อ ง
ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณ
แผ่นดิน” (IQA 2.1-3-03)
วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้ (จากการประมาณการ) ร้อยละ
3 เพื่ออุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย เพือ่ จัดสรรทุนอุดหนุนการ
นาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ และวิทยาลัยฯสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอนุมัติ
ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯไปนาเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึง่
บุคลากรสามารถขอรับเงินสนับสนุนเพื่อนา
การนาเสนอผลงานวิจยั ได้ต้น (IQA 2.1-401) (IQA 2.1-4-02)ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดสรรสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
(IQA 2.1-4-03)
บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ฯได้ รั บ การ
พัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวกับงานวิจัย ทั้งจาก
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น การเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมของศู น ย์ จั ด การความรู้ ก ารวิจั ย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในโครงการ Research Zone (2018) : Phase
134 และเข้ า รั บ การอบรมจากหน่ว ยงาน
ภายในมหาวิท ยาลั ย ที่จั ด โดยสถาบั น วิจั ย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เช่ น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ , โครงการอบรมหลั ก
จ ริย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ( Human
Research Protection : HRP) เป็นต้น
ทั้งนีว้ ิทยาลัยฯใช้ระบบและกลไก
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ดาเนินการสร้างขวัญและกาลังใจต่อ
บุคลากร หากผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ได้รับรางวัลหรือได้รับการตีพมิ พ์อยูใ่ น
ฐานข้อมูลทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพและมี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(IQA 2.1-5-01 ) บุคลากรสามารถขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
(ตัวอย่างการขอเบิกเงินรางวัลของ อาจารย์
ดร.เปรมวดี คฤหเดช IQA 2.1-5-02)
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่คู่มือ
IQA 2.1-6-01 คูม่ ือนักวิจัย
นักวิจัย ซึ่งจัดทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา IQA 2.1-6-02 เอกสารประกอบการขอ
โดยมีเนือ้ หาของขั้นตอนการดาเนินการงาน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพือ่ ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนดและนาข้อมูล
ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคา
ขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร ในเล่มคูม่ ือ
นักวิจัยหน้า 31 (IQA 2.1-6-01) ให้แก่
บุคลากรที่มีความสนใจจะยื่นขอจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและดาเนินการยื่น
ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึ่งอาจารย์
ดร. ฐิตวันต์ หงส์กิตติยานนท์ อาจารย์
ประจาวิทยาลัยได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ประเด็นการพิจารณา:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
(1)ห้อ งปฏิบั ติการหรือ ห้ อ งปฏิ บั ติง านสร้ า งสรรค์ ห รือ หน่ ว ยวิจั ย หรือ ศู น ย์ เ ครื่อ งมือ หรื อ
ศู น ย์ ใ ห้ คาปรึกษาและสนั บ สนุ น การวิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3)สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งาน
สร้างสรรค์ เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(4)กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ในการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพั ฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนั กวิ จั ย มี การสร้ า งขวั ญ และกาลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ ง
อาจารย์ และนั กวิจั ย ที่มีผ ลงานวิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ดีเด่ น
6. มีร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิท ธิ์ข องงานวิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นาไปใช้
ประโยชน์ แ ละดาเนิน การตามระบบที่กาหนด

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการ
มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
2ข้อ
1ข้อ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิทธิบัตร โดยมีการโอนสิทธิให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขณะนีอ้ ยู่
ในระหว่างการดาเนินงานตามขั้นตอนของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (IQA 2.1-6-02)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.6.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงาน
วิ จั ย ห รือ ง า น ส ร้า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
6

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0543

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
บรรลุ
5-6 ข้อ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การปฏิบัติงาน: ดาเนินงานตามระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการติดตามผลการดาเนินงานตามปฏิทนิ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรดาเนินงานด้านการวิจัยตามพันธกิจของวิทยาลัย
ด้านงบประมาณ:ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย
รวมทั้งจัดสรรหนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศในสาขาการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเข้า
ห้องสมุด
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปปฏิทนิ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
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เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

จ า น ว น ว า ร ส า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น วารสาร
ระดับชาติ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
0

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อวารสาร

ฐาน
TCI 1 TCI 2

วันที่ได้รับการยอมรับ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2วารสาร
3วารสาร
4วารสาร
5วารสาร
6วารสาร

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1วารสาร
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.7.1 จ านวนวารสารที่ ไ ด้ รั บ การ
3.50
0
0
0
ยอมรับในระดับชาติ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 วารสาร
0
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ขนาดนี้อยู่ในระหว่างการ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการตามข้อปฏิบตั ิมาตรฐานการจัดทาวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาวารสารการพยาบาลและสุขภาพ พร้อมทั้งกองบรรณาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒวิ ารสาร
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานจัดทาวารสาร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ไม่มีโปรแกรมการจัดรูปแบบหนังสือ ต้องให้ทางโรงพิมพ์ช่วยดาเนินการ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การหาบทความวิจัยมาตีพมิ พ์ในวารสารให้ครบเป็นไปตามเกณฑ์ค่อนข้างยาก
เนื่องจากวารสารเพิ่มเริ่มมีการพัฒนา ยังไม่ได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐาน ดังนั้นจึงไม่เป็นที่รู้จักมาก
เท่าที่ควร
หลักฐานอ้างอิง:
2.7.1-01 http://journal.ssru.ac.th/index.php/jnhjournal
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เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการ IQA 3.1-1-01 คู่ มื อ บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) งบประมาณแผ่ น ดิน ประจ าปี
ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ในระบบแผน มี งบประมาณ 2561
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม IQA 3.1-1-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ตามแนวทางคู่ มื อ บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปี
(ฉบับปรับปรุง) งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ 2561 (IQA 3.1-1-01) มี ก าร IQA 3.1-1-03 รายงานผลการสารวจปัญหาและ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯจัดทาแผนปฏิบัติการ ความต้อ งการของชุ ม ชนใน 5 พื้น ที่รับ ผิด ชอบ
ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการฯ (IQA 3.1-1-02) ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นันทา ประจ าปี
โดยนารายงานผลการสารวจปัญหาและความ งบประมาณ 2561
ต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของ IQA 3.1-1-04 แผนปฏิบั ติการด้า นการบริการ
มหาวิท ยาลั ย (IQA 3.1-1-03) มาใช้ใ นการ วิชาการประจาปี 2561 ที่ได้รับการอนุมัติ
กาหนดทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน IQA 3.1-1-05 รายงานผลการด าเนิ น งาน
การบริการวิชาการประจาปี 2561 (IQA 3.1- โครงการบริการวิชาการ
1-04) พร้อมทั้ง เสนอคณะกรรมการบริห าร IQA 3 .1-1-06 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิ ท ยาลั ย ฯ อนุ มั ติ แ ผน จากนั้ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
โครงการบริการวิชาการดาเนินงานตามแผนที่
วางไว้ และสรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการบริการวิชาการ (IQA 3.1-1-05) ซึ่ง
คณะกรรมการฯสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
ปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงาน
บริการวิชาการในปีถัดไป (IQA 3.1-1-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

100
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
IQA 3.1-2-01 แผนนาไปใช้ประโยชน์ (หน้า3247) ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
ประจาปี 2561 ที่ได้รับการอนุมัติ
IQA 3.1-2-02 (IQA 3.1-1-04) แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริการวิชาการประจาปี 2561 ที่ได้รับ
การอนุมัติ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

3

4

วิท ยาลั ยฯ มีการจั ด ท าแผนการใช้ป ระโยชน์
จากการบริ ก ารวิ ช าการ (IQA 3.1-2-01)
โดยระบุแผนดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน
การบริการวิ ชาการ (IQA 3.1-1-04) โดยมี
การระบุแนวทางการใช้ประโยชน์ของโครงการ
บริการวิชาการ โดยองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
บริ ก ารวิ ช าการจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
สังคม และโครงการบริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการร่ ว มกั บ การเรี ย นการสอนจะให้เกิด
การพัฒนาแก่นักศึกษา
วิ ท ยาลั ย ฯมี ก ารด าเนิ น โครงการบริ ก าร
วิ ช าการแก่ สั ง คมภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยจัดโครงการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน ทั้งหมด 24 โครงการ
มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า จานวน
2 3 โ ค ร ง ก า ร ( IQA 3 .1-3-01) โ ด ย
ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่าง
ใด
ส่วนอีก 1 โครงการ เป็นโครงการที่
วิทยาลัยจัดเป็นลักษณะการให้บริการวิชาการ
แบบมีค่า ลงทะเบีย น คือ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การนากระบวนการพยาบาล
ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ส าหรั บ
อาจารย์พยาบาลและศิษย์เก่าที่สนใจ ทั้งนีเ้ พื่อ
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมน ากระบวนการ
พยาบาลไปใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลและการบั น ทึ ก ทางการพยาบาล
(IQA 3.1-3-02)
เมื่อมีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จสิ้นทุก
โครงการแล้ว คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ประจ าปี

IQA 3.1-3-01 โครงการการบริการวิชาการที่
ได้รับการอนุมัติ ประจาปีงบประมาณ 2561
IQA 3.1-3-02 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อ ง การน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล

IQA3.1-4-01 รายงานผลการดาเนินงานของ
โครงการบริการวิชาการ
IQA 3.1-4-02 รายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการทุกโครงการ

101
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
IQA3.1-4-03 รายงานผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ของโครงการและแผน
IQA3 .1-4-04 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

6

IQA 3.1-5-01 (IQA3.1-4-04) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
IQA 3.1-5-02 แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5

IQA 3.1-6-01 รายงานผลการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 น ารายงานผลการ
ด าเนิ น งานของโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
(IQA3.1-4-01) และรายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินโครงการทุกโครงการ (IQA3.1-4-02)
รวมทั้ ง ผลการประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
โครงการและแผน (IQA 3.1-4-03) มาประชุม
เพื่อได้แนวทางการปรับปรุงแก้ไข มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติการฯในปีถัดไป
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา (IQA3.1-4-04)
วิ ท ย า ลั ย ฯ น า ผ ล จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริห ารวิท ยาลั ย (IQA3.1-404) มาใช้ จั ด ท าแนวทางการพั ฒ นาการ
ให้บริการวิชาการสังคม ประจาปีงบประมาณ
2562 (IQA 3.1-5-02) และจะน ามาใช้
ปรับปรุงแผนแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุข ภาพ มีส่ว นร่วมใน
การบริการวิชาการแก่สังคม“โครงการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ” (IQA 3.1-6-01)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ชุมชนตลาดน้า
บางน้ อ ย ต าบลกระดั ง งา อ าเภอ อั ม พวา
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดยมี อ าจารย์ จ าก
วิทยาลัยฯ ได้แก่ ดร.พรพรรณ วรสีหะ ผศ.ดร.
เปรมวดี คฤหเดช รศ.ประไพวรรณ ด่ า น
ประดิ ษ ฐ์ รศ.พู น สุ ข ช่ ว ยทอง และอาจารย์
ส่าหรี แดงทองดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นการพิจารณา :
ข้อ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ
1 กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2 จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5 สถาบั น สามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ กั บ หน่ว ยงานภายนอกในการพั ฒนาชุ ม ชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่ สังคมสถาบันตามข้อ2โดยมี
จานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทงั้ หมดของสถาบันทั้งนีต้ ้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
2 ข้อ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.8.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
6
5.000
0.0543
พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ
แก่ สั ง คมตามเกณฑ์ ม าตรฐ า น
อุดมศึกษาที่กาหนด
การบรรลุเป้าหมาย:
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การปฏิบัติงาน: ดาเนินงานตามระบบ/กลไกในการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษากาหนด
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการติดตามผลการดาเนินงานตามปฏิทนิ การบริการวิชาการแก่สังคม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของวิทยาลัย
ด้านงบประมาณ:ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปปฏิทนิ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
มีการดาเนินการ
6
บรรลุ
6 ข้อ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

104
เป้าประสงค์ 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม และการบริการ
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. อาจารย์ประจา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานจริง)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจา/หรือนักวิจัย ที่มี
ผลงานวิจัย

หน่วยนับ
คน
คน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
34
41
40
42
41
48
35.29

100

83.33

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ2.50ต่อ 1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.9.1 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ า
1.00
83.33
5.0000
0.0543
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
83.33
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจามีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน

105
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ด้านบุคลากร: บุคลากรดาเนินงานด้านการวิจัยตามพันธกิจของวิทยาลัย
ด้านงบประมาณ:ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย
รวมทั้งจัดสรรหนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศในสาขาการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเข้า
ห้องสมุด
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปปฏิทนิ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการติดตามการดาเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามปฏิทนิ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

การปฏิบัติงาน: ดาเนินงานตามระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการติดตามผลการดาเนินงานตามปฏิทนิ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
หลักฐานอ้างอิง:
2.9-1-01 รายชื่ออาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจัย

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
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เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้อ งถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสั มพันธ์ ท่ีดีกั บ
มหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีทุกฝ่าย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1. จานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. จานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
3.2 เครือข่ายชุมชน
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
4
4
1
1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

5

5

5

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

80.00

80.00

80.00

1
1
1

1
1

1
1
1
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1
-

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือข่าย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

รายละเอียดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ตัวแทนศิษย์เก่าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นาและการตัดสินใจ
ทางการพยาบาล ได้แก่ 1. นายทินกร ไชยสุข 2.นายสุรพงษ์ อดทน 3.นายเกียรติศักดิ์ สิทธิ
จันทร์ และ 4.นางสาวไอ เต่าแก้ว เมือ่ วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านสวนยอแซฟ
จังหวัดนครปฐม

2) เครือข่ายชุมชน
โรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบางคนที ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานจิตเวช
จังหวัดสมุทรสงคราม
และยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
สภาการพยาบาล
ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ ย
พยาบาล ขึน้ ทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอขึน้ ทะเบียนและต่ออายุ
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
4.1 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช
1.วิทยาลัยมีแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
อินเตอร์ เนชั่นแนล
ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล 2.เป็นสถานที่ทางานของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ ย
พยาบาล
4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะ
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทางานของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5.1 -

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.1.1 ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี
1.13
80.00
1.0000
0.0123
ผ ล ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
1
1
-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
80.00
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศิษย์เก่า
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาวิชาชีพ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ วิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: มีบุคลากรที่มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ีกับเครือข่ายต่างๆ
ด้านงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมกับเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักฐานอ้างอิง:
3.1.1-01 เอกสาร MOU ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
3.1.1-02 เอกสาร MOU ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
3.1.1-03 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
3.1.1-04 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3.1.1-05 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาวิชาชีพ
3.1.1-06 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
4
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีทุกฝ่าย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือข่าย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
2) เครือข่ายชุมชน
โรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึน้ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามต่างๆ
ที่ทางมหาวิทยาลัยและ/หรือวิทยาลัยต้องการสารวจ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างองค์
ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการนาไปบูรณาการการเรียนการสอน พัฒนา
ท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ท้องถิ่น
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชน/หน่วยงานได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
1. รับขึน้ ทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การ
ผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ที่จะทาการสอนวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทา
การสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
สภาการพยาบาล

การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
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5. รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของสถาบันการศึกษาที่จะทาการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการสอน และฝึกอบรมตาม ข้อ 4 และ ข้อ 5
7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ใน วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันต่างๆ
8. ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรือความชานาญเฉพาะทาง และ
หนังสือ แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
9. ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
4.1 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทางานของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
อินเตอร์ เนชั่นแนล
4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะ
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทางานของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5)เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5.1 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...
-

เกณฑ์การให้คะแนน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1เครือข่าย
2เครือข่าย
3เครือข่าย
4เครือข่าย
5เครือข่าย
 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1เครือข่าย
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
3.50
4
4.0000
0.1520
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
5 เครือข่าย
4 เครือข่าย
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศิษย์เก่า
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาวิชาชีพ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ วิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: มีบุคลากรที่มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ีกับเครือข่ายต่างๆ
ด้านงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมกับเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
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การบรรลุเป้าหมาย:

ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักฐานอ้างอิง:
3.1.2-01 (3.1.1-01) เอกสาร MOU ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
3.1.2-02 (3.1.1-02) เอกสาร MOU ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
3.1.2-03 (3.1.1-03) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
3.1.2-04 (3.1.1-04) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3.1.2-05 (3.1.1-05) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาวิชาชีพ
3.1.2-06 (3.1.1-06) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีทุกฝ่าย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่ เครือข่าย
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
เครือข่าย
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
3. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ใน ร้อยละ
ประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
3.2 เครือข่ายชุมชน
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
4
-

1
1
1
1
4
1
1
1
2
100

1
1
1
1
4
1
1
1
2
100

-

100
100
100
100

100
100
100
100
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ชื่อเครือข่าย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2) เครือข่ายชุมชน
โรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
สภาการพยาบาล
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
4.1 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล
4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ระยะเวลาการดาเนินการร่วมกัน
ตลอดชีพ
1 ปี
ตลอดระยะเวลาของการเปิดหลักสูตร
5 ปี (พ.ศ 2558-2563)
5 ปี (พ.ศ.2559-2564)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
30.00
32.50
35.00
37.50
≥ 40
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.2.1 ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยความ
3.50
100
5.0000
0.1900
ร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมาย:
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โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 40
100
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ด้านบุคลากร: มีบุคลากรที่มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ีกับเครือข่ายต่างๆ
ด้านงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมกับเครือข่าย

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การปฏิบัติงาน: มีแผนการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศิษย์เก่า
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาวิชาชีพ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ วิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักฐานอ้างอิง:
3.2.1-01 (3.1.1-01) เอกสาร MOU ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
3.2.1-02 (3.1.1-02) เอกสาร MOU ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
3.2.1-03 (3.1.1-03) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
3.2.1-04 (3.1.1-04) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3.2.1-05 (3.1.1-05) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาวิชาชีพ
3.2.1-06 (3.1.1-06) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศ ข้อตกลง
(MOU)ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมส าเร็ จ ตามที่ (MOU)
กาหนด
2. จ านวนข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU)ที่ ข้อตกลง
ก าหนดกิ จ กรรมการด าเนิ น งานทั้ ง หมด (MOU)
ของเครื อ ข่ า ยต่ า งประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ
3. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของข้ อ ตกลงความ ร้อยละ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีทุกฝ่าย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ชื่อเครือข่ายต่างประเทศ

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อยู่ในระหว่างการติดต่อเจรจา 1) กิจกรรม...
ทาความร่วมมือ
2) กิจกรรม...
3) กิจกรรม...
4) กิจกรรม...

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
40.00
42.50
45.00
47.50
≥ 50.00
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
3.3.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ
3.50
ข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่า ย
ต่างประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
0

ค่าคะแนน
ที่ได้
0.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.000

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 50.00
0.00
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน : จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ด้านงบประมาณ : จัดสรรงบประมาณในการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีการดาเนินการประสานงานติดต่อกับผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอน
ของการเจรจา ยังไม่ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกัน
หลักฐานอ้างอิง:
3.3.1-01 -
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เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีทุกฝ่าย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
1 วิทยาลัยมีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการ
สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายและ
แผนขั บ เคลื่อ นความร่ว มมือกับ ต่า งประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
2
3

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยมีกิจกรรมที่ร่วมกับเครือข่ายดาเนิน
แล้วเสร็จได้แก่
เครือข่ายศิษย์เก่า
1.โครงการเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น าและการ
ตั ด สิ น ใจทางการพยาบาล เมื่ อ วั น ที่ 2 -4
กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านยอแซฟอุปถัมภ์ โดย
มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 4 คน ได้แก่
นายทินกร ไชยสุข , นายสุรพงษ์ อดทน, นาย
เกียรติศักดิ์ สิทธิจันทร์ และนางสาว ไอ เต่า
แก้ว
เครือข่ายผู้ประกอบการ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลได้ ฝึ ก งานและบั ณ ฑิ ต ใน
ทางานในโรงพยาบาลที่ได้ทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลวิชัยเวช
เครือข่ายชุมชน

เอกสารหลักฐาน
3.4.1-1-01 แผนการแสวงหาเครือข่ายและแผน
ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2561
3.4.1-1-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแสวงหา
เครื อ ข่ า ยและแผนขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.4.1-2-01 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นาและการตัดสินใจ
ทางการพยาบาล
3.4.1-2-02 เอกสารบันทึกข้อความส่งนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติในรายวิชาทางการพยาบาล
3.4.1-2-03 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด
3.4.1-2-04 ตั ว อย่ า งเอกสารจากสภาการ
พยาบาล

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

4

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

5

วิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักธรรม
ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเป็นการเพิ่มฐานเรียนรู้
"เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด" และองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้คือ การป้องกันยาเสพติดของ
เยาวชน เมื อ่ วั น ที่ 31 มกราคม 2561 ณ
โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายสภาวิชาชีพ
มีการประสานงานกับสภาการพยาบาล เช่น
การแจ้งผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น
มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนฯได้ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ
66-70 และดาเนินการได้บรรลุ เฉลี่ยร้อยละ
66-80
มีการดาเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 75
และดาเนินการได้บรรลุ เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
80

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

3.4.1-4-01รายงานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยตาม
มหาวิทยาลัยกาหนดประกอบด้วย 1) เครือข่าย
ศิ ษ ย์ เ ก่ า 2) เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน 3) เครื อ ข่ า ย
ผู้ป ระกอบการ 4) เครือ ข่า ยสมาคมวิชาชีพ 5)
เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3.4.1-4-02 สรุ ป รายงานการชุ ม การพั ฒ นา/
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและจัดทาแผนการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายในปีถัดไป

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับพิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้ ริหารระดับสูง
2
มีการดาเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ60 และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่
น้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 61-65 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ5065
4
มีการดาเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 6680

119
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
5
มีการดาเนินงานตามแผนฯได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ
80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3 . 4 . 1 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
1.00
ระดับ 5
5.0000
0.0543
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานตาม
แผนฯได้เฉลีย่
ร้อยละ 75 และดาเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
5.0000

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศิษย์เก่า
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาวิชาชีพ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ วิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: มีบุคลากรที่มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ีกับเครือข่ายต่างๆ
ด้านงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดสรรทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
อื่น ๆ: ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมกับเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

120
เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน 3.5.1-01-1 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด าเนิ น งานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล
เครือข่าย
3.5.1-01-2 แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่าย
2 ดาเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯได้แก่
3.5.1-02-1 รายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
3 -รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
-จัดส่งข้อมูลเครือข่าย ให้มหาวิทยาลัยทุกไตร 3.5.1-02-2 ฐานข้อมูลเครือข่าย
มาส ได้แก่ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า, สภาวิชาชีพ,
ผู้ประกอบการ และชุมชน
4 มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อย 3.5.1-4-01รายงานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยตาม
ละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร้อย มหาวิทยาลัยกาหนดประกอบด้วย 1) เครือข่าย
ละ 66-80
ศิ ษ ย์ เ ก่ า 2) เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน 3) เครื อ ข่ า ย
5 มีการดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และ ผู้ป ระกอบการ 4) เครือ ข่า ยสมาคมวิชาชีพ 5)
บรรลุเป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3.5.1-4-02 สรุ ป รายงานการชุ ม การพั ฒ นา/
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือ ข่ายและจัดทาแผนการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
การดาเนินการ
1
มีคณะท างานการพั ฒนา/ปรับ ปรุง ฐานข้อ มู ล เครือ ข่า ย และมี แผนการพั ฒนา/ปรับ ปรุ ง
ฐานข้อมูลเครือข่ายที่ผา่ นการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2
มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ 50 แ ล ะ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
3
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร้อยละ
50-65
4
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร้อย
ละ 66-80
5
มีการดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.5.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
5
5.0000
0.0543
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานตาม
แผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: บุคลากรได้รับการอบรมให้ความรูใ้ นการปรับปรุงเครือข่าย
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงเครือข่าย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาฐานข้อมูล อาทิเช่น Server ที่มี
ความจุที่สามารถรองรับได้มากขึ้น
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ดาเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: ยังไม่มฐี านข้อมูลกับเครือข่ายต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรศักดิ์ เพชรทอง/
นางสาวเบญจพร เติมสิน
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานได้
บรรลุเป้าหมาย
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

กิจรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
8

กิจรรม

-

4

13

ร้อยละ

-

-

61.54
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โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
หน่วยนับ
1. การเพิ่มจานวน BackLinksที่มาภายนอก Domain มหาวิทยาลัย
1.1 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
12 ลิ้งค์
ประเทศ)
จานวน
1.2 การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.
50 ลิ้งค์
จานวน
1.3 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
6 ลิ้งค์
ต่างประเทศ)
จานวน
1.4 จานวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
ร้อยละ 80
ตัวตั้ง
ของจานวน
ตัวหาร
นักศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ
เดือน

ผล

การบรรลุ

2
ไม่บรรลุ
0

ไม่บรรลุ

1
ไม่บรรลุ
15,679
470
100

บรรลุ
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คิดเป็นร้อยละ
2.2 จานวน มคอ./แผนการสอนที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์(นับเฉพาะอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง)

ร้อยละ 100

ตัวตั้ง
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ
ตัวตั้ง
ตัวหาร

49

บรรลุ

49
100
324

บรรลุ

12
100
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2.3 จานวนเอกสารการเรียนการสอนที่
ร้อยละ 100
623
บรรลุ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์(นับ
เฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
2.4 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ร้อยละ 80
212
Proceedings/ Journal ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติทีน่ ามาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ประจาตัวอาจารย์(นับรวมอาจารย์ลาศึกษา
บรรลุ
ต่อ)
คิดเป็นร้อยละ
2.5 จานวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
120 ข่าว
140
หรือข่าวสารบนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน โดย
แนบไฟล์เนือ้ หาที่เป็นไฟล์ .pdf
จานวนข่าว
บรรลุ
3. การเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google scholar
3.1 การทาวารสารวิชาการออนไลน์ประจา
1 ฉบับ
จานวน
1
บรรลุ
หน่วยงาน
3.2 การเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
1 ครั้ง
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติและ
เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ประจา
หน่วยงาน
จานวน
ไม่บรรลุ
3.4 จานวนบทความวิจัยที่นาเสนอในการ
ร้อยละ 80
ตัวตั้ง
50
บรรลุ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ตัวหาร
50
ฐานข้อมูล Google scholar หรือฐานข้อมูลที่สูง
100
กว่า(นับรวมจานวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ)
คิดเป็นร้อยละ
4. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR, SCOPUS, ISI
4.1 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ร้อยละของ
ตัวตั้ง
ไม่บรรลุ
นานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI
จานวน
ตัวหาร
อาจารย์
คิดเป็นร้อยละ
- สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ฯ
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2. การเพิ่มจานวนไฟล์ขอ้ มูลและจานวนหน้าเว็บไซต์ภายใต้ Domain มหาวิทยาลัย
2.1 การทาเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ที่อยู่
ร้อยละ 100
ตัวตั้ง
ภายใต้เว็บไซต์ประจาสาขาวิชาและเว็บไซต์
หน่วยงาน(นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
ตัวหาร
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
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ร้อยละ 10
- สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
ร้อยละ 5
- สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อย
ละ 5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.50ต่อ1คะแนนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.1.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
3.50
61.54
1.0000
0.0380
ด าเนิ น การตามแผนการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
61.54
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ด้านงบประมาณ: ไม่ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการฝากลิงค์ที่มีค่าใช้จา่ ย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
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อื่นๆ : การไม่มีบทความวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS ทาให้ไม่เกิดการนาไปใช้อ้างอิงได้ และบุคลากรไม่
เพียงพอในการดาเนินงานจัดประชุมวิชาการ นอกจากนีย้ ังไม่มีหลักสูตรที่เป็นสองภาษา จึงทาให้ไม่มี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาต่างชาติร่วมกัน
หลักฐานอ้างอิง:
4.1.1-01 รายชื่อเว็บไซต์อาจารย์ประจาภายใต้เว็บไซต์วทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
4.1.1-02 ลิงค์ของเว็บไซต์วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และ
นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ และ
นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ ต่ อจ านวนอาจารย์ ประจ าและ
นักวิจัย

ผลงาน

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

คน

-

-

50

ร้อยละ

-

-

-

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ระดับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รบั รางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่
ให้รางวัล

ชาติ

นานาชา
ติ





ระบุด้านของ
รางวัล
วิจัย

งาน
สร้างสรร
ค์





ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ0.05ต่อ 1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
1.13
N/A
1.0000
0.0123
วิชาการงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
รางวั ล ระดับ ชาติห รือนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
N/A
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาเสนอบทความวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ด้านบุคลากร: การเพิ่มทักษะการเขียนบทความงานวิจยั ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
อื่น ๆ: การขาดประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวด
หลักฐานอ้างอิง:
4.1.2-01 -

128
เป้าประสงค์ที่ 4.2ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ประเด็นการประเมิน

ร้อยละการรับรู้
99.20

รวม

99.20

1.ด้านความศรัทธา
2.ด้านการยอมรับ
3.ด้านความเชื่อมั่น

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50ต่อ1คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4 . 2 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู้
3.50
99.20
5.0000
0.1900
ภาพลั กษณ์และการให้บ ริ การของ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
99.20
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการต่างๆของวิทยาลัยผ่านสือ่ ใน
ช่องทางต่างๆ
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: พิจารณาเนือ้ หาที่มีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีและการให้บริการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารของวิทยาลัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการ
สื่อสารกับบุคลคลภายนอก เพื่อให้ทราบการดาเนินงานและข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
4.2.1-01 รายงานผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1. จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ช า ว ต่ า ง ช า ติ / นั ก ศึ ก ษ า
คน
แลกเปลี่ยน
1.1 จานวนนักศึกษาต่างชาติทลี่ งทะเบียนเรียน
1.2 จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น
1.2.1 จานวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ

1.2.2 จานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ทีม่ า
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส

-

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
20 คน
22 คน
24คน
26คน

คะแนน 5
28คน

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 คน
2คน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
1.13
0.0000
0.0000
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
2 คน
0.000
ไม่บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีการวางแผนการจัดทาหลักสูตรสองภาษา
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: มีการประชุมหารือแนวทางของคณะกรรมการบริหารในการจัดทาหลักสูตร
สองภาษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: สื่อการเรียนการสอนมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ และมีการอ้างอิงตาราภาษาต่างประเทศด้วยใน
การจัดการเรียนการสอน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:

ด้านกระบวนการ/วิธีการ: การสอบใบประกอบวิชาชีพ ยังไม่มีขอ้ สอบที่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการที่จะมี
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ จาเป็นต้องพิจารณาและคานึงถึงการสอบใบประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษาต่างชาติด้วย
หลักฐานอ้างอิง:
4.3.1-01 -

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์4.4ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ
คน
1
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
จากประเทศ
ชื่อ-สกุล
1.Mr.Felicisimo
Enriquez Santiago

ฟิลิปปินส์

ระดับวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด
Master of Arts in Teaching
English

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
สูงสุด
Ifugao State University

เกณฑ์การให้คะแนน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5คน
7คน
9คน
11คน
13 คน
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1คน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.4.1 จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและ
1.00
1 คน
5.0000
0.0543
นักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 คน
1 คน
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติสอนในรายวิชา English และ English for Nursing ให้แก่นักศึกษา
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ขออนุมัติจา้ งอาจารย์ชาวต่างชาติและต่อใบอนุญาตทางานให้ถูกต้อง เพื่อให้
สามารถทางานได้ทนั ที
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แนะนาและประสานงานในการดาเนินการต่อใบอนุญาตทางานให้
อาจารย์ชาวต่างชาติ
ด้านงบประมาณ:มีการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินเดือนให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ขออนุมัติจา้ งอาจารย์ชาวต่างชาติและต่อใบอนุญาตทางานให้ถูกต้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง:
4.4.1-01 บันทึกข้อความ วพบ./501.01 ขออนุมตั ิจา้ งอาจารย์ชาวต่างชาติ
4.4.1-02 ใบอนุญาตทางาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

134
เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชนา สอนแตง
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ ไ ด้ ผ่ า นการประเมิ น ในการรั บ รอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล โดยมีเงื่อนไขของคูม่ ือการรับรองสถาบันฯ
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยงานที่ให้การรับรอง

วันที่ได้รับการรับรอง

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

สภาการพยาบาล

15 พฤษภาคม 2559

ระยะเวลาของการ
รับรอง
3 ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา
2559-2561)

เกณฑ์การให้คะแนน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 ห้อง โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ห้อง
2 ห้อง
3 ห้อง
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1ห้อง
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการ
1.00
1 ห้อง
5.0000
0.0543
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 ห้อง
1 ห้อง
บรรลุ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแนวทางตามคูม่ ือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการตามแนวทางในคูม่ อื การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้านบุคลากร: มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาล
ด้านงบประมาณ:จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ใี ช้ในห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีอุปกรณ์ หุ่น และเครื่องมือต่างๆที่เพียงพอต่อการใช้งาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง:
4.5.1-01 คูม่ อื การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (หน้า 40)
4.5.1-02 รายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา สาขาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พุทธศักราช 2558
4.5.1-03 บันทึกข้อความที่ สภ.พ.01/05/406 จากสภาการพยาบาล เรื่อง การพิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เป้าประสงค์ 4.6 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของSocial Media ที่ทันสมัยใน
การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด : รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 มี ค ณะท างานการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ และมี 4.6.1-1-01 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม ดาเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผ่านการอนุมัติ 4.6.1-1-02 แผนการด าเนิน งานการปรั บ ปรุง
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์
2 วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุ 4.6.1-2-01 รายงานผลการด าเนิ น งานการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
3 ในแผน ดังนี้
4 การรายงานข้อมูล จานวน 120 ข่าว/ข้อมูล
1. มีการปรับปรุงโครงการเว็บไซต์
2. มีContent ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
3. มีการเผยแพร่ขา่ วสาร
4. มีการให้ Download ข้อมูล
5. มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media
และข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รวมทั้ ง การรายงานผลการด าเนิ น งานการ
ปรับปรุงโครงการเว็บไซต์
5 มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อย
ละ 100 และบรรลุ เ ป้ า หมายของกิ จ กรรม
มากกว่าร้อยละ 80
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีคณะทางานการปรับปรุงเว็บไซต์ และมี แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผา่ นการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

137
รอบ 6 เดือน
รอบ 12เดือน
2
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อย
กว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
ร้อยละ 50-65
4
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
ร้อยละ 66-80
5
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.6.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
3.50
5.0000
5.0000
0.1900
ปรับปรุงเว็บไซต์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานของ
กิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ
100 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

การบรรลุ
บรรลุ

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

ด้านบุคลากร: บุคลากรได้รับการอบรมให้ความรูใ้ นการปรับปรุงเครือข่าย
ด้านงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงเครือข่าย
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: มีการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาฐานข้อมูล อาทิเช่น Server ที่มี
ความจุที่สามารถรองรับได้มากขึ้น
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ดาเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
อื่น ๆ: -

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

การปฏิบัติงาน: มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
มาตรการที่ได้ดาเนินการ: ดาเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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139
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ภาคผนวก

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

140
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พ.ศ. 2561

ภาคผนวก ก
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์

141
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

142
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พ.ศ. 2561

143
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

144
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

145
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

146
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับชาติ

147
ภาคผนวก ข
แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

148
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ตัวชี้วัด 1.1.1 คะแนนเฉลีย่ การประกันคุณภาพภายในประจาปี

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

เป้าหมาย : ≥ 4.25
คะแนนแต่ละองค์ประกอบ
หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

≥ 4.25

อ.1

อ.
2

อ.
3

อ.
4

อ.
5

คะแนนรวม

4.06

5

4

5

5

4.52

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS
ตัวชี้วัด

1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561 / รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย : ≥ 60.00

10) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

หน่วยงาน

เป้าหมาย

พยาบาลฯ

≥ 60.00

กิจรรมที่
บรรลุ

กิจกรรม
ทั้งหมด

ร้อยละ

1

4

25.00

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ตัวชี้วัด

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

การบรรลุเป้าหมาย

รวม
N/A

คะแนนตัวชี้วัด

จิตสาธารณะ
N/A

บรรลุ

5

5

การสื่อสาร
N/A

คิดเป็น
ร้อยละ

1.063

นักปฏิบัติ
N/A

ป.
เอก

รวม
ทั้งสิ้น

470

รวม
5

ป.
โท

-

จิตสาธารณะ
5

ป.
ตรี

-

การสื่อสาร
N/A

รว
ม

470

นักปฏิบัติ

10) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

รางวัลระดับนานาชาติ

N/A

หน่วยงาน

เป้าหมาย

รางวัลระดับชาติ

0.20

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าหมาย : 0.20
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1

ชนะเลิศฟุต
ซอล

กีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่ง
ประเทศไทย



จิตสาธารณะ

สือสาร

ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

9-ก.พ.
61

9
กุมภาพั

นธ์
2561

รายงานผล
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

นาย ศุภชัย ยนต์ชัย

นาย มนัส จรรยามั่น

พยาบาล
ศาสตร์

นาย ชาคริต กองสมบัติ

60122230087

นาย ธนพล เตื่อยตุ่น

60122230080

นาย ทัศนัย บัวสุข

59122230078

นาย กิตติศักดิ์ กรอบมุข

59122230087

นาย ทักษณะ สระทอง

58122230016

นาย อนุชา วงศ์คาอินทร์

58122230051

นาย ณัฐพล ไชยวงษา

58122230070

นาย อนุพง อันทะยันต์

58122230059

นาย พนมชัย กุญชนะรงค์

58122230061

นาย เอกลักษณ์ จันทะนันต์

57122230095

นาย อดิศักดิ์ บรรยง

57122230102

นาย วีรวัฒน์ เจือทอง

60122230112

นาย ณัฐพล พันธ์สีมา

60122230043

นาย ชาคริต กองสมบัติ

59122230093

นาย ณัฐวุฒิ เท่งวา

59122230091

นาย เจษฏา ออกผล

58122230017

นาย ธนัญธรรศ เพชรเมือง

57122230071
57122230094
57122230086

นาย เอกพงษ์ เพชรศิลา
นาย ชยากร จิณไชย

57122230069

3

ชนะเลิศฟุต
ซอล
KARUN

KARUN LEAGUE
CUP 2019



11
 พฤษภา
คม

ราชการ
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์

60122230043

60122230043

นาย ชาคริต กองสมบัติ

60122230087

นาย ธนพล เตื่อยตุ่น

การปฏิบัติ

พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

กีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

2



ระบุด้านของ
รางวัล

นักปฏิบัติ

หน่วยงานที่ให้
รางวัล

นานาชาติ

ชื่อรางวัลที่
ได้รับ

ชาติ

ลาดับ

ระดับ
รางวัล

150

LEAGUE
CUP 2018

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

4

5

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

จิตสาธารณะ

ประจาปี

สือสาร

หน่วยงานที่ให้
รางวัล

นักปฏิบัติ

ราชการ

ชื่อรางวัลที่
ได้รับ

ระบุด้านของ
รางวัล

นานาชาติ

การปฏิบัติ

ลาดับ

รายงานผล

ชาติ

ระดับ
รางวัล

รางวัลผูเ้ ล่น
ยอดเยี่ยม
รางวัล
ชมเชย การ
ประกวด
มารยาทไทย
ระดับอุดมศึ
กษา (ทั่ว
ประเทศ)

ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

2561

KARUN LEAGUE
CUP 2019

11พ.ค.-61




มหาวิทยาลัย
รามคาแหง








21ก.ย.-61

60122230080

นาย ทัศนัย บัวสุข

59122230078

นาย กิตติศักดิ์ กรอบมุข

59122230087

นาย ทักษณะ สระทอง

58122230016

นาย อนุชา วงศ์คาอินทร์

58122230051

นาย ณัฐพล ไชยวงษา

58122230070

นาย อนุพง อันทะยันต์

58122230059

นาย พนมชัย กุญชนะรงค์

58122230061

นาย เอกลักษณ์ จันทะนันต์

57122230095

นาย อดิศักดิ์ บรรยง

57122230102

นาย วีรวัฒน์ เจือทอง

60122230087

นาย ธนพล เตื่อยตุ่น

60122230075

นาย อัครพล แจงประดิษฐ์

60122230080
60122230093

นาย ทัศนัย บัวสุข
นางสาว ศรัญพร อึง้ พุทธ
รอด

60122230095

นางสาว พรนภา ฝากไธสง

ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์
พยาบาล
ศาสตร์

151
ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายงานผล
การปฏิบัติ

(2) จานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(3) จานวนนายจ้างที่
ตอบแบบประเมิน

ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

คุณธรรม จริยาธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้

ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด

รวม

52

-

-

52

52

-

-

52

4.78

4.51

4.59

4.80

4.53

4.80

4.67

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

เป้าหมาย

หน่วยงาน

(1) จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด (ปี
การศึกษา 2559)

(4) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มตี ่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

118

-

-

118

≥ 4.30

9.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
รายงานผล

หน่วยวัด

การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
1
2

3

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา
2.1จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มงี านทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา ผู้
ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบทและผู้ท่เี กณฑ์ทหาร)
(ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100)

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560

คน
คน

115
110

122
122

118
116

คน

109

122

107

คน

0

5

2

คน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

1
110

3
122

7
102

ร้อยละ

99.09

100

92.24

153
ตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560

ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา
2.1จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มงี านทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทา ภายใน 1 ปี ที่
ทางานตรงสาขา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100)

คน
คน

115
110

122
122

118
116

คน

109

122

107

คน

0

6

2

คน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

1
109

3
113

7
107

ร้อยละ

100

100

100

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : 4.00
เป้าหมาย

10) วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ

≥ 4.00

ระดับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจของ
สังคม

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.37
5



วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคม
ศิษย์
บุคลากร นักศึกษา
รวม
เก่า
4.85
3.83
4.44
4.373333333

154
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรทีบ่ ูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธ
กิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กันยายน 2561

เป้าหมาย : ≥ 70.0

หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ

เป้าหมาย

≥ 70

1) กิจกรรม
นอกหลักสูตร
ที่บูรณาการ
กับพันธกิจ
2

2) กิจกรรมนอก
หลักสูตรทั้งหมด
2

3) คิดเป็นร้อยละ
=(1/2)*100
100

155
กิจกรรม
นอก
หลักสูตร
โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้าง
คุณภาพ
บัณฑิตด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม :
การบริการ
สุขภาพและ
บาเพ็ญจิต
สาธารณะ
โครงการจิต
อาสาเฉพาะ
กิจงานพระ
ราชพิธี
ถวายพระ
เพลิงพระ
บรมศพ

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

1) เพื่อให้
นักศึกษา
แสดงออกถึง
การมีจิตอาสา
2) เพื่อแสดง
ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR :
Corporate
Social
Responsibility)
1) เพื่อน้อม
สานึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
และถวายเป็น
พระราชกุศล
แด่
พระบาทสมเด็จ
พระปริมนทรม
หาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถ
บพิตร
2) เพื่อ
ให้บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพและ
บริการงาน
ทั่วไปแก่
ประชาชนที่มา
ถวาย
ดอกไม้จันทน์
ณ พระเมรุมาศ
จาลอง

กิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณา
การกับพันธกิจฯ
การ วิจัย บริการ
เรียน
วิชาการ ทานุ
การ
บารุง
สอน
ศิลปะ
 

ระยะเวลาที่
ดาเนินการ

6-8 ตุลาคม 2560

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
นักศึกษา
ที่เข้า
ร่วม

จิตอาสา
อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษา
พยาบาล
จานวน 23 คน

15 คน

อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษา
พยาบาล
จานวน 450
คน

450 คน

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

วัดป่าทรัพย์ทวี
ต.วังหมี อ.วังน้า
เขียว จ.
นครราชสีมา

วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

พระเมรุมาศ
จาลอง ลานคน
เมือง
กรุงเทพมหานคร
และ พระเมรุ
มาศจาลอง ลาน
ปฐมบรมราชา
นุสรณ์ (รัชกาลที่
1)

วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

  

26 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

156
ตัวชี้วัด 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
รายงานผล

ตัวชี้วัด

การปฏิบัติ

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

ราชการ
ประจาปี

เป้าหมาย : ≥ 4.25

งบประมาณ
พ.ศ. 2561
หน่วยงาน

เป้าหมาย

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1) ผลรวมค่าความพึง
พอใจเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

2) จานวนจัดกิจกรรม
การส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
ทั้งหมด

3) คิดเป็นร้อย
ละ
=(1/2)

32.3

7

4.614285714

≥ 4.25

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

7 ธันวาคม
2560

นักศึกษา
พยาบาล
ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาพยาบาล 123 คน

4.39

วิทยาลัย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ดาเนินการ



ระดับความพึงพอใจ

-

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

-

กลุ่มเป้าหมาย

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

-

ประกันคุณภาพ

ทักษะทางปัญญา

-

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา นา
ความรู้และใช้
กระบวนการ
คุณภาพในการ
พัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมหรือ
โครงการ
นักศึกษาได้

คุณธรรมจริยธรรม

โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพ : การให้
ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษาทั้งหมดของ คณะ/วิทยาลัย

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

157
โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะภาวะผู้นา
และการตัดสินใจ
ทางการพยาบาล

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพ
และการสร้างเสริม
คุณลักษณะของ
บัณฑิตพยาบาลที่
พึงประสงค์ : การ
แข่งขันกีฬาสุนนั ทา
สามัคคี

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน : อบรมและ
ศึกษาดูงานสถาบัน
บาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราช
ชนนี

-

-

-



-

-

2-4
กุมภาพันธ์
2561

นักศึกษา
พยาบาล
ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาพยาบาล 125 คน

4.72

บ้าน
สวนยอ
แซฟ
จังหวัด
นครปฐ
ม

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

-

-

-



-

-

24
กุมภาพัน
ธ์ 2561

นักศึกษ
าทุกชั้น
ปี

นักศึกษาพยาบาล 464 คน

4.6

องค์การ
บริหาร
ส่วน
จังหวัด
นนทบุรี
ถนนราช
พฤกษ์
จังหวัด
นนทบุรี

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

-

-



-

-

-

26
กุมภาพันธ์
,18
เมษายน
2561

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

124 คน

4.52

สถาบัน
บาบัดรั
กษาและ
ฟื้นฟูผู้
ติดยา
เสพติด
แห่งชาติ
บรมราช
ชนนี

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

*เพื่อให้นกั ศึกษา
มีการเรียนรูก้ าร
ทากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างภาวะ
ผู้นา ความ
สามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ
และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
*เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในการ
ทางานร่วมกัน
เป็นทีมและฝึก
ความมีระเบียบ
วินัยในตนเอง
*เพื่อให้นกั ศึกษา
ได้แสดงศักยภาพ
ในด้านต่างๆ เช่น
ความคิด
สร้างสรรค์ &
และความพร้อม
เพรียง
*เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิด
ความสามัคคี รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ระหว่างคณะและ
วิทยาลัยต่างๆ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
*เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์& โดย
การออกกาลัง
กาย เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหา
และห่างไกลจาก
ยาเสพติด
เพือ่ ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง
และสามารถนา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การพยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวชแก่
ผู้ใช้บริการที่มี
ปัญหาเรื่องของ
สารเสพติดได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

158
รายงานผล
การปฏิบัติ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน :
การพยาบาลสูติ
ศาสตร์

ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพพยาบาล
สาหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

โครงการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
(English Camp)
สาหรับนักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับ
ภาวะแทรกซ้อน
ในระยะตั้งครรภ์
คลอดและหลัง
คลอด ตลอดจน
วิธีการทาสูติ
ศาสตร์หัตถการ
ที่ทันสมัย
สามารถ
ปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อ
ช่วยเหลือผู้คลอด
ในภาวะฉุกเฉินได้
อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน
ตลอดจน
สามารถนาไปใช้
ในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
ด้วย
เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ
เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
สะท้อนความคิด
และการ
แสดงออกถึง
ความเป็นไทยได้
อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับ
สภาพการ
เปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน
*เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารให้
เป็นที่เข้าใจกัน
กับนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
*เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมการใฝ่รู้
และศึกษา
เพิ่มเติมการใช้
ภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา

-

-



-

-

-

13
ธันวาคม
2560

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

106 คน

4.6

วิทยาลัย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ



-

-

-

-

-

20-22
ตุลาคม
2560/1214
ธันวาคม
2560

นักศึกษา
ชั้นปีที่
2-3

จานวน122/111 คน

4.8

วิทยาลัย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

-

-

-

-



-

7-9 พค.
,18-20
พค. 2561
และ1-3
มิย. 2561

นักศึกษา
ชั้นปีที่
2-4

จานวน 120/110/107 คน

4.67

วิทยาลัย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

วิทยาลั
ย
พยาบา
ลและ
สุขภาพ

159
ตัวชี้วัด 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ของการ
จัดการเรียนการสอน

รายงานผล

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี

เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

100.00

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวน
อาจารย์
ประจาที่มี
เว็บไซต์
ของการ
จัดการ
เรียนการ
สอน (1)
52

ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่มีเว็บไซต์
ดร.พรพรรณ
ผศ.(พิเศษ)ดร.
เปรมวดี
ดร.อุดมพร
อาจารย์กันยา

25
26

ดร.ฐิตวันต์
อาจารย์จันทนา

คฤหเดช
ยิ่งไพบูลย์สุข
นภาพงษ์
กิตติโชติ
พาณิชย์
เมธาพัฒนะ
อู่รัตนมณี
ปราณีธรรม
มั่งถึก
สอนสนาม
ศรีจานง
แดงทองดี
โชติพานัส
พัสระ
สังฆะพงษ์
กัมพลาศิริ
โพธิ์พิจารย์
เตชาทวีวรรณ
โพธิ์ศรี
เกียรติกานนท์
ช่วยทอง
เชือ้ วณิชชากร
ยอดกลกิจ
สว่างจิต
หงษ์กิตติยา
นนท์
แจ้งเจนเวทย์

งบประมาณ
พ.ศ. 2561
คิดเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100

คะแนน
ตัวชี้วัด

100

5

การบรรลุ
เป้าหมาย

52

สังกัด
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ



URL
http://www.elnurse.ssru.ac.t/ponpun_ra/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/premwadee_ka/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/udomporn_yi/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/kanya_na/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/boonsri_ki/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/muntanavadee_ma/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/sujitra_ur/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/runsiri_pr/
(ลาศึกษาต่อ) http://www.elnurse.ssru.ac.t/nopbhornphet/
http://www.elnurse.ssru.ac.t/wipakon_so/
http://www.teacher.ssru.ac.th/nitaya_si/
http://www.teacher.ssru.ac.th/saree_da/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/wachiraporn_ch/
(ลาศึกษาต่อ)http://www.elnurse.ssru.ac.th/rangsima_pa/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/tipapant_su/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/noppawan_ku/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/monredee_ph/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/petcharat_te/
(ลาศึกษาต่อ)http://www.elnurse.ssru.ac.th/nuengruethai_po/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/kanchana_ki/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/poonsook_sh/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/surang_ch/
http://www.elnurse.ssru.ac.thh/lakana_yo/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/sumala_sa/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/thitavan_ho/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/chantana_ch/

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ผศ.ดร.บุญศรี
ดร.มัณทนาวดี
ผศ.ดร.สุจติ รา
อาจารย์วรุณศิริ
อาจารย์นภพร
พัชร
อาจารย์วิภากร
อาจารย์นิตยา
อาจารย์ส่าหรี
อาจารย์วชิรพร
อาจารย์รังสิมา
รศ.ทิพาพันธ์
ผศ.นภวัลย์
อาจารย์มลฤดี
อาจารย์เพ็ชรัตน์
อาจารย์หนึ่งฤทัย
ดร.กาญจนา
รศ.พูนสุข
อาจารย์สุรางค์
ผศ.ลักขณา
อาจารย์สุมาลา

วรสีหะ

จานวน
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด (นับ
เฉพาะที่
ปฏิบัติงาน
จริง) (2)

160
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

27
28
29
30

ด่านประดิษฐ์
เลิศสาราญ
สาริกา
โง้วศิริ

43
44

รศ.ประไพวรรณ
อาจารย์สุภาวดี
อาจารย์เอือ้ อารีย์
ดร.กนิษฐ์
อาจารย์ลักษณ์วิ
รุฬม์
อาจารย์จิราพร
ดร.อารยา
ดร.กรรณิกา
อาจารย์อรทัย
อาจารย์สุกัญญา
อาจารย์อภิญญา
ดร.อัญชลี
อาจารย์ขวัญฤทัย
อาจารย์อัมพร
อาจารย์นภิสสรา
อาจารย์ภคพร
ผศ.ดร. สุด
ประนอม
อาจารย์ชัชวาล

45

ผศ.กาญจนา

ศิริเจริญวงศ์

46

อาจารย์ศศิธร

สินวรพันธุ์

47

ผศ.อรนุช
MR.Santiago
Felicisimo
อาจารย์ สุนีย์
อาจารย์
ธนะวัฒน์
อาจารย์ วานิช
อาจารย์ แว่นใจ

เชาว์ปรีชา

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

48
49

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

50
51
52

โชติศิริ
รักการ
ทิพย์วงศ์
เจิมเทียนชัย
รุ่งวชิรา
บุญวรสถิต
กุลทะเล
จันทาโภ
เสมพูน
เจียงวิริชัยกูร
ธีระเนตร
เที่ยวรอบ
สมันตเวคิน
วงค์สารี

Enriquez
อังศุภาสกร
รวมสุก
สุขสถาน
นาคะสุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

http://www.elnurse.ssru.ac.th/prapaiwan_da/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/supawadee_le/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/euarre_sa/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/kanit_ng/
http://www.elnurse.ssru.ac.thh/luckwirun_ch/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/jiraporn_ra/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/araya_ti/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/kunnika_je
http://www.elnurse.ssru.ac.th/orathai_ru
http://www.elnurse.ssru.ac.th/sukanya_bo/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/apinya_ko
http://www.teacher.ssru.ac.th/anchalee_ja
http://www.elnurse.ssru.ac.th/kwanrutai_sa
http://www.elnurse.ssru.ac.th/amporn_je
http://www.elnurse.ssru.ac.th/napissara_dh/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/phakaphon_ta
http://www.elnurse.ssru.ac.th/sudpranorm_sm
http://www.elnurse.ssru.ac.th/chutchavarn_wo
http://www.elnurse.ssru.ac.th/kanjana_si/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/sasitorn_po/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/oranuch_ch/

http://www.elnurse.ssru.ac.th/felicisimo_sa
http://www.elnurse.ssru.ac.th/sunee_au
http://www.elnurse.ssru.ac.th/tanawat_ru/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/wanich_su/
http://www.elnurse.ssru.ac.th/vanjai_na
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ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่ นตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรของสกอ. โดยได้
คะแนนไม่ตากว่
่ าระดับ 3.01

รายงานผล

ตัวชี้วัด

การปฏิบัติ

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ
3.01

ราชการ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

ประจาปี

เป้าหมาย : ≥ 70.00

งบประมาณ

ตาราง 1 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด

พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

เป้าหมาย

≥ 70.00

1) จานวนหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ
3.01
ป. ป. ป.
รวม
ตรี โท เอก
**

2) จานวนหลักสูตรทั้งหมด

ป.
ตรี

ป.
โท

ป.เอก

1

คิดเป็นร้อย
ละ
(3)=1/2*100

คะแนน
ตัวชี้วัด

100

5

การ
บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

1

บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : ≥ 4.31

หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าหมาย

≥ 4.31

1) ผลรวมค่า
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับ
นักศึกษา
(นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย)
4.42

2) จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ประจาปีการศึกษา 2559
(ที่มนี ักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

1

3) คิดเป็นร้อยละ
=(1/2)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4.42

162
รายงานผล
การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
ตัวชี้วัด

ราชการ

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา
ของตนเอง

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

เป้าหมาย : ≥ 85.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

≥ 85.00

1) จานวน
บุคลากร
สาย
วิชาการที่
ได้รับการ
เพิ่มพูน
ศักยภาพฯ
45

2) จานวน
บุคลากร
สายวิชาการ
ที่ปฏิบัติงาน
จริง

3) คิดเป็นร้อยละ

48

93.75

4)
คะแนน
ตัวชี้วัด

5

5) การบรรลุเป้าหมาย



ตัวชี้วัด 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้
วัด

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11
≥
25.
00

-

10

10

4

4

8

3

-

3

51

การบรรลุ
เป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ

คะแนนตัวชี้วัด
3.46

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

รวม

ศ.

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

รศ.

รวม

ป.โท

ป.ตรี

รวม

ป.เอก

ผศ.

21.57

10)
วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

ป.โท

ป.ตรี

อ.

ป.เอก

เป้าหมาย

หน่วยงาน

ตาแหน่งทางวิชาการ

จานวน อ.ที่มีตาแหน่ง
ผศ. รศ. ศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

เป้าหมาย : ≥ 25.00



163
ตัวชี้วัด 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
ตัวชี้วัด

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : ≥ 33.00

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี

วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

≥ 33.00

ป. ป. ป.
ตรี โท เอก
-

-

14

จานวน
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
อ.ที่มีคุณวุฒิ
ป.เอก

คะแนนตัวชี้วัด

51

27.45098039

2.1529

การบรรลุเป้าหมาย

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
ตัวชี้วัด 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจาสายงาน

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : ≥ 95.00

หน่วยงาน

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

1) พัฒนา 2) จานวน 3) คิดเป็นร้อยละ
4)
ตาม
บุคลากร
คะแนน
สมรรถนะ
สาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ประจา
สนับสนุน
สายงาน วิชาการที่
ปฏิบัตงิ าน
จริง

≥ 95.00

16

16

100

5) การบรรลุเป้าหมาย

5



ตัวชี้วัด 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ≥ 80.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

≥ 80.00

1) จานวน
บุคลากรที่
ปฏิบัติตาม
จริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย

2) จานวน
บุคลากร
ทั้งหมด

3) คิดเป็นร้อยละ

65

65

100

4)
คะแนน
ตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

5


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561
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ตัวชี้วัด 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1. จ านวนบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณ ฑ์ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หน่วย
นับ
คน

คน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
13
13
-

9
4
42
26
16
30.95

9
4
60
44
16
23.33

-

34.62
25.00

20.45
25.00

ตัวชี้วัด 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
ตัว
ชี้วัด

1.7.1 ร้อยละเฉลีย่ ของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่
องค์กรสุขภาวะ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : ≥ 77.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ร้อยละของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนา
สู่องค์กรสุขภาวะ

10)
วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

≥
77.00

ระบบ
การ
จัดการ

บรรยากาศ
และ
สภาพแวดล้อม

กระบวนการ
สร้างสุขใน
องค์กร

สุขภาพ
กาย
และ
สุขภาพ
ใจ

95.54

95.54

95.47

92.37

ผลลัพธ์
ของ
องค์กร

ร้อยละเฉลีย่ ของ
ความสาเร็จตาม
แนวทางการ
พัฒนาสู่องค์กรสุข
ภาวะ

93.75

94.36

คะแนน
ตัวชี้วัด

การ
บรรลุ
เป้าหมาย

5

บรรลุ
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ตัวชี้วัด 1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

รายงานผล

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

การปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย : ≥ 4.51

ด้าน
ที่ 5

ด้าน
ที่ 6

ด้าน
ที่ 7

ด้าน
ที่ 8

ด้าน
ที่ 9

ด้าน
ที่ 10

4.93

4.93

4.93

4.96

4.95

4.95

คะแนนตัวชี้วัด

การ
บรรลุ
เป้า
หมาย

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

บรรลุ

ด้าน
ที่ 4

5

ด้าน
ที่ 3

ระดับความ
เชื่อมัน่ ของ
บุคลากร

4.94

ด้าน
ที่ 2

4.93

≥ 4.51

ด้าน
ที่ 1

4.95

10)
วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

เป้าหมาย

4.93

หน่วยงาน

4.95

ระดับความเชื่อมันรายด้าน

ตัวชี้วัด 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงทีไ่ ด้รบั การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
ตัวชี้วัด 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสีย่ งที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสีย่ งทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน

เป้าหมาย

1) จานวน
ประเด็น
ความ
เสี่ยงที่
ได้รับการ
ควบคุม
และลด
ระดับ
ความ
เสี่ยง

10) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

100.00

5

2) จานวน
ประเด็น
ความ
เสี่ยง
ทั้งหมด

3) คิดเป็นร้อยละ

4)
คะแนน
ตัวชี้วัด

5

100

5

5) การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ

ตัวชี้วัด 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

ประจาปี
งบประมาณ

เป้าหมาย : ≥ 4.40

พ.ศ. 2561

ระดับความพึงพอใจ
หน่วยงาน
10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

เป้าหมาย

≥ 4.40

ระดับความพึงพอใจ

คะแนนตัวชี้วัด

ดีมาก

5

การบรรลุ
เป้าหมาย

นักศึกษา บุคลากร รวม

3.98

4.91

4.45

บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา
ตัวชี้วัด

1.10.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : 25,000.00
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ (1)
หน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

เฉลี่ย/
คน

ด้านการ
บริการ
วิชาการ

ด้านวิจัย

รวม

25,000

2,510,000

3812805

6,322,805

จานวน
อาจารย์
ประจาที่
ปฏิบัตงิ าน
จริง (2)

เฉลี่ยต่อคน (3)
=(1)/(2)

คะแนน
ตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

48

131,725

5

0.0543
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวชี้วัด
2.1.2

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

ลาดับ

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation)

ชื่อ-สกุล
เจ้าของ
บทความ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ กันยายน 2561

ระดับการอ้างอิง(Citation)
สังกัด

ชาติ นานาชาติ รวม



ชื่อผลงานที่นาไป
อ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูล

วัน/
เดือน/
ปี
ที่
ตีพิมพ์

ชื่อ-สกุล
เจ้าของ
ผลงานที่
นาไป
อ้างอิง



ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

(1)
จานวน
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรร
ค์ทั้งหมด

(2) จานวน
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์ท่ี
นาไปใช้
ประโยชน์

(3) จานวน
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ประจาทั้งหมด
(นับรวมลาศึกษา
ต่อ)

(4) คิดเป็นร้อยละ
ของการนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ ต่อ
อาจารย์ประจา
=(2)/(3)*100

(5) คิดเป็นร้อย
ละของการนา
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์
ต่องานวิจัย
ทั้งหมด
=(2)/(1)*100

34

20

50

60.61

58.82

(6) คะแนน
ตัวชี้วัด
พิจารณา
จาก (5)

(7) การ
พิจารณา
เป้าหมา
ย

4.5280

บรรลุ

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13) วิทยา
ลัยพยาบาล
และสุขภาพ

60.00

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หน่วยงาน

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
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ตัวชี้วัด 2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยนื่ จดอนุสทิ ธิบัตร หรือสิทธิบัตร
รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ

ตัวชี้วัด 2.3.1

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบกันยายน 2561

เป้าหมาย : ระดับหน่วยงาน จานวน 1 ผลงาน

ประจาปี

เป้าหมาย

จานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

คะแนน
ตัวชี้วัด

1

0

0

งบประมาณ
พ.ศ. 2561
หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

การบรรลุ
เป้าหมาย



ตัวชี้วัด 2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 2.4.1

จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ ที่เพิ่มขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย :ระดับหน่วยงาน 1ฐานความรู้/องค์ความรู้

หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

เป้าหมาย

จานวน
ฐานความรู้
ที่เพิ่มขึ้นใน
แหล่ง
เรียนรู้
บริการ
วิชาการ

1

1

รายชื่อแหล่งเรียนรู้ทเี่ ปิดบริการทาง
วิชาการให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย อ.
บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การบรรลุ
เป้าหมาย



คะแนน
ตัวชี้วัด

5

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ (เดิม) ในปี
2560

ชื่อฐานความรู้ที่
เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการ
วิชาการ (ใหม่) ในปี
2561

การป้องกันสภาวะตั้งครรภ์สาหรับ
นักเรียน

เยาวชนรักธรรม
ห่างไกลยาเสพติด
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ตัวชี้วัด 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้
ชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด

รายงานผล

ตัวชี้วัด

การปฏิบัติ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด

หน่วยงาน (1)

งานบริการ
วิชาการที่
ดาเนินการภายใต้
จานวนงาน
ความร่วมมือกับ บริการวิชาการ
หน่วยงาน
ทัง้ หมด (3)
ภายนอก หรือ
ผู้นาชุมชน (2)
6
25

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ กันยายน
2561

≥ 10.00

ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

คิดเป็นร้อยละ
(4)=(2)/(3)*100

24.00

ตัวชี้วัด 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวชี้
วัด
2.5.1

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ กันยายน
2561

ตาราง 1 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด จาแนกตามหน่วยงาน

งบ
ประมาณ
รายได้

ภายใน

ภาย
นอก

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

รวม

เงินภาย
นอก

4,105,875

เป้า
หมาย

5,867,020

หน่วยงาน

5,450,020

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจา (2)

รวม

จานวน
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด
(ไม่นับรวม
ลาศึกษา
ต่อ)
(3)

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยประจา
(4)=(2)/(3)

คะแนนที่ได้

48

207,768.65

5.0000

การบรรลุ
เป้าหมาย

9,972,895

50,00
0



วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

13)
วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

417,000

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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งบประมาณ

รวม

ชาติ

นานาชาติ

รวม

≥ 3.00

นานาชาติ

เป้าหมาย

10)
วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

ชาติ

หน่วยงาน

รวม

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ จาแนกตาม
ระดับ
(2)
ประเภท
ประเภท
ประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
อุตสาหกรรม
ภาครัฐ
บริการ

พ.ศ. 2561

-

-

0

4

-

4

-

-

0

คิดเป็นร้อยละ
(4)=(2)/(3)

ประจาปี

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

จานวนงานวิจัยทั้งหมด

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

คะแนนที่ได้

รวม

ตัวชี้วัด 2.5.2

ราชการ

นานาชาติ

การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ชาติ

รายงานผล

4

34

11.76

5.0000

การ
บรรลุ
เป้า
หมาย



ตัวชี้วัด 2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ตัว
ชี้วั
ด

2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : 5

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หน่วยงาน
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าห
มาย
5

ระ
ดับ
1

ระ
ดับ
2

ระ
ดับ
3

ระ
ดับ
4

ระ
ดับ
5

    

คะแนน
5

การบรรลุ
เป้าหมาย


171
ตัวชี้วัด 2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ตัวชี้วัด 2.7.1

จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

รายงานผล

กันยายน 2561

การปฏิบัติ
ราชการ

เป้าหมาย : หน่วยงาน จานวน 1 วารสาร

หน่วยงาน

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

เป้าหมาย

1

ชื่อ
กลุ่ม
วารสารที่ วันที่ได้รับ
ได้รับการ
การ
TCI
TCI
ยอมรับใน ยอมรับ กลุ่ม1 กลุ่ม2
ฐาน TCI
-

ประจาปี
งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของ
วารสาร

คะแนน
ตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด
ตัวชี้วัด

2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

เป้าหมาย : 5
หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

5

ระดับ
1

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

    

คะแนน
5.0000

ตัวชี้วัด 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ตัวชี้วัด

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย
เป้าหมาย : ร้อยละ ≥ 80.00

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบกันยายน 2561

คิดเป็นร้อยละ
(4) =(2)/(3)*100

คะแนนตัวชี้วัด

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

40

48

83.33

5.0000

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หน่วยงาน

จานวนงาน
อาจารย์ประจา
ที่มีผลงานวิจัย
(2)

จานวน
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด
(ไม่นับรวมลา
ศึกษาต่อ)
(3)
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รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบกันยายน
2561

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

เป้าหมาย : 100.00

ร้อยละของเครือข่ายย่อยที่ให้
ผลผลิตที่มีประโยชน์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

จานวน
เครือ
ข่ายย่อย
ที่มี
ผลผลิต
ที่เป็น
ประโยช
น์ฯ
จานวน
เครือข่า
ยย่อย
ทัง้ หมด
คิดเป็น
ร้อยละ

สมาคมวิชาชีพ

100.00

ชุมชน

10) วิทยาลั
ยพยาบาล
และ
สุขภาพ

เป้า
หมาย

ศิษย์เก่า

หน่วยงาน

ราย
การ
ข้อมูล

1.0
0

1.00

1.00

1.00

-

5.0
0

5.0
0

5.0
0

5.00

5.00

20.
00

20.
00

2.0
0

20.0
0

20.0
0

จานวน
กลุ่ม
เครือข่ายที่
มีร้อยละ
ผลผลิตที่
เป็น
ประโยชน์
ต่อ
มหาวิทยา
ลัย
ร้อยละ 80
ขึ้นไป
4.00

จานวน
กลุ่ม
เครือข่า
ย
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อย
ละ (3)
=(1)/(2)*10
0

คะแนนที่ได้

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

80

1

ไม่บรรลุ
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ตัวชี้วัด 3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
ตัวชี้วั
ด

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : หน่วยงานจัดการศึกษา จานวน 5 กลุ่มเครือข่าย

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/
รอบ
กันยายน 2561

หน่วยงานสนับสนุน จานวน 1 กลุ่มเครือข่าย
จานวน
ร้อยละของเครือข่ายย่อยที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ
กลุ่ม
เครือข่ายที่
การ
สมาค
มหาวิ
ท
ยา
เป้าหมา
มีส่วนร่วม คะแน บรรลุ
หน่วยงาน
รายการ
ศิ
ษ
ย์
ชุ
ม
ช
ม
ผู
ป
้
ระกอบก
ลั
ย
ย
ในการ
นที่ได้ เป้าหมา
ข้อมูล
เก่า
น
วิชาชี
าร
ต่างประเท
พัฒนา
ย
พ
ศ
มหาวิทยา
ลัย
10) วิทยาลั
5
จานวน
1.00 1.00 1.00
1.00
4.00
4
ยพยาบาล
เครือข่าย
และ
ย่อยที่มี
สุขภาพ
ส่วน
ร่วมกับ
มหาวิทยา
ลัยทั้ง 3
ไม่
ระดับ
บรรลุ
จานวน
5.00 5.00 5.00
5.00
5.00
เครือข่าย
ย่อย
ทั้งหมด
คิดเป็น
20.0 20.0 20.00
20.00
ร้อยละ
0
0

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติ

ตัวชี้
วัด

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

ราชการ

พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10)
≥ จานวน 1.00 1.00 1.00 1.00
วิทยาลัย 40.0 เครือข่า
พยาบาล 0 ยย่อย
และ
ใน
สุขภาพ
ประเทศ
ที่มีการ
ดาเนินก
ารอย่าง
ต่อเนื่อง
จานวน 4.00 4.00 4.00 4.00
เครือข่า
ยย่อย
ทั้งหมด
คิดเป็น 25. 25. 25. 25.
ร้อยละ
00 00 00 00

5)มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

4)ผู้ประกอบการ

3) สมาคมวิชาชีพ

รายการข้อมูล

เป้าหมาย

หน่วยงาน

ร้อยละของเครือข่ายย่อยที่มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง

1.0
0

จานวน
กลุ่ม
เครือข่า
ยความ
ร่วมมือ
ใน
ประเทศ
ที่มีการ
ดาเนินก
ารอย่าง
ต่อเนื่อง
ร้อยละ
80 ขึ้น
ไป (นับ
เฉพาะ
กลุ่ม
เครือข่า
ย 1-4)
40.00

จานวนกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด (นับเฉพาะกลุ่มเครือข่าย 1-4)

เป้าหมาย : ≥ 40.00

2) ชุมชน

งบประมาณ

1) ศิษย์เก่า

ประจาปี

คิดเป็น
ร้อยละ
(3)
=(1)/(2)*
100

คะแนนที่ได้

4

100

5

การบรรลุเป้าหมาย

รายงานผล
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ตัวชี้วัด 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ตัวชี้วัด

3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน
กันยายน 2561

เป้าหมาย : ≥ 50.00

หน่วยงาน

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี

เป้าหมาย

≥ 50.00

จานวน
ข้อตกลง
ความร่วมมือ
ต่างประเทศ
ที่ดาเนิน
กิจกรรม
สาเร็จตามที่
กาหนด

-

จานวน
ข้อตกลง
ความร่วมมือ
ที่กาหนด
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน
ทั้งหมด ของ
เครือข่าย
ต่างประเทศ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
-

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

คิด
เป็น
ร้อย
ละ

คะแนน
ของ
ตัวชี้วัด

-

-

การบรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

5

การบรรลุ

ร้อยละ
เฉลี่ย
ของการ
ดาเนินก
ารตาม
แผน

4

1

100

4

2)
4
จานวน
กิจกรร
ม/
โครงก
าร ใน
แผนฯ
ทั้งหมด
3) คิด
เป็น
ร้อยละ

1

100

2) จานวน
กิจกรรม/
โครงการ ในแผน
ฯ ทั้งหมด

4

100.00

3) คิดเป็นร้อยละ

100

 1)
จานวน
กิจกรร
ม/
โครงก
ารที่
ดาเนิน
การ

การ
ดาเนินกา
รตาม
แผนฯ
แสวงหา
เครือข่าย

การตาม
แผนฯ
ขับเคลื่อน
เครือข่าย
ต่าง
ประเทศ

ร้อยละ
เฉลี่ย
ของการ
ดาเนิน
การตาม
แผน

คะแนนตัวชี้วัด

10)
วิทยาลัย
พยาบาล
และ
สุขภาพ

การดาเนินการตามแผนฯ

รายการข้อมูล

หน่วย
งาน

เป้าหมาย

พ.ศ. 2561

ระดับ 2-5 การดาเนินงานตามแผน

1) จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการได้บรรลุ
ทั้งหมด (ต้องบรรลุทุกตัวชี้วัดที่กิจกรรม/โครงการ
นั้นๆกาหนด)

งบประมาณ

ระดับ 1 มี
แผนการ
แสวงหา
เครือข่าย
และแผน
ขับเคลื่อน
ความ
ร่วมมือ
กับ
ต่างประเ
ทศที่ได้รับ
การ
อนุมัติ
จาก
ผู้บริหาร
ระดับสูง

แผนขับเคลื่อนเครือข่ายต่างประเทศ

ประจาปี

แผนแสวงหาเครือข่าย

ราชการ

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

100
100

การปฏิบัติ

ตัวชี้วั 3.4.1 ระดับความสาเร็จของ
ด
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย

รายการข้อมูล

รายงานผล

การ
บรรลุ
เป้าหมา
ย

1

100

5

บรรลุ

1

100

100.00
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ตัวชี้วัด 3.5.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย

เป้าหมาย

5

ระดับ 1 มี
คณะทางาน
การพัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย และ
มีแผนการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย ที่
ผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

รายงานผล

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

การปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ 2-5 การดาเนินงานตามแผน
การดาเนินการตามแผนฯ

ประจาปี
งบประมาณ

การบรรลุ

พ.ศ. 2561

รายการ
ข้อมูล

ข้อมูล

รายการ
ข้อมูล

4 กิจกรรม

1) จานวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการ
ได้บรรลุ
ทัง้ หมด
(ต้องบรรลุ
ทุกตัวชีว้ ัดที่
กิจกรรม/
โครงการ
นั้นๆ
กาหนด)

1) จานวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการ

2) จานวน
กิจกรรม/
โครงการ ใน
แผนฯ
ทั้งหมด
3) คิดเป็น
ร้อยละ

5
โครงการ
80.00

2) จานวน
กิจกรรม/
โครงการ
ในแผนฯ
ทั้งหมด
3) คิดเป็น
ร้อยละ

คะแนน
ตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

ข้อมูล



4 กิจกรรม

5

5 โครงการ

80.00

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับชาติ
ตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

ประจาปี

4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน / รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย

กิจรรมที่บรรลุ(1)

กิจกรรมตามแผน

คิดเป็น
ร้อยละ

คะแนน
ตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

100

8

13

61.54

1.0000

ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวชี้วัด 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

หน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

เป้าหมาย

≥ 0.50

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

จานวนงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ

ระดับ
นานาชาติ

รวม

-

-

-

คิด
การ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด (นับเฉพาะที่ เป็น คะแนน
บรรลุ
ปฏิบัตงิ านจริง)
ร้อย ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ละ
-

-

-

-
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ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รายงานผล

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

การปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละการรับรู้

คะแนน
ตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

99.2

5

บรรลุ

≥ 80.00

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลีย่ น

รวม

-

-

-

-

นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ

ป.เอก

-

ป.โท

10)

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ป.ตรี

หน่วยงาน

เป้าหมาย

จานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/
รอบกันยายน 2561

นักศึกษาสวน
สุนันทา

ตัวชี้วัด

รวม

-

-

-

คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

-

-

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

ตัวชี้วัด 4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัด

4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติ

หน่วยงาน

1

1

คะแนน
ตัวชี้วัด
5 

การบรรลุเป้าหมาย

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เป้าหมาย

จานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยต่างชาติ

ผลการดาเนินงาน ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561
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ตัวชี้วัด 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัตกิ ารทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐาน
รายงานผล

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน/รอบ
กันยายน 2561

4.5.1 จานวนห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รบั รองมาตรฐาน

การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

เป้าหมาย

10) วิทยาลั
ยพยาบาล
และสุขภาพ

1

ชื่อ
ห้องปฏิบัติก
ารที่ได้รับ
รอง
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติกา
รพยาบาล

หน่วยงาน
ที่ให้การ
รับรอง
สภาการ
พยาบาล

วันที่ได้รับ
การ
รับรอง

ระยะเวลา
ของการ
รับรอง

คะแนน
ตัวชี้วัด

15

3 ปี
การศึกษา

5

พฤษภาคม

2559

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

ตัวชี้วัด 4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัย
พยาบาล
และสุขภาพ

ผลการ
ดาเนินงาน
ประจาเดือน/
รอบ
กันยายน 2561

4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
เว็บไซต์

เป้าหมาย

5

ระดับ 1 มีคณะทางาน
การปรับปรุงเว็บไซต์
และมีแผนการปรับปรุง
เว็บไซต์ โดยต้องมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ท่ีผ่าน
การอนุมัติจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

ระดับ 2-5 การดาเนินงานตามแผน
การดาเนินการตามแผนฯ

รายการ
ข้อมูล
1) จานวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการ

การบรรลุ
คะแนน
ตัวชี้วัด

ข้อมูล

รายการข้อมูล

การบรรลุ
เป้าหมาย

ข้อมูล

1) จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการได้บรรลุ
4 กิจกรรม ทัง้ หมด (ต้องบรรลุ
4 กิจกรรม
ทุกตัวชีว้ ัดที่
กิจกรรม/โครงการ
นั้นๆกาหนด)
2) จานวน
2) จานวน
กิจกรรม/
กิจกรรม/โครงการ
โครงการ ใน
5 กิจกรรม ในแผนฯ ทัง้ หมด
5 กิจกรรม
แผนฯ
ทัง้ หมด
3) คิดเป็น
80.00
3) คิดเป็นร้อยละ
80.00
ร้อยละ

5





181
รายงานผล

ภาคผนวก ค
แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

182
รายงานผล

แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติ
ราชการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
1.1.2 ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS

1.6.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

1.6.3 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ระยะเวลาที่
ผู้รับ
ดาเนินการ
ผิดชอบ
ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ตค.61-กย.62 รองคณบดี
ตามยุทธศาสตร์ (Fast Track) ของ
ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย
1) สรรหาอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง ตค.61-กย.62 รองคณบดี
วิชาการภายนอกเพิ่มขึน้
ฝ่ายวิชาการ
2) ผลักดันให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ตาแหน่งผลงานทางวิชาการตาม
แผนพัฒนาของวิทยาลัยฯ
3) พัฒนาอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการให้ได้ตาแหน่งวิชาการที่
สูงขึน้
กิจกรรม

1) สรรหาอาจารย์คุณวุฒิปริญญา ตค.61-กย.62 รองคณบดี
เอกจากภายนอก เพิม่ ขึน้ อย่าง
ฝ่ายวิชาการ
น้อยร้อยละ 35 ของอาจารย์
ทั้งหมด
2) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกเพิม่ ขึน้ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ
3) ให้ทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกกับบุคคลภายนอก
4) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถสอบ
ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ
1.6.6 ร้อยละ
1) สรรหาอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตค.61-กย.62 รองคณบดี
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและเพิ่ม
ฝ่ายบริหาร
มาตรฐาน
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษของ
2) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้
มหาวิทยาลัย
สามารถสอบผ่านเกณฑ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้

ร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึน้

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพิม่ ขึน้

ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้
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2.1.2 ร้อยละของ
บทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation)
ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มี ตค.61-กย.62 รองคณบดี
มีบทความวิจัยของบุคลากรได้รับการ
การตีพมิ พ์ในวารสารต่างประเทศ
ฝ่ายวิจัยและ
อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือ
ที่มี Impact Factor สูงขึน้ 2) จัดให้มี
บริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
อาจารย์พ่เี ลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ให้
คาแนะนางานตีพมิ พ์ในวารสาร
ต่างประเทศ3) แสดงความชืน่ ชม
ยกย่อง ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารต่างประเทศโดยการผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ Facebook และ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ

2.2.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
2.7.1 จานวนวารสาร
ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ

สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ตค.61-กย.62 รองคณบดี
ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นาไปใช้กับหน่วยงานภายนอก
ฝ่ายวิจัยและ
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอกเพิม่ ขึน้

ตค.61-กย.62 กอง
บรรณาธิการ
วารสารการ
พยาบาลและ
สุขภาพ
ตค.61-กย.62 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
ศึกษานักศึกษา

พ.ศ. 2561

สามารถผลิตวารสารการพยาบาล
และสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์หลัก
และเกณฑ์รองตามเกณฑ์ที่กาหนด

มีความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

3.1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน
3.1.2 จานวน
เครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
หน่วยงาน
3.3.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของ
ข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

ดาเนินการผลิตวารสารการ
พยาบาลและสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานของ
TCI
แสวงหาและเจรจาหารือกับ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาพยาบาลศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้

งบประมาณ
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4.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผน
จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
4.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
4.3.1 จานวน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ตค.61-กย.62 รองคณบดี
ตามยุทธศาสตร์ (Fast Track) ของ
ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย
สนับสนุนให้มกี ารตีพมิ พ์ในวารสาร ตค.61-กย.62 รองคณบดี
ต่างประเทศที่มี Impact Factor
ฝ่ายวิจัยและ
สูงขึน้ และสนับสนุนให้มีผลงาน
บริการวิชาการ
นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ

แสวงหาและเจรจาหารือกับ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาพยาบาลศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้

อาจารย์ประจาได้รับรางวัลด้าน
ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือ
สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ตค.61-กย.62 รองคณบดี
มีความร่วมมือกับเครือข่าย
ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ และการดาเนินงาน
ศึกษานักศึกษา กิจกรรมร่วมกัน

พิจารณาเห็นชอบดาเนินการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ
(.................................................................)
ตาแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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คณะผู้จัดทา
อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ

คณบดีวทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผศ. ดร. เปรมวดี คฤหเดช

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

อาจารย์ กันยา นภาพงษ์

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ผศ.ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข

รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร. มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

นายนพปฎล อินยาศรี

หัวหน้าสานักงาน

นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวอัญชา แดงทองดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรา กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
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