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2546 ในการที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการไทย สู่การปฏิรูปการบริหาร
จัดการ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตามแนวคิ ด เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข อง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการองค์กรและการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในองค์กร ให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล
รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้พันธ
กิจ วั ต ถุ ป ระสงค์ และยุ ท ธศาสตร์ ข องวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
เป้าหมาย
ดร.พรพรรณ วรสีหะ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า

www.ssru.ac.th

ข

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

สารบัญ
คํานํา .................................................................................................................... ก
สารบัญ ................................................................................................................. ข
ส่วนที่ 1 บทนํา .......................................................................................................
1
สถานภาพหน่วยงาน........................................................................................................ 1
ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย.................................
2
ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...................................................................
ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน .................................
 เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ ...........................................................................
1.1.1 คะแนนเฉลีย่ การประกันคุณภาพภายในประจําปี ................................................
1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์ QS ........................................
1.1.3 จํานวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ .............................................................
 เป้าประสงค์ 1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ..............................................................................................
1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีตอ่ การดําเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ...................................................................................................
 เป้าประสงค์ 1.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ..................................................................
1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ............................................................................

วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า

www.ssru.ac.th

7

13
13
13
13
16
19
21
21
23
23

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ค

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ............................................................................................................
1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา ......................................
 เป้าประสงค์ 1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย .....
1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า
ต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย.......................................................
1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์...........................................
 เป้าประสงค์ 1.5 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ..............................................................................
1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม.......................
1.5.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา ......................................................................................................
1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน...................
 เป้าประสงค์ 1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ...................................................................................................
1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ
สกอ. โดยได้คะแนนไม่ตา่ํ กว่าระดับ 3.01 ................................................................
1.6.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย .........................................................................................................
 เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน ............................................
1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง...............................................................................................
1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ...................................
1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ..........................................
1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
ประจําสายงาน ......................................................................................................

25
27
29
29
31

33
33
35
37
39
39
41
43
43
45
47
49

วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า

www.ssru.ac.th

ง

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

1.7.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ..............................................................................
1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย .......
 เป้าประสงค์ 1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดแี ละอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางาน................................................................
1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ............
 เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล ........................................................................................
1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย ........................................................................................
1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสีย่ ง
เทียบกับประเด็นความเสี่ยงทัง้ หมดที่กําหนดขึ้นต่อปี ...............................................
 เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกที่
รองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ........................................
1.10.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย ...............................................................................
 เป้าประสงค์ 1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ ....................................................................
1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ..............................
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา ...................
 เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด ...
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจําและนักวิจยั ........................................
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจําและนักวิจัย .................................................................
 เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์.......
2.2.1 จํานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ ...................
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า

www.ssru.ac.th

51
53
55
55
56
56
58
61
61
63
63
65
65
65
67
69
69

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

จ

 เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
วิชาการแก่สังคม .........................................................................................
2.3.1 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ...........
2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด ..................................
 เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจยั ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน ....................................................................................................
2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย...........
2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ่ ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด .................................................................................................
 เป้าประสงค์ 2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ .........................................................
2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัย ....................................
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ..........................................
 เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย ..............................................................................................
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ......................
3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย..................................
 เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายใน
และต่างประเทศ..........................................................................................
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มตี ่อการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย .
 เป้าประสงค์ 3.3 ความสําเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย ...............
3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนด .................
 เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย.....................................................................................
3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย ...............................................................................................................

71
71
73
75
75

77
79
79
81
81
81
84
86
86
87
87
89
89

วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า

www.ssru.ac.th

ฉ

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

 เป้าประสงค์ 3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย....................
3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ .......................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ......................................................
 เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ ...................................................................................................
4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ......
 เป้าประสงค์ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ..........................................
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย .................
 เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา .......................
4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทัง้ หมด .............................
 เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความ
เป็นานาชาติ ...............................................................................................
4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่เป็นชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์
ประจําและนักวิจัยทั้งหมด......................................................................................
 เป้าประสงค์ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ
Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ............
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media
ในการสร้างภาพลักษณ์ .........................................................................................
ภาคผนวก

......................................................................................................
ก ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์
ข แบบจัดเก็บข้อมูลผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ค แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ................................................................................
คณะผู้จัดทํา ..................................................................................................................

วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า

www.ssru.ac.th

91
91
92
92
92
93
93
94
94
96
96
98
98
100
101
104
125
128

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

1

ส่วนที่ 1 บทนํา
สถานภาพหน่วยงาน
ความเป็ น มาของการเปิ ดหลัก สูต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏสวนสุนัน ทา รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้
มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้อง
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ประเทศไทยจึงได้ดําเนินการปฏิรูประบบ
สุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคน
ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้
บริการทางสาธารณสุขให้มีจํานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐใน
การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการ
ได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ว างแผนและกําหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพจัดทําหลักสูตร ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปิดสอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนําเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550
และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.
2550
ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก โดยรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จํานวน 80 คน
- ปีที่เปิดดําเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550(หลักสูตร พ.ศ. 2550)
- หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555
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ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณธรรม

• พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต
(Educate)

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่
มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการ
ดําเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทํางาน
ในระดับสากล มีจิตสํานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ

วิจัย
(Research)
บริการวิชาการ
(Academic and Community Services)

วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาล
และสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนําและเครือข่ายการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(Arts and Culture Conservation )

• ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดําเนิน
ชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3. จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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• เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)

• วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)

• อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทําความดีที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

• เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์
โบราณสถานและ เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
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• ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMARTเป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
S = Smart Students :คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี
M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็น
ธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทําวิจัย และ/หรือนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดํารงตน

• นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้ ดังนี้
1.นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสูค
่ วามสําเร็จ

สูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนําไปสู่ความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
2.นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
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3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ทม
ี่ ีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ท่สี ําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ

ที่ดี สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา
3.นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4.นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5.นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

• ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to Become
Sustainable Specialist)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, Publish and Publicize
Academic Works and Intellectual Property)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship and Connection)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)
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• เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ยุทธศาสตร์: 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.1.1 คะแนน
คะแนน
1.625
3.70
3.83
เฉลี่ยการประกัน
เฉลี่ย
คุณภาพภายในประจําปี
ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละ
ร้อยละ
1.625
10.00 12.50
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามเกณฑ์
QS
ตัวชี้วัด 1.1.3 จํานวน
รางวัล
1.625
1
รางวัลที่ผู้เรียนได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับ
ระดับความ 1.625
3.51
3.64
ความเชือ่ มั่นและ
เชื่อมั่น
ไว้วางใจของสังคมทีม่ ีตอ่
การดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับ
ระดับ
3.500 3.80
3.93
คะแนนคุณภาพของ
คะแนน
บัณฑิต ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวชี้วัด 1.3.2 ร้อยละ
ร้อยละ
3.500 75.00 77.50
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัด 1.3.3 ร้อยละ
ร้อยละ
1.625
65.00 67.50
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานตรงสาขาวิชา
ตัวชี้วัด 1.4.1 ระดับ
ระดับความ 1.625
3.60
3.73
ความเชือ่ มั่นและ
เชื่อมั่น
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ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ดําเนินงาน ที่ได้

น้ําหนัก

3.95

4.08

4.20

4.45

5.0000 0.0900

15.00

17.50

≥20.00

0.00

1.0000

2

3

≥4

1

2.0000 0.0360

3.76

3.89

≥4.01

4.31

5.0000 0.0900

4.05

4.18

≥4.30

4.37

5.0000 0.1939

80.00

82.50

≥85.00

100.00

5.0000 0.1939

70.00

72.50

≥75.00

100.00

5.0000 0.0900

3.85

3.98

≥4.10

4.28

5.0000 0.0900

0.0180

8
ตัวชี้วัด

ไว้วางใจของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อ
การดําเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.4.2 ระดับ
คะแนนผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละ
ของกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่บูรณาการกับ
พันธกิจการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 1.5.2 คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา
ตัวชี้วัด 1.5.3 ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําที่มี
เว็บไซต์ในการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัด 1.6.1 ร้อยละ
ของหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ
สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ํากว่าระดับ 3.01
ตัวชี้วัด 1.6.2 คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีม่ ีตอ่ หลักสูตร
ทุกหลักสูตรของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.7.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ได้รับ
การเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางวิชาการในสาขาวิชา
ของตนเอง
ตัวชี้วัด 1.7.2 ร้อยละ

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ดําเนินงาน ที่ได้

น้ําหนัก

ระดับ
คะแนน

1.625

3.75

3.88

4.00

4.13

≥4.25

4.32

5.0000 0.0900

ร้อยละ

1.000

20.00

22.50

25.00

27.50

≥30.00

100.00

5.0000 0.0554

คะแนน
เฉลี่ย

1.000

3.75

3.88

4.00

4.13

≥4.25

4.49

5.0000 0.0554

ร้อยละ

1.000

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

100.00

5.0000 0.0554

ร้อยละ

3.500

50.00

52.50

55.00

57.50

≥60.00

100.00

5.0000 0.1939

คะแนน
เฉลี่ย

1.000

3.51

3.64

3.76

3.89

≥4.01

4.15

5.0000 0.0554

ร้อยละ

1.000

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

100.00

5.0000 0.0554

ร้อยละ

3.500

15.00

17.50

20.00

22.50

≥25.00

15.22

1.0880

0.0422
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ตัวชี้วัด

ของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวชี้วัด 1.7.3 ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวชี้วัด 1.7.4 ร้อยละ
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะประจําสาย
งาน
ตัวชี้วัด 1.7.5 ร้อยละ
ของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.7.6 ร้อยละ
ของบุคลากรทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.8.1 ร้อยละ
เฉลี่ยของความสําเร็จ
ตามแนวทางการพัฒนา
สู่องค์กรสุขภาวะ
ตัวชี้วัด 1.9.1 ระดับ
ความเชือ่ มั่นของ
บุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.9.2 ร้อยละ
ของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี
ตัวชี้วัด 1.10.1 ความพึง
พอใจของนักศึกษา/

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ดําเนินงาน ที่ได้

น้ําหนัก

ร้อยละ

3.500

20.00

22.50

25.00

27.50

≥30.00

28.26

4.3040 0.1669

ร้อยละ

1.000

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

100.00

5.0000 0.0554

ร้อยละ

1.000

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

96.49

5.0000 0.0554

ร้อยละ

3.500

10.00

12.50

15.00

17.50

≥20.00

30.95

5.0000 0.1939

ร้อยละ
เฉลี่ย

1.000

50.00

52.50

55.00

57.50

≥60.00

76.78

5.0000 0.0554

ระดับความ
เชื่อมั่น

1.000

4.01

4.14

4.26

4.39

≥4.51

4.47

4.6400 0.0514

ร้อยละ

1.000

90.00

92.50

95.00

97.50

100

100.00

5.0000 0.0544

ระดับความ
พึงพอใจ

1.000

3.51

3.64

3.76

3.89

≥4.01

4.09

5.0000 0.0554

10
ตัวชี้วัด

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยวัด

บุคลากรที่มตี ่ออาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 1.11.1 ร้อยละ
ร้อยละ
ของงบรายได้จาก
โครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่องบรายได้
จากการจัดการเรียนการ
สอนของหน่วยงาน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1.000

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ดําเนินงาน ที่ได้

น้ําหนัก

10.00

12.50

15.00

ยุทธศาสตร์: 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
ตัวชี้วัด 2.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ
3.500
20.00 22.50 25.00
ผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตอ่
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย
ตัวชี้วัด 2.1.2 ร้อยละ
ร้อยละ
1.625
1.00
1.500
2.00
ของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอ่ อาจารย์
ประจําและนักวิจัย
ตัวชี้วัด 2.2.1 จํานวน
ผลงาน
3.500
4
5
6
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการ
นําไปใช้ประโยชน์ (กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวน
ฐานความรู้/ 3.500
ฐานความรู้/องค์ความรู้ องค์ความรู้
ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 2.3.2 ร้อยละ
ร้อยละ
1.625
2.50
5.00
ของงานบริการวิชาการ
ที่ดําเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก หรือ
ผู้นําชุมชน เทียบกับงาน
บริการวิชาการทั้งหมด

17.50

≥20.00

10.80

1.0000

0.0111

27.50

≥30.00

45.65

5.0000 0.1939

2.50

≥3.00

0

0.0000 0.0000

7

≥8

24

5.0000 0.1939

-

≥1

1

5.0000 0.0900

7.50

10.00

33.33

5.0000 0.0900
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.4.1 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย (กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ตัวชี้วัด 2.4.2 ร้อยละ
ของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการ
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตอ่ ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด 2.8.1 ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ดําเนินงาน ที่ได้

น้ําหนัก

บาท

1.625

30,000 35,000 40,000 45,000 ≥50,000 51,369.76

5.0000 0.0900

ร้อยละ

1.625

1.00

1.50

2.00

2.50

≥3.00

5.88

5.0000 0.0900

ร้อยละ

1.0000

70.00

72.50

75.00

77.50

≥80.00

100

5.0000 0.0554

92.50

95.00

97.50

≥100.00

100

5.0000 0.0900

2

3

4

≥5

4

3.14

3.26

3.39

≥3.51

4.72

5.0000 0.0900

12.50

15.00

17.50

≥20.00

40

5.0000 0.1939

2

3

4

5

5

5.0000 0.1939

6.25

7.50

8.75

≥10.00

10.53

5.0000 0.0554

ยุทธศาสตร์: 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละ
ร้อยละ
1.625
90.00
ของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวน
เครือข่าย
3.500
1
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหน่วยงาน
ตัวชี้วัด 3.2.1 ระดับ
ระดับความ 1.625
3.01
ความพึงพอใจของ
พึงพอใจ
เครือข่ายที่มีตอ่ การ
ดําเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด 3.3.1 ร้อยละ
ร้อยละ
3.500
10.00
ของข้อตกลงความ
ร่วมมือที่ดาํ เนินการ
สําเร็จตามที่กําหนด
ตัวชี้วัด 3.4.1 ระดับ
ระดับ
3.500
1
ความสําเร็จของ
ความสําเร็จ
กระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ตัวชี้วัด 3.5.1 ร้อยละ
ร้อยละ
1.0000
5.00

4.0000

0.1551

12
ตัวชี้วัด

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ดําเนินงาน ที่ได้

น้ําหนัก

ของบุคลากรที่เข้าร่วม
การพัฒนา การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ศิษย์เก่า ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์: 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละ
ร้อยละ
3.500
90.00
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละ
ร้อยละ
3.500
70.00
ของการรับรู้ภาพลักษณ์
และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 4.3.1 ร้อยละ
ร้อยละ
1.625
0.20
ของนักศึกษา
ชาวต่างชาติเทียบกับ
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด
ตัวชี้วัด 4.4.1 ร้อยละ
ร้อยละ
3.500
2.00
ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติเทียบกับ
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด
ตัวชี้วัด 4.5.1 ระดับ
ระดับ
1.000
1
ความสําเร็จของการใช้ ความสําเร็จ
เทคโนโลยีและเครือ่ งมือ
ต่างๆของ Social Media
ในการสร้างภาพลักษณ์

92.50

95.00

97.50

100

63.34

1.0000

72.50

75.00

77.50

≥80.00

89.25

5.0000 0.1939

0.23

0.25

0.28

≥0.30

0

0.0000 0.0000

2.25

2.50

2.75

≥3.00

0

0.0000 0.0000

2

3

4

5

5

5.0000 0.0554

รวม

0.0388

4.0791

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่

1

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์1.1
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําปี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
ประกันคุณภาพ
นางสาว พัชรา กล้าหาญ
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1370-1
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
กรรมการ
3. พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ
กรรมการ
4. นางสาว วนัสนาฏ ประพาลา
เลขานุการ
5. นางสาว ปรางทิพย์ เกตุกลิ่น
เลขานุการ
6. นางสาว วรางคณา ศิริหงษ์ทอง
เลขานุการ
7. นางสาว อุไรพร ศิลป์นาวา
เลขานุการ
มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์
สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

องค์
ประกอบที่

จํานวน
ตัวบ่งชี้

1.51–2.50 ต้องปรับปรุง
I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

2.51–3.50 ระดับพอใช้
3.51–4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก

1

5

2

3

3

1

4

1

5

2

รวม

12

1.2 , 1.3 , 1.4

1.5 , 1.6

1.1

(3.37+1.12+4.96)

(5.00+5.00)

(-)

2.2

2.1

2.3

(5.00)

(5.00)

(5.00)

-

3.1

-

(5.00)
-

4.1

-

(5.00)
-

5.1 , 5.2

-

(4.50+5.00)
4

7

1

คะแนนเฉลี่ย

3.61

4.86

5.00

ผลการประเมิน

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

3.89

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.45

ดี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.70
3.83
3.95
4.08
≥ 4.20
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าํ หนัก
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ
1.625
4.45
5.0000
0.0900
ภายในประจําปี
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.20
4.45
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยปฏิบัติตามแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

15
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การศึกษา 2559
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปีการศึกษา
2559
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :
1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์ QS
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน,
นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล, นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1372
โทรศัพท์ : 02-160-1205,7
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนกิจรรมที่บรรลุเป้าหมาย
2. จํ านวนความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตาม
เกณฑ์ QS
3. ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตาม
เกณฑ์ QS

กิจรรม
กิจรรม
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
4
-

0.00

-

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
เกณฑ์
1. ร้อยละบทความวิจยั / บทความทางวิชาการที่เผยแพร่
Proceedings/ Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
1.1 จํานวนบทความวิจัย/ บทความทางวิชาการที่เผยแพร่
Proceedings/ Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
1.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
2. ร้อยละจํานวนบทความวิจยั ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล
SCOPUS ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัย
2.1 จํานวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS
ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัย
2.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
3. จํานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจําที่มี Account ของ Google
scholar โดยนํา Link ของ Google scholar ไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ด้วย
3.1 จํานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจําที่มี Account ของ
Google scholar โดยนํา Link ของ Google scholar ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ด้วย
3.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (เฉพาะปฏิบัติงานจริง)
4. ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.1 จํานวนอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

เป้าหมาย/
ปี
*ร้อยละ 7
**ร้อยละ 3

ร้อยละ 1

ร้อยละ 80

ร้อยละ 32

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการ
ดําเนินงาน
0

คน

0

คน
ร้อยละ

41
0

คน

0

คน
ร้อยละ

41
56.54

คน

24

คน
ร้อยละ
คน

41
28.26
13

การบรรลุ
เป้าหมาย






รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
4.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
5. ร้อยละจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ
5.1 จํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ
5.2 จํานวนอาจารย์ประจํา (เฉพาะปฏิบัติงานจริง)
6. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยน
6.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ/นักศึกษา
ชาวต่างชาติที่มาศึกษาภายในหน่วยงาน
6.1.1 จํานวนนักศึกษาทีไ่ ปศึกษาในต่างประเทศ
6.1.1 จํานวนนักศึกษาทีไ่ ปศึกษาชาวต่างชาติ
6.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 2

ร้อยละ 0.25

17

คน
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ

46
0.00
0
41
0.00

คน

0

คน

0

คน

0

คน

472





เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5ต่อ 1คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
10.00
12.50
15.00
17.50
≥ 20.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.1.2 ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการ
1.625
0.00
1.0000
0.0180
ดําเนินการตามเกณฑ์ QS
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 20.00

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- สนับสนุนให้อาจารย์เรียนต่อในระดับปริญญาเอก
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่ม
มากขึ้น
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- วิทยาลัยไม่มีหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ จึงไม่มีอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยยังไม่มใี นฐาน Scopus
หลักฐานอ้างอิง :
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.1.2-01 เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.1.3 จํา นวนรางวัล ที่ ผู้เ รี ยนได้ รั บ การยกย่ องหรื อยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววราลี พรหมปฏิมา
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370-1
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : นางสาว ชลเนตร ภักดิ์จํานง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาล
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี 2560 จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนนักศึ กษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยระดับชาติ
1.1 นักปฏิบัติ
1.2 เชี่ยวชาญการสื่อสาร
1.3 มีจิตสาธารณะ
2. จํานวนนักศึ กษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ
นานาชาติ
2.1 นักปฏิบัติ
2.2 เชี่ยวชาญการสื่อสาร
2.3 มีจิตสาธารณะ

รางวัล

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
1

รางวัล
รางวัล
รางวัล

-

-

1

รางวัล
รางวัล
รางวัล

-

-

-

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
ลําดับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1 รางวัลนักศึกษา
พยาบาลดีเด่น
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ประจําปี 2560

หน่วยงานที่ให้
รางวัล

ที่ประชุมคณบดี
และหัวหน้า
สถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาล
ศาสตร์ของรัฐ
(ทค.พย.)

ประเภท
รางวัล
1 2 3

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล

ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล

 21 กค. 2560 57122230040 นางสาวชลเนตร ภักดิจ์ ํานงค์
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ: ประเภทรางวัล1: นักปฏิบัติ 2: เชี่ยวชาญการสื่อสาร 3: มีจิตสาธารณะ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 รางวัล ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
2
3
≥4
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.1.3 จํานวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการ
1.625
1 รางวัล
2.0000
0.0360
ยกย่ อ งหรื อ ยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ/
หรื อ นานาชาติ ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับอัตลักษณ์
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥4
1

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่เี กี่ยวข้องกับวิชาชีพ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
นักศึกษาไม่มีโอกาสเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3-4
วัน ทําให้เวลาที่มีไม่สอดคล้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกได้
หลักฐานอ้างอิง :
1.1.3-01 ภาพการรับรางวัลของนักศึกษา

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.2
สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการดําเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370-1
โทรศัพท์ : 02-160-1370-1
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลระดับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) สรุปแยกตามประเด็นคําถามดังนี้
ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.49
มาก
2.ด้านการวิจัย
4.28
มาก
3.ด้านการบริการวิชาการ
4.32
มาก
4.ด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
4.38
มาก
4.31
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.51
3.64
3.76
3.89
≥ 4.01
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าํ หนัก
1.2.1 ระดั บความเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจ
1.625
4.31
5.0000
0.0900
ของสั ง คมที่ มี ต่ อ การดํ า เนิ น การตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

22

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.01
4.31
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การมีแบบสํารวจออนไลน์ มีความสะดวกในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงการสํารวจได้ดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.2.1-01 รายงานผลระดับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการดําเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.3
บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่,
นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล, นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1370-1
โทรศัพท์ : 02-160-1370-1
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯได้ดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวม 6 ด้าน รายละเอียด
ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สาขาวิชา

ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
รับผิดชอบ

ด้านอื่นๆ

รวม

พยาบาลศาสตร์
4.62
4.22
4.27
4.51
4.16
4.43 4.37
4.62
4.22
4.27
4.51
4.16
4.43 4.37
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.80
3.93
4.05
4.18
≥ 4.30
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าํ หนัก
1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต
3.500
4.37
5.0000
0.1939
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
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.30
4.37
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการส่งแบบประเมินให้แก่ผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อสํารวจผลความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การมีเครือข่ายและสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิตและผูใ้ ช้บัณฑิต
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.3.1-01 สรุปผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2559
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
หน่วยวัด
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2557
2558
2559
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1
2

3

4

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทต่ี อบแบบสอบถามเรื่องการ
มีงานทํา
2.1จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2.4จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่อี ุปสมบท
2.5จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่เี กณฑ์ทหาร
2.6จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทําก่อน
เข้าศึกษา
2.7จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.8จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ยี ังไม่มีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทต่ี อบแบบสอบถามเรื่องการ
มีงานทํา (ไม่นบั รวมบัณฑิตทีม่ ีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษา
ต่อ ผู้อุปสมบทและผูท้ ี่เกณฑ์ทหาร) (ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 +
2.5 + 2.6 + 2.7))
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100)

คน
คน

224
224

115
110

122
122

คน

223

109

122

คน

0

0

5

คน
คน
คน

1
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

0
223

1
110

3
122

ร้อยละ

99.55

99.09

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
75.00
77.50
80.00
82.50
≥ 85.00
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
3.500
งานทํ า และการประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน 1 ปี
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการดําเนินงาน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1939

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 85.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
กํากับดูแลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.3.2-01 ข้อมูลสรุปผลจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :
1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานตรงสาขาวิชา
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
หน่วยวัด
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2557
2558
2559
1
2

3

4
5

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทต่ี อบแบบสอบถามเรื่องการ
มีงานทํา
2.1จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2.4จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่อี ุปสมบท
2.5จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่เี กณฑ์ทหาร
2.6จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทําก่อน
เข้าศึกษา
2.7จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.8จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ยี ังไม่มีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทต่ี อบแบบสอบถามเรื่องการ
มีงานทํา (ไม่นบั รวมบัณฑิตทีม่ ีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษา
ต่อ ผู้อุปสมบทและผูท้ ี่เกณฑ์ทหาร) (ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 +
2.5 + 2.6 + 2.7))
จํานวนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา

คน
คน

224
224

115
110

122
122

คน

223

109

122

คน

0

0

6

คน
คน
คน

1
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

0
223

1
109

3
113

คน

223

109

113

ร้อยละ

100

100

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
65.00
67.50
70.00
72.50
≥ 75.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
1.625
งานตรงสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0900

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 75.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
กํากับดูแลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
บุคลากรด้านสาธารณสุขขาดแคลนเป็นจํานวนมาก เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.3.3-01 ข้อมูลสรุปผลการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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เป้าประสงค์ 1.4
ผู้รับ บริการ และผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสีย มีค วามพึ งพอใจต่อ ระบบบริ หารจัด การของมหาวิทยาลัย และ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) โดย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
โดยสรุปคะแนนแยกตามประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
1. มีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม
4.36
มาก
2. มีชื่อเสียงด้านการผลิตบัณฑิตจบแล้วมีงานทํา
4.31
มาก
3. มีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม
4.26
มาก
4. มีการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความ
4.26
มาก
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. สามารถตรวจสอบการทํางานภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานและมีการ
4.21
มาก
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทํางานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
อย่างถูกต้อง
6. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
4.26
มาก
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4.25
มาก
8. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
4.31
มาก
9. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/
4.29
มาก
นานาชาติ
10. อาจารย์มีความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างมืออาชีพ
4.32
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.28
มาก
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.60
3.73
3.85
3.98
≥ 4.10
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
1.625
4.28
5.000
0.0900
ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.10
4.28
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การดําเนินงานและจัดกิจกรรมโครงการต่างๆตามพันธกิจ 4 ด้าน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสํารวจผลทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกสําหรับการประชาสัมพันธ์ต่อศิษย์
เก่า
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ข้อมูลของศิษย์เก่ามีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานอ้างอิง :
1.4.1-01 รายงานผลสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) โดย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววราลี พรหมปฏิมา
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1207
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต จํานวน 38 คน ในประเด็นคําถามที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 3 ด้าน ได้แก่ นักปฏิบัติ, เชี่ยวชาญการสื่อสาร และ มีจิตสาธารณะ
โดยมีคะแนนดังตารางนี้
ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลี่ย
หมายเหตุ
1.นักปฏิบัติ
4.24
2.เชี่ยวชาญการสื่อสาร
4.14
3.มีจิตสาธารณะ
4.59
ค่าเฉลี่ย
4.32
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 1
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.4.2 ระดั บ คะแนนผลการพั ฒ นา
1.625
4.32
5.0000
0.0900
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.25
4.32
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการส่งแบบประเมินให้แก่ผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อสํารวจผลความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การมีเครือข่ายและสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิตและผูใ้ ช้บัณฑิต
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หลักฐานอ้างอิง :
1.4.2-01 สรุปผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2559

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

33

เป้าประสงค์ 1.5

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.5.1ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งาน :
วิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต ร จํ า นวน 2 กิ จ กรรม ได้ แ ก่
1. พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ ซึ่งในปีน้ีมีกิจกรรมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 3 รุ่น
2. โครงการทําความดีเพื่อพ่อหลวง ณ สนามหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 โดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ
เป็นจิตอาสา และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
1. จํ า นวนกิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการพั น ธ กิจกรรม
2
กิจ การเรีย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จํานวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจําปี
กิจกรรม
2
การศึกษา 2559
3. ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ
ร้อยละ
100
พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
20.00
22.50
25.00
27.50
≥ 30.00
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตร
1.000
ที่ บู ร ณาการกั บพั น ธกิ จ การเรี ย นการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการดําเนินงาน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0554

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 30.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และมีฝ่าย
กิจการนักศึกษา/อาจารย์ของวิทยาลัยคอยกํากับดูแลและให้คําปรึกษา รวมทั้งจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ความสามัคคีในหมู่คณะ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.5.1.-01รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธไี หว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559
1.5.1-02รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการทําความดีเพื่อพ่อหลวง

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม,
นักศึกษา
นางสาวเบญจพร เติมสิน
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ได้แก่
1.โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2559 ณ วัด
ป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา และ 13-15 มกราคม 2560 ณ วัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการ 4.46
มาก
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2. โครงการพั ฒนาคุณ ลั กษณะด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมแห่ง วิ ชาชี พ 4.52
มาก
พยาบาล
ค่าเฉลี่ยรวม
4.49
มาก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.5.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
1.000
4.49
5.0000
0.0554
เกี่ ย วกั บการจั ด กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.25
4.49
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : งบประมาณสําหรับการพัฒนานักศึกษา
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.5.2-01รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
1.5.2-02รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล
นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
อาจารย์ประจําของวิทยาลัยทุกคน (ไม่นับรวมอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ) มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียน
การสอน
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
1. จํ า นวนอาจารย์ที่ มีเ ว็ บไซต์ ใ นการจั ด การเรี ยนการ
คน
41
สอน
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
คน
41
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ในการจัดการ
ร้อยละ
100
เรียนการสอน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
รวม

จํานวนอาจารย์
ที่มีเว็บไซต์
41
41

จํานวนอาจารย์ คิดเป็นร้อย
ที่ปฏิบัติงานจริง
ละ
41
100
41
100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.5.3 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ มี
1.000
100
5.000
0.0554
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
≥ 80.00

ผลการดําเนินงาน
100

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การอํานวยความสะดวกในการเปิดเว็บไซต์สําหรับอาจารย์ใหม่จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.5.3-01 รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ (แบบเก็บข้อมูล)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.6
หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง มี ส ภาวิ ช าชี พ รั บ รอง
สถาบันการศึกษา และสภาการพยาบาลให้การรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2559-2561)
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
1. จํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพ จํานวน ใช้ผลการรับรองสถาบันการศึกษาจาก
การศึกษาภายในไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01
สภาการพยาบาล
2. จํานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
คน
ใช้ผลการรับรองสถาบันการศึกษาจาก
ภายในทั้งหมด ประจําปีการศึกษา 2559
สภาการพยาบาล
3. ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน
ร้อยละ ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
สภาการพยาบาล
ระดับ 3.01
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 60.00
50.00
52.50
55.00
57.50
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
3.500
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ
สกอ. โดยได้ ค ะแนนไม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ
3.01

ผลการดําเนินงาน
100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0554
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 60.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยฯได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา 2559-2561)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.6.1-01 บั น ทึ กข้ อความที่ สภ./พ./01/05/406 ลงวั นที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่ อ ง การพิจ ารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิ ท ยาลั ย มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. หลักสูตร
4.16
มาก
2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
4.11
มาก
3. อาจารย์ผู้สอน
4.18
มาก
4. การจัดการเรียนการสอน
4.08
มาก
5. การวัดและประเมินผล
4.11
มาก
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.10
มาก
7. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
4.22
มาก
รวมค่าเฉลี่ยทุกประเด็น
4.15
มาก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.51
3.64
3.76
3.89
≥ 4.01
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.6.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึง พอใจของ
1.000
4.15
5.0000
0.0554
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต ร
ของมหาวิทยาลัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.01
4.15
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานสภาการพยาบาล
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
การมีเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติที่มีความหลากหลาย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- การมีเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก
- ความผูกพันของนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากรของวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- ข้อจํากัดและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิง :
1.6.2-01 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.7
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามก้ าวหน้ า ในสายอาชี พ มี ทั ก ษะ ความรู้ คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
บุคลากรสายวิชาการทุกคนของวิทยาลัยได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาพยาบาลศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
1. จํ า นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเพิ่ ม พู น
คน
41
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
2. จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง
คน
41
(ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูน
ร้อยละ
100
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์
รวม

จํานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทาง
41
41

จํานวนบุคลากรสาย คิดเป็นร้อยละ
วิชาการที่ปฏิบัติงาน
จริง
41
100
41
100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
1.000
100
5.0000
0.0554
ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
ในสาขาวิชาของตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 80.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้แก่บุคลากร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.1-01 แบบเก็บข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รวม 6 คน รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
คน
10
8
7
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บุญศรี/ลักขณา/นภวัลย์)
4
3
4
1.2 รองศาสตราจารย์ (ประไพวรรณ/พูนสุข/ทิพาพันธ์)
6
5
3
1.3 ศาสตราจารย์
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
55
42
46
ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
ร้อยละ
18.18
19.05
15.22
วิชาการ
โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์
รวม

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.
รวม
4
3
0
6
4
3
0
6

จํานวนอาจารย์ คิดเป็น
ประจําทั้งหมด ร้อยละ
46
46

15.22
15.22

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง 3.500
15.22
1.0880
0.0422
ตําแหน่งทางวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 25.00
15.22

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิชาการเพื่อยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ระยะเวลาในการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.2-01 รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (แบบเก็บข้อมูล)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :
1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รวม 12 คน รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก
คน
9
9
13
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
55
42
46
ประจําที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
16.36
21.43
28.26
โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์
รวม

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิ ป.เอก
จํานวน
อาจารย์
ข้าราชการ พนง.
พนง. รวม
ประจําทั้งหมด
ชั่วคราว ประจํา
-

13
13

-

13
13

46
46

คิด
เป็น
ร้อย
ละ
28.26
28.26

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คะแนน 1
20.00
22.50
25.00
27.50
≥ 30.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.7.3 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ มี
3.500
28.26
4.3040
0.1669
คุณวุฒิปริญญาเอก
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 30.00
28.26

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมีอาจารย์ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
งบประมาณสนับสนุนในการศึกษาต่อ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ระยะในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ท่เี กี่ยวกับสาขาพยาบาลศาสตร์ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.3-01 รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (แบบเก็บข้อมูล)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจํา
สายงาน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์
นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลาการสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะตามสายงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 16 คน ผลการดําเนินงานดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นวิ ช าการที่ไ ด้ รั บการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้

คน

สาขาวิชา/ฝ่าย

พยาบาลศาสตร์
รวม

คน
ร้อยละ

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจําสาย
งาน
16
16

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
16
-

-

16
100

จํานวนบุคลากรสาย คิดเป็นร้อยละ
สนับสนุนวิชาการ
ทั้งหมด

16
16

100
100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 80.00
70.00
72.50
75.00
77.50
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
1.000
วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ต า ม
สมรรถนะประจําสายงาน
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการดําเนินงาน
100

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0554

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 80.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรม/กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
งบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.4-01รายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูล 1.7.4
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.7.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

โทรศัพท์ : 02-160-1207

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คน

คน

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
55
-

-

39
16
57
41
16
96.49

-

-

95.12
100

โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา/ฝ่าย

พยาบาลศาสตร์
รวม

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย
วิชาการ สนับ รวม วิชาการ
สนับ รวม วิชาการ สนับ รวม
สนุน
สนุน
สนุน
39
16
55
41
16
57 95.12 100 96.49
39
16
55
41
16
57 95.12 100 96.49

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 80.00
77.50

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

70.00

72.50

75.00

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.7.5 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว ม
1.000
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการดําเนินงาน
96.49

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0554

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 80.00
96.49
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจําปี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
บุคลากรติดภารกิจสําคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมในวันที่มีการจัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยได้
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.5-01รายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูล 1.7.5

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
บุคลากรของวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย มีจํานวนรวมทั้งหมด 13 คน จากจํานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.95
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ
1. จํ านว นบุ คลากรที่ ผ่ า นเกณ ฑ์ มาตรฐ าน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จํานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คน

คน

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
13
-

-

9
4
42
26
16
30.95

-

-

34.62
25.00

โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
สาขาวิชา/ฝ่าย

พยาบาลศาสตร์
รวม

จํานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ จํานวนบุคลากรที่เข้าสอบ
คิดเป็นร้อยละ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
ทั้งหมด
มหาวิทยาลัย
วิชาการ สนับสนุน รวม วิชาการ สนับสนุน รวม วิชาการ สนับสนุน รวม
9
4
13
26
16
42 34.62 25.00 30.95
9
4
13
26
16
42 34.62 25.00 30.95
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
10.00
12.50
15.00
17.50
≥ 20.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
3.500
30.95
5.0000
0.1939
ม า ต ร ฐ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 20.00
30.95
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
บุคลากรของวิทยาลัยลงทะเบียนรับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
งบประมาณสนับสนุนและโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
พื้นฐานภาษาอังกฤษของบุคลากรมีความแตกต่างกัน
หลักฐานอ้างอิง :
1.7.6-01 รายงานผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.8
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
บุคลากรของวิทยาลัยทําแบบสํารวจการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) โดย
มีผลสํารวจองค์กรสุขภาวะ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ 76.78
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสําเร็จตาม
76.78
5.0000
0.0554
1.000
แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 60.00
76.78
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.8.1-01 รายงานผลการสํารวจองค์กรสุขภาวะ ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

เป้าประสงค์ 1.9
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นางสาวพัชรา กล้าหาญ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
บุคลากรของวิทยาลัยทําแบบสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) รายละเอียดตามตาราง
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
ระดับความเชื่อมั่น
1.มีวิสัยทัศน์และความสามารถที่จะนําพามหาวิทยาลัย/หน่วยงานไปสู่
4.60
มากที่สุด
ความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ
2.มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามคุ้ ม ค่ า ตามเป้ า หมาย
4.52
มากที่สุด
งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนด
3.มีการบริหารงานที่ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
4.54
มากที่สุด
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
4.มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
4.54
มากที่สุด
5.มีระบบตรวจสอบการทํางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานพร้อมทั้ง
4.50
มากที่สุด
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทํางานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
อย่างถูกต้อง
6.เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการ
4.44
มากที่สุด
ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
7.มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการให้แก่
4.38
มากที่สุด
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
8.มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานได้
4.44
มากที่สุด
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
9.มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบัติและบริการ
4.32
มากที่สุด
อย่างทัดเทียมกัน
10.มีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจตามหลักฉันทามติ
4.50
มากที่สุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ค่าเฉลี่ยรวม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4.47
มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4.01
4.14
4.26
4.39
≥ 4.51
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
1.000
4.47
4.6400
0.0514
ระบบบริ หารจัด การตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.51
4.47

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
บุคลากรเข้าตอบแบบสํารวจในระบบออนไลน์ตามรอบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : การมีแบบสํารวจออนไลน์
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
แบบสํารวจมีรายละเอียดมากเกินไป
หลักฐานอ้างอิง :
1.9.1-01 รายงานผลสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่2)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา กล้าหาญ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

โทรศัพท์ : 02-160-1371

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํ านวนประเด็ นความเสี่ ยงที่ ได้ รั บการควบคุ ม
และลดระดับความเสี่ยง
2. จํานวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด

ความ
เสี่ยง
ความ
เสี่ยง
ร้อยละ

3. ร้ อ ยละของประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
6
-

-

6

-

-

100.00

โดยมีรายละเอียด
ความเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลต่อการกําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่
ไม่ตอบสนอง
2. ด้านการปฏิบัติงาน
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social
media) ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ
3.ด้านการทรัพยากร

สถานะความเสี่ยงก่อนควบคุม
สถานะความเสี่ยงหลังควบคุม
สถานะการ
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ เพิ่มลด
ความ
ความ ความเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยง
5

5

25

สูง
มาก

3

5

15

สูง

ลด

5

5

25

สูง
มาก

4

5

20

สูง
มาก

ลด

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกิดเหตุการณ์
อัคคีภัย
แนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินที่
ลดลง
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ
การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
รวม
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3

4

12

สูง

3

3

9

ปาน
กลาง
น้อย

ลด

2

5

10

สูง

2

2

4

5

5

25

สูง
มาก

5

5

25

สูง
มาก

ลด

4

4

16

สูง

3

4

12

สูง

ลด

ลด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าํ หนัก
1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
1.000
100
5.0000
0.0554
ได้ รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ ความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ที่กําหนดขึ้นต่อปี
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

100.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยปฏิบัติตามแนวทางแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.9.2-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.10
มหาวิ ท ยาลั ย มี อ าคารสถานที่ และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ร องรั บ การดํ า เนิ น การตาม
พันธกิจได้อย่างครบถ้วน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.10.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพัชรา กล้าหาญ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
บุคลากรของวิทยาลัยร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่2) มีผลการสํารวจดังนี้
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
1.มีสถานที่เอื้ออํานวยต่อการทํางาน
3.89
มาก
2.มีบรรยากาศความสามัคคีร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน
4.24
มาก
ร่วมงาน
3.มี วั สดุ อุ ปกรณ์ เ ครื่อ งมื อ ที่ เหมาะสมทั นสมั ย และเพี ย งพอต่ อความต้ อ งการ
4.13
มาก
สําหรับการเรียน
4.มีกิจกรรม/งานพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน
4.18
มาก
5.มีระบบรั กษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัค คีภั ยในบริ เวณอาคารต่า งๆ
4.09
มาก
อย่างเหมาะสม
6.มีระบบกําจัดของเสียอย่างเหมาะสม
4.07
มาก
7.มีระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
4.09
มาก
8.มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
3.96
มาก
9.มีห้องน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
3.95
มาก
10.มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบภายใน
4.10
มาก
11.มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
4.04
มาก
12.มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
4.14
มาก
13.มีสถานที่ปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือ
4.12
มาก
ทรัพย์สิน
14.มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
4.10
มาก
สภาพแวดล้อมฯ
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รวมค่าเฉลี่ย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
4.09
มาก

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.51
3.64
3.76
3.89
≥ 4.01
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าํ หนัก
1.10.1 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา/
1.000
4.09
5.0000
0.0554
บุ ค ลากรที่ มี ต่ อ อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 4.01
4.09
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ อาทิ กรณีไฟฟ้าดับ น้ําไม่ไหล เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิง :
1.10.1-01 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่2)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 1.11
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : คณบดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1206-7
โทรศัพท์ : 02-160-1206-7
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นโครงการที่ให้การบริการ
วิชาการความรู้เพื่อให้ผู้อบรมไปประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลต่อไป โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
4,970,000

1. งบรายได้ จ ากโครงการจั ด หารายได้ ด้ า นการ บาท
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด
1.1 ด้านการบริการวิชาการ
4,970,000
1.2 ด้านวิจัย
2. งบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
บาท
46.020.050.00
3. ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ ร้อยละ
10.80
ด้ านการบริการวิ ชาการและวิ จัยต่ องบรายได้
จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 20.00
10.00
12.50
15.00
17.50
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการ
1.000
จั ด หารายได้ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ
และวิ จั ย ต่ อ งบรายได้ จ ากการจั ด การ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
10.80

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.00000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0111
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥20
10.80

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ค่าที่ปรึกษาโครงการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1.11.1-01 บันทึกข้อความที่ วพบ/129 เรื่อง ขอเบิกเงินค่า ดําเนินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่ว ย
พยาบาล
1.11.1-02 บันทึกข้อความที่ วพบ/455 เรื่อง ขอเบิกเงินค่าดําเนินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล
1.11.1-03 บันทึกข้อความที่ วพบ/500 เรื่อง ขอเบิกเงินค่าดํา เนินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล
1.11.1-04 บั น ทึ ก ข้อความที่ วพบ/571.02เรื่ อ ง นํ า ส่ งรายได้แ ละขออนุ มัติ เบิกเงิ นค่ า ที่ปรึ ก ษางานงวดที่ 1
โครงการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลและประชาสัมพันธ์องค์กร (บริษัท อมรรัตน์การแพทย์ จํากัด) ด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ปี พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่

2

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

เป้าประสงค์ 2.1
ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่วงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับ
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ร้ อ ยละงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ท่ี ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและ/หรือนักวิจัย
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

น้ําหนัก

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

8.00

10.40

19.00

42

45

46

19.05

23.11

41.30

คน

ร้อยละ
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

สามารถจําแนกผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้
สาขาวิชา

ผลรวมของ จํานวนอาจารย์
น้ําหนัก ประจําทั้งหมด
คุณภาพ

พยาบาลศาสตร์
รวม

19.00
19.00

46
46

ร้อยละ

41.30
41.30

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 30.00
20.00
22.50
25.00
27.50
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.1.1 ร้ อ ยละของผลงานวิ ช าการ วิจั ย
3.500
41.30
5.0000
0.1939
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดั บชาติ หรื อ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจําและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 30.00

41.30
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.1.1-01 ผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ประจําปีรงบ
ประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
0

1. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน น้ําหนัก
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.1. ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับ
คน
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้ อ ยละของบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ร้อยละ
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สามารถจําแนกผลการดําเนินงานจําแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้
สาขาวิชา

-

0
0
46

-

0

-

0

จํานวนบทความวิจัยที่ จํานวนอาจารย์
ได้รับการอ้างอิง ประจําทั้งหมด
0
0

พยาบาลศาสตร์

ร้อยละ
0

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 3.00
1.00
1.50
2.00
2.50
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
1.625
การอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการดําเนินงาน
0.000

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
0.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.000

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
0.000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการอ้างอิงบทความที่เกี่ยวข้องในบทความวิจัยที่จะ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
งบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ไม่มีบทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สามารถวัดการ Citation ได้ และบทความด้านสาขาพยาบาลศาสตร์มี
หลายสาขา หลายแขนง ซึ่งไม่สามารถนํามาใช้ในการอ้างอิงด้วยกันได้
หลักฐานอ้างอิง :
-

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 2.2
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยมีผลงานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน 24 เรื่องจาก 25 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การนําไปใช้ประโยชน์

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
15
16
24

1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
ช่วงปรับ
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4
เกณฑ์
1. มนุษยศาสตร์และ
2
9
11
13
15
สังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

9

1
4
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.2.1 จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
1.167
สร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์

คะแนน 5
≥17

11

13

15

≥17

5

6

7

≥8

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

24

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1939
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥8
24
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกในการดําเนินงานวิจัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
2.2.1-01 ผลการดําเนินงานของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

71

เป้าประสงค์ 2.3
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.3.1 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯมีการดําเนินการเพิ่มจํานวนฐานความรู้เรื่อง การป้องกันสภาวะตั้งครรภ์
สําหรับนักเรียน ณ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2560
1
1
1

หน่วยนับ

จํ า นวนฐานความรู้ / องค์ ค วามรู้ ที่เ พิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง ฐานความรู้/
เรียนรู้บริการวิชาการ
องค์ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน :

• ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ฐานความรู้/องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.3.1 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่
3.500
เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
1

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1939
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥1
1
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการดําเนินการเพิ่มฐานความรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลนภาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : งบประมาณสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
2.3.1-01 เอกสารแผ่นพับองค์ความรู้ เรื่อง การป้องกันสภาวะตั้งครรภ์สําหรับนักเรียน
2.3.1-02 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยมีการดําเนินการบริการวิชาการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จํานวน 2
โครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินงานสรุปรายงานผลของโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) จํ า นวนงานบริ ก ารวิ ช าการที่ ดํ า เนิ น การ
ภายใต้ความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ
ทั้งหมด

งาน

2) จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด
3) ร้ อ ยละของงานบริ ก ารวิ ช าการที่ ดํ า เนิ น การ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือ
ผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด

งาน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2

14
-

11
-

6
33.33

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2.50
5.00
7.50
≥10.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่
1.625
ดํ า เนิ น การภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
หน่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ นํ า ชุ ม ชน
เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
33.33

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0900
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 10.00
33.33
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยมีการดําเนินการบริการวิชาการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
2.3.2-01 เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 2.4
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
63,109,600 1,902,952
2,106,160

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บาท
1.1 จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์(ภายใน)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
468,000
420,000
566,000
1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์(ภายนอก)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
62,641,600 1,482,952
1,540,160
2. จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ทั้ ง หมด
คน
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
42
40
41
3. เงิ นสนั บสนุ น งานวิ จั ย หรื องานสร้ างสรรค์ ต่ อ เฉลี่ย
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ต่อคน
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,502,609.5 47,573.80
51,369.76
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5,000 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คะแนน 1
5,000
40,000
30,000

คะแนน 2
10,000
45,000
35,000

คะแนน 3
15,000
50,000
40,000

คะแนน 4
20,000
55,000
45,000

คะแนน 5
≥ 25,000
≥ 60,000
≥ 50,000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.4.1 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
1.625
สร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจํ า และ
นักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
กลุ่มสาขาวิชา
1) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลการดําเนินงาน
51,369.76

เป้าหมาย
≥ 50,000

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการดําเนินงาน
51,369.76

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0900

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการตั้งค่าเป้าหมาย/คน ค่อนข้างสูง
หลักฐานอ้างอิง :
2.4.1-01 เอกสารสรุ ปเงิ นสนั บสนุ น งานวิ จั ยหรื อ งานสร้า งสรรค์ ต่ ออาจารย์ ประจํ า และนัก วิ จั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2

1. จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ท่ี ไ ด้ ผลงาน
ร่วมมื อกับภาคอุตสาหกรรม ภาครั ฐ หรื อภาค
บริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ
2
- ระดับนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลงาน
34
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ ร้อยละ
ร่วมมื อกับภาคอุตสาหกรรม ภาครั ฐ หรื อภาค
บริ ก ารในระดั บชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ต่ อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.4.2 ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย หรือ งาน
1.625
5.88
5.0000
0.0900
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อ ภาค
บริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ต่ อ ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ทั้งหมด

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 3.00
5.88
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีการดําเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
2.4.2-01 สัญญารับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.4.2-02 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง โครงการวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช
200 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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เป้าประสงค์ 2.8
บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

1. อาจารย์ประจํา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
คน
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
33
34
41
2. จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ทั้ ง หมด
คน
(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
60
42
41
3. ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า /หรื อ นั ก วิ จั ย ที่ มี ร้อยละ
ผลงานวิจัย
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
55.00
35.29
100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
2.8.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจํ าและ
1.000
100
5.0000
0.0554
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 80.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การผลิตผลงานวิจัยเป็น 1 ใน 4 พันธกิจหลักที่ต้องมีการดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีงบประมาณทุนวิจัยสนับสนุน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
2.8.1 รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่
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3

สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
เป้าประสงค์ 3.1
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยมีเครือข่ายที่มีการดําเนินการร่วมกันตามข้อกําหนดดังนี้
1.เครือข่ายสภาวิชาชีพ : สภาการพยาบาล
องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พุทธศักราช 2528 ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 120 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2528 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528
- การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษา
- รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.เครือข่ายสถานประกอบการ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล /กลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน
3.เครือข่ายศิษย์เก่า : ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้น และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยและ/
หรือวิทยาลัยต้องการสํารวจ
-ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559
4.เครือข่ายชุมชน ; โรงเรียนวัดดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม
-ให้ความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการ
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
บริการวิชาการนําไปบูรณาการการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-เพื่อให้ชุมชน/หน่วยงานได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เครือข่าย

2. จํ านวนข้ อตกความร่ วมมื อที่ กํ าหนดกิ จกรรม
การดําเนินงานทั้งหมด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เครือข่าย

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
4
4
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1

-

5

5

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

-

1

3. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ
80.00
80.00
ต่อมหาวิทยาลัย
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1
1
3.2 เครือข่ายชุมชน
1
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1
1
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1
1
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
≥ 100.00

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่
1.625
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
80.00

83
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0180

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 100.00
80.00

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
มีเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่าย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
3.1.1-01 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
3.1.1-02 บั น ทึ ก ข้ อ ความจากสภาการพยาบาลที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่ อ งการพิ จ ารณาการขอรั บ รอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1.1-03 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธไี หว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559
3.1.1-04 เอกสารความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการ
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยมีเครือข่ายที่มีการดําเนินการร่วมกันตามข้อกําหนดดังนี้
1.เครือข่ายสภาวิชาชีพ : สภาการพยาบาล
องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พุทธศักราช 2528 ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 120 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2528 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528
- การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษา
- รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.เครือข่ายสถานประกอบการ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล /กลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน
3.เครือข่ายศิษย์เก่า : ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้น และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยและ/
หรือวิทยาลัยต้องการสํารวจ
-ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559
4.เครือข่ายชุมชน : โรงเรียนวัดดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม
-ให้ความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการ
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
บริการวิชาการนําไปบูรณาการการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-เพื่อให้ชุมชน/หน่วยงานได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

• ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
2
3
4
≥5
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

• ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.1.2 จํ า นวนเครื อ ข่ า ยที่มี ส่ ว นร่ ว มใน
3.500
4
4.000
0.1551
การพัฒนามหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥5
4

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
3.1.2-01 (3.1.1-01) บันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
3.1.2-02 (3.1.1-02) บันทึกข้อความจากสภาการพยาบาลที่ สภ.พ.01/05/406 เรื่องการพิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1.2-03 (3.1.1-03) รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพิธไี หว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559
3.1.2-04 (3.1.1-04) เอกสารความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการ
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เป้าประสงค์ 3.2
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีผลต่อการดําเนินกิจกรรม
โดยมีเครือข่ายที่ตอบแบบสอบถาม 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสภาวิชาชีพ เครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่าย
ศิษย์เก่า และเครือข่ายชุมชน คะแนนความพึงพอใจ ได้แก่ 4.20,4.5,4.35 และ 4.7 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยที่ 4.44
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.01
3.14
3.26
3.39
≥ 3.51
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่าย
1.625
4.44
5.0000
0.0900
ที่ มี ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 3.51
4.44
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
3.2.1-01 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัย
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เป้าประสงค์ 3.3
ความสําเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยมีการดํา เนินการสําเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือที่กําหนด ของเครือข่ายสถานประกอบ จํานวน 2 แห่ง
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล โดยมีการดําเนินกิจกรรมการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการะยาบาลใน
คลินิกอย่างเข้มข้น ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ โดยบูรณาการการฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพและการบริหารจัดการ
การพยาบาล ภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) จํานวนข้อตกลงความร่วมมือที่ดําเนินการสําเร็จ
ตามที่กําหนด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ข้อตกลง

2) จํ านวนข้ อตกความร่ วมมื อที่ กํ าหนดกิ จกรรม
การดําเนินงานทั้งหมด
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ข้อตกลง

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2
-

1
-

2

-

-

5

-

-

1
1
1
1

-

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
40.00

3) ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ดํ าเนิ นการ ร้อยละ
สําเร็จตามที่กําหนด
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
100
3.2 เครือข่ายชุมชน
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
100
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
100
100
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
10.00
12.50
15.00
17.50
≥ 20.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือ
3.500
40.00
5.0000
0.1939
ที่ดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 20.00
40.00
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : งบประมาณ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
3.3.1-01 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0567.10/1379 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
3.3.1-02 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0567.10/1375 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3.1-03 บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ. 0517.071/ศษ. 105 จากงานบริ ก ารการศึ ก ษา ฝ่ า ยการศึ ก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาล
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เป้าประสงค์ 3.4
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน: วิทยาลัยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2560
และดําเนินงานได้ตามแผน บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 80 และดําเนินการครบ 5 ระดับ โดยมีการจัดทําคลังข้อมูล
สมาคมวิชาชีพ และ คลังข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีแผนการแสวงหาเครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมีการดําเนินงานได้ตามแผน
ร้อยละ 60
2
มีการดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 80 และบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 60
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3

มีการดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 และบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 70

4

มีการดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 และบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 80

5

มีการจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 2 เครือข่าย

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
3 . 4 . 1 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง 3.500
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการดําเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1939

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : มีการจัดทําแผนการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปี
งบประมาณ 2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
3.4.1-01 แผนการดําเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2560
3.41-02 ฐานข้อมูลเครือข่ายคลังข้อมูลสมาคมวิชาชีพ และ คลังข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ
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เป้าประสงค์ 3.5
บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนานาชาติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
นักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1371
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : บุคลากรของวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย
ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 จํานวน 6 คน จากบุคลากรทั้งหมด (รวมสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ) 57 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 1.25 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5.00
6.25
7.50
8.75
≥ 10.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.5.1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว ม
1.000
10.52
5.0000
0.0554
การพั ฒนา การถ่า ยทอดองค์ ความรู้สู่
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ
เอกชนและนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 10.00
10.52
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : การให้ความร่วมมือกับทางกองบริหารงานบุคคล ในการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมโคงการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : การดําเนินการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานเจ้าภาพ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
3.5.1-01 บันทึกข้อความการส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
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ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 4.1
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน
นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล,นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่บรรลุ
เป้าหมาย 7 กิจกรรมจาก 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.64
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-ร้อยละ2.5ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.1.1 ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการ
3.500
63.64
1.0000
0.0388
ดํ า เนิ นการตามแผนการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
100.00
63.64

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : ดําเนินงานตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : งบประมาณ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : การตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus
หลักฐานอ้างอิง :
4.1.1-01 รายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานตามแผนการขั บเคลื่ อ นการจั ด อั น ดั บมหาวิ ท ยาลั ย โดย
Webometrics ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เป้าประสงค์ 4.2
ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : ผลการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) ของวิทยาลัย มีระดับการรับรู้ที่ร้อยละ 89.25
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
3.500
89.25
5.0000
0.1939
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥ 80.00
89.25
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
วิทยาลัยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรมของวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ําเสมอ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
4.2.1 รายงานผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)
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เป้าประสงค์ 4.3
นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทัง้ หมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยไม่มีหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
คน
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
คน
3. ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษา
ร้อยละ
ทั้งหมด
สามารถสรุปจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
นักศึกษาชาวต่างชาติ นักศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
1. พยาบาลศาสตร์
0
472
0
0
472
0
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4

0.20

0.23

0.25

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ
1.625
เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด

0.28

ผลการดําเนินงาน
0.000

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ

คะแนน 5

≥0.30

ค่าคะแนน
ที่ได้
0.000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.000

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

≥0.30

0.000
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : สภาการพยาบาลยังไม่มีนโยบายในการจัดการสอบใบประกอบวิชาชีพ เพื่อรับ
ใบอนุญาตสําหรับชาวต่างชาติ
หลักฐานอ้างอิง : -
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เป้าประสงค์ 4.4
ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยทั้งหมด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

โทรศัพท์ : 02-160-1370

หน่วยวัด

1. จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างชาติ
คน
2. อาจารย์ประจําทั้งหมด(นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง)
คน
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่เป็น
ร้อยละ
ชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด
สามารถสรุปจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
อ.ชาวต่างชาติ
1. พยาบาลศาสตร์
0
0
รวม

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
0
0
0
55
42
41
55
45
46

อ.ประจําทั้งหมด
41
41

คิดเป็นร้อยละ
0
0

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.25 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2.00
2.25
2.50
2.75
≥ 3.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้าํ หนัก
4.4.1 ร้ อ ยละของอาจารย์ ประจํา และ
3.500
0
0.000
0.000
นั ก วิ จั ย ที่ เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ เ ที ย บกั บ

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
0.00

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง : -
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

เป้าประสงค์ 4.5
มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Mediaที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media
ในการสร้างภาพลักษณ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โทรศัพท์ : 02-160-1370
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
1

โทรศัพท์ : 02-160-1370

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
มีคณะทํางานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ 4.5.1-01 คําสั่งวิทยาลัยที่ 24/2559 เรื่องแต่งตั้ง
และมีแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สร้าง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น
ภาพลักษณ์
ประชาสัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2559
4.5.1-02 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ประจําปีงบประมาณ 2560
2
มีการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์สร้าง 4.5.1-03 รายงานผลการดําเนินการปฏิบัติการ
ภาพลักษณ์
ด้ า น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2560
3
มีการติดตามการดําเนินงานตามการ
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ
4
มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
4.5.1-04 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ พร้อมกําหนด
ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แนวทางการพัฒนาในปีถัดไป
ประจําปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)
5
มีผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
4.5.1-05 ผลการประเมิ นการรับรู้ภาพลัก ษณ์ฯ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในรอบที่ 2
รอบที่ 2
จากร้อยละ 88.95 เป็น 89.25
เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีคณะทํางานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และมีแผนการประชาสัมพันธ์สร้าง

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

99

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ภาพลักษณ์ โดยต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2
มีการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
3
มีการติดตามการดําเนินงานตามการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ
4
มีการประเมินผลความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ พร้อมกําหนดแนว
ทางการพัฒนาในปีถัดไป
5
มีผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการใช้
1.000
5
5
0.0554
เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ของ
Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

5
5
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจําปีงบประมาณ 2560
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
4.5.1-01 คําสั่งวิทยาลัยที่ 24/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําปี
การศึกษา 2559
4.5.1-02 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจําปีงบประมาณ 2560
4.5.1-03 รายงานผลการดําเนินการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจําปีงบประมาณ 2560
4.5.1-04 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจําปี
งบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)
4.5.1-05 ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ฯ รอบที่ 2
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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ภาคผนวก ก
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องในระดับนานาชาติ
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ภาคผนวก ข
แบบจัดเก็บข้อมูลผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
(http://www.ssruplan.ssru.ac.th/ssruplan2010)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

121

122

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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ภาคผนวก ค
แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ตัวชีว้ ัดทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ

การส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้เผยแพร่บทความวิจยั ใน
ฐานข้อมูล google scholar หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
มากขึน้

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS เพิม่ ขึน้
บริการวิชาการ

1.1.3 จานวนรางวัลทีผ่ ู้เรียนได้รับ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษามีการสร้างนวัตกรรมที่
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ เกีย่ วข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เพือ่ ให้มผี ลงานส่ง
และ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เข้าร่วมในการประกวดต่างๆได้
เกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
มีผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวด เป็นการสร้างโอกาสที่
นักศึกษา/รองคณบดีฝ่าย นักศึกษาจะได้รับรางวัล
วิชาการ

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทมี่ คี วามพร้อมเข้าสู่
โครงการเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการทัง้ แบบFast Track และ
แบบปกติ

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจามีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ี ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ความพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และติดตาม
ผลการศึกษาของอาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละของอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเพิม่ ขึน้

1.9.1 ระดับความเชือ่ มัน่ ของ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั แก่
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ
บุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

มีผลการประเมินออนไลน์ระดับความเชือ่ มัน่ ของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานทัง้
รอบที่ 1 และ 2 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามเกณฑ์ QS

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัดทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จาก
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู่ชวยพยาบาล (PN)
โครงการจัดหารายได้ดา้ นการ
บริการวิชาการและวิจยั ต่องบรายได้
จากการจัดการเรียนการสอนของ
หน่วยงาน

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

มีรายได้จากการบริการวิชาการการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ชว่ ยพยาบาล (PN)

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่
อาจารย์ประจาและนักวิจยั

มีการวางแผนการเขียนบทความวิจยั ให้มคี วามสอดคล้อง
หรือสามารถเชือ่ มโยง อ้างอิงข้อมูลงานวิจยั ได้

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
บริการวิชาการ

มีบทความวิจยั ทีไ่ ด้รับการอ้างอิง (citaiton) ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

3.1.2 จานวนเครือข่ายทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาหน่วยงาน

ผลักดันและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

มีเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

การส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้เผยแพร่บทความวิจยั ใน
ฐานข้อมูล google scholar หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
มากขึน้

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
บริการวิชาการ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษา
ชาวต่างชาติเทียบนักศึกษาทัง้ หมด

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สามารถจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ

ตค.60-กย.61

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

มีการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1-31 ตค. 2560

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเทียบ
กับอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทัง้ หมดเพิม่ ขึน้

4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
การขออนุมตั จิ า้ งอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ ใน
และนักวิจยั ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเทียบ ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 คน
กับอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทัง้ หมด

พิจารณาเห็นชอบดาเนินการ

ตาแหน่ง

(อาจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช)
รักษาราชการแทนคณบดี
10 พฤศจิกายน 2560
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รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ

คณบดี

อาจารย์ ดร. เปรมวดี คฤหเดช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิง่ ไพบูลย์สุข

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ กันยา นภาพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้จัดทํารายงาน/รูปเล่ม
นางสาวอัญชา แดงทองดี

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

