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การบริหารจัดการ
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วัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในองคกร ใหมคี ุณภาพมาตรฐานสากล
รายงานการประเมินตนเองเลมนี้ เปนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ทายนี้ข อขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกทาน ที่มีสวนรวมผลักดันใหพันธกิจ วัตถุประสงค
และยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
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บทสรุปผูบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการ
จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให ส าขามี เอกลั ก ษณ ที่ โดดเด น และมุ ง ตอบสนองการพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สภาพแวดลอมความเจริญ กาวหนาทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตตามที่ตลาดงาน
ตองการ วิทยาลัยฯ มีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวา วิทยาลัยฯสามารถพัฒนาองคความรูและผลิต
บัณ ฑิตตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัยและประเทศได รวมถึงการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันในระดับสากล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเปดสอนการจัดการเรียนการสอน ปริญญาตรีจํานวน 1 หลักสูตร มุงเนนการ
บริหารจัดการโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดแก 1. ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรและสาขาวิชา
ดานสุขภาพ ที่มี ความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทํางานใน
ระดับสากล มีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเดนในวิชาชีพ 2.วิจัย
(Research) วิจัย สรางสรรคองคความรู สรางนวัตกรรมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสู
ประชาคมอาเซีย น และสากล 3. บริการวิช าการและชุมชน (Academic and Community Services) ใหบ ริการ
วิชาการ เผยแพรผลงานวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางดานการพยาบาลและสุขภาพ สรางแกนนําและเครือขายการ
ดูแล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพแกชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 4.ทํานุ
บํารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรม(Arts and Culture Conservation) อนุรักษ สงเสริม พัฒ นาและทํ านุบํ ารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุ ข ภาพ ไดทําคํ ารับ รองการปฏิ บัติราชการกั บ
มหาวิท ยาลัย มีน้ํ าหนั ก รวม 100.00 โดยมี ผ ลการประเมิ นตนเองตามยุท ธศาสตรมหาวิท ยาลัย 4 ด าน (ผลการ
ดําเนินงานรอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คือ (1) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 1
(น้ําหนัก 34.00) คะแนนประเมินตนเอง 3.9706 อยูในระดับ ดีเยี่ยม (2) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 2 (น้ําหนัก
24.96) คะแนนประเมินตนเอง 3.9532 อยูในระดับ ดีเยี่ยม (3) ดา นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 (น้ําหนัก 10.32)
คะแนนประเมินตนเอง 3.1163 อยูในระดับดี (4) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 4 (น้ําหนัก 10.32) คะแนนประเมิน
ตนเอง 3.8372 อยูในระดับดีเยี่ยม โดยภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง 3.8371 อยูในระดับดีเยี่ยม
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สวนที่ 1 บทนํา
 สถานภาพหนวยงาน
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ความเปนมาของการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไววา บุคคลยอมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและผู
ยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย และการบริการทางสาธารณสุข
ของรั ฐตองเป นไปอยางทั่ วถึ งและมีป ระสิท ธิภ าพ ดังนั้ น เพื่อให เป นไปตามที่ รัฐธรรมนู ญ กํ าหนด ประเทศไทยจึ งได
ดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและไดประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติมาตั้งแต พ.ศ. 2545 โดยมี
เปาหมายใหประชาชนทุกคนไดรับบริการสุขภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเปาหมายนั้นไดจะตอง
มีบุคลากรดานสุขภาพเพื่อใหบริการทางสาธารณสุขใหมีจํานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะใหบริการแกประชาชน
ไดอยางทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะชวยตอบสนองนโยบายของ
รัฐ ในการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ทางการพยาบาล เพื่ อมุ ง เน น การพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของ
ประชาชน ในการไดรับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
ตอไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยคณะกรรมการมีหนาที่วางแผนและกําหนดทิศทางในการเปดสอนสาขาพยาบาลศาสตร และดําเนินโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทําหลักสูตร ดําเนิน การในเรื่องต าง ๆ ที่เกี่ ยวของเพื่ อใหการเปดสอนและการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ไดยกรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษหลักสูตร 2 ครั้ง โดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนําเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม)
พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ตอมาสภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติใหการรับรอง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
ในปการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนปแรก โดยรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุนแรก จํานวน 80 คน
- ปที่เปดดําเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปการศึกษา 2550(หลักสูตร พ.ศ. 2550)
- หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555
 วิสัยทัศน (Vision)
เปนสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม

คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต
(Educate)

วิจัย
(Research)
บริการวิชาการ
(Academic and Community
Services)
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture Conservation)

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรและสาขาวิชาดานสุขภาพ ที่
มีความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการ
ดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทํางาน
ในระดับสากล มีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเดนในวิชาชีพ
วิจัย สรางสรรคองคความรู สรางนวัตกรรมทางดานการพยาบาล
และสุขภาพ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน และสากล
ใหบริการวิชาการ เผยแพรผลงานวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี
ทางดานการพยาบาลและสุขภาพ สรางแกนนําและเครือขายการดูแล
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพแกชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อดําเนินชีวิต
และประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรางองคความรูใหมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการใหแกชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพรผลงานวิชาการทางดานการพยาบาล และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือขาย (Partnership/ Cooperation)
4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเปนแบบอยางที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอยางเหมาะสมในวิชาชีพ และการใหการยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
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 เอกลักษณ (Uniqueness)
“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล”
นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ
เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะทอนความเปนวังสวนสุนันทา
และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย สามารถแขงขันได
ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรูของผูรับบริการดานสุขภาพไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 อัตลักษณ (Identity)
“เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ
เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถดานวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง และถายทอดความรูของวิชาชีพใหแกผูอื่นได
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่นื มุงทําความดีที่เปน
ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คานิยมหลัก (Core Values)
SMART เปนคานิยมหลักขององคกรในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
S = Smart Students : คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ
และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผูบริหารมืออาชีพ เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองคกรที่
เปนธรรมาภิบาล
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A = Smart Academic : บุคลากรในองคกรมีความรูทางดานวิชาการ มีความฉลาด สรางสรรค และสามารถนํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชนแกองคกรได
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทําวิจัย และ/หรือนําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานและตอองคกร
T = Smart Teacher &Technology : ครู อาจารย มีความรู ความสามารถ ในการถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแกนักศึกษา รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษาทั้งในดานทัศนคติและการดํารงตน

คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
การแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิ บัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตร
การพั ฒ นาไปสู การจัด ทํ าแผนงานและโครงการไดอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ งมีก ารพั ฒ นาระบบขอมู ลและการติ ดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ในเรื่องแนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเปนเครื่องมือ
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เปาหมาย
1. ผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและโครงการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด
3. กําหนดเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดอยาง
เปนรูปธรรม
แนวทางการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง การแปลงแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมกําหนด
แนวทางในการบริห ารจัดการ เพื่ อแปลงแผนไปสูการปฏิบั ติ เพื่ อให เกิ ดความเขาใจรวมกั นขององคกรที่ เกี่ย วของทั้ ง
ภายใน และภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทาง
ดังนี้
1.1 สรางความเข าใจร วมกั นเกี่ยวกั บ แนวคิดและสาระสํ าคัญ ของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิ บั ติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา ใหกับ
บุคลากร ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของแผนงาน
และโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก
1.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบั ติการประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหนวยงานตามที่
กําหนดไว
1.4 จัดใหมีการลงนามคํารับ รองการปฏิ บัติงาน เพื่อสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตรทั่วองคกรทั้ งระบบ
พรอมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูการประเมินผลงาน
1.5 สงเสริ มมาตรการในการประชาสั มพั น ธและการสรางบรรยากาศยุ ทธศาสตรอยางตอเนื่ องผา นสื่อ
ภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงานโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการในลักษณะการบู รณาการและประสานงานระหวางงานภายใน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา
2.2 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหชัดเจน มุงเนนที่การสรางกระบวน
ทัศนคติใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดจากการดํา เนินแผนงานโครงการวาสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวยเทคโนโลยี
การขับ เคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตินั้นเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ มากที่จะผลักดันการทํ างานของกลไกทั้งหมดให
สามารถบรรลุผลลัพธตามที่ ตั้งเปาหมายไว เพื่อให ผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม รวมทั้งตอง
อาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อน
องคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุงสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคือวิสัยทัศนที่ตั้งไว ความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ จึงประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูงและผูบ ริหารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับ เคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทาง
องคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมีความเขาใจ
2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิ บัติการ โดยนํากลยุทธแ ละแนวทางการดําเนิ นงานมาแปลงเปน
แผนงาน / โครงการที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน รวมทั้งตองมีระบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว า งหน วยงานภายใน ในการขั บ เคลื่ อ นแผนงาน/ โครงการของแต ละหน ว ยงานให มี
ความกาวหนา เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับทุกงานภายในวิทยาลัยฯ แลว จะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จ
ในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อชวยใหทราบถึงความกาวหนา ปญหา
อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล จะตองอาศัยดัชนีชี้วัดความสําเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการแนว
ใหม ดังนี้
1. การติ ดตามและประเมิน ผลการดําเนิ น การตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งสรุป บทเรียนและ
ขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนประจํา
ทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความกาวหนา และปญหาอุปสรรคตา งๆ ใหผูบริหารทุกระดับ
ทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการจัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสู
สาธารณะ
3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อเรงรัดการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
4. การติดตามผลตามคํารับ รองการปฏิบัติการประจําป ที่กําหนดไวแลว โดยมีการกําหนดระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล
คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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 เปาหมายการพัฒนาหนวยงาน
เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ: วิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: วิทยาลัยมุงที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรท้งั ในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม
เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา: วิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลาย
ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ: วิทยาลัยมุงที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่
ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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สวนที่ 2
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
คา
หนวย
น้ําหนัก
เปาหมายป
นับ
2562

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะ
อยางยั่งยืน

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
3.9706

34.00

 ประสิทธิผล
เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายใน
คะแนน 4.35
1.60 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35
4.54
5.0000 0.1005
ประจําป
เฉลี่ย
1.1.2 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยอง
0.50
รอยละ
2.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
0.0000
0.0000 0.0000
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1A)
เปาประสงค 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
 คุณภาพบริการ
1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา
4.35
ระดับ
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.00 3.75 3.9 4.05
4.2
4.35
4.57
5.0000 0.1256
คะแนน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(2A)
1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
91.00
รอยละ
2.00 71.00 76.00 81.00 86.00 91.00
96.91
5.0000 0.1256
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป(3)
เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
 ประสิทธิภาพ
1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปน
2.00
รอยละ
1.44 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
2.08
5.0000 0.0905
ผูประกอบการรุนใหม (startup)
1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด คะแนน 4.45
1.44 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45
4.68
5.0000 0.0905
กิจกรรมการสงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา
เฉลี่ย
1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของ
50.00
รอยละ
1.44 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 100.00
5.0000 0.0905
นักศึกษาเขาประกวด
1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการ
60.00
รอยละ
2.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00
62.30
5.0000 0.1256
นําเสนอจากการจัด Mini-conference(4A)
1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได
28
ผลงาน
1.44
20
22
24
26
28
0
0.0000 0.0000
นําเสนอในระดับนานาชาติ
เปาประสงค 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มคี ะแนน
1
สาขาวิชา
2.00
1
1
5.0000 0.1256
ประเมินตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป(5A)
1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการ
1
รายวิชา
1.44
1
1
5.0000 0.0905
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา

ระดับ
ความ
สําเร็จ

5

1.44

1

2

3

4

เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ
 การพัฒนาองคการ
25.00
1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รอยละ
2.00 13.00 16.00 19.00 22.00
ทางวิชาการ(7A)
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2.0000

0.0362

25.00

26.92

5.0000

0.1256
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ตัวชี้วัด

คา
หนวย
น้ําหนัก
เปาหมายป
นับ
2562

เกณฑการใหคะแนน

35.00

38.00

26.92

1.0000

0.0181

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ 98.00
1.44 78.00 83.00 88.00 93.00 98.00
1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐาน
30.00
รอยละ
2.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย(8)
เปาประสงค 1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทันตอสถานการณท่เี ปลี่ยนแปลง
1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับ
80.00
รอยละ
1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
การปรับปรุงและพัฒนา
เปาประสงค 1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบ
ระดับ
4.75
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ความ
2.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75
มหาวิทยาลัย(9)
เชื่อมั่น
เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน
1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มี
ระดับ
4.55
ตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของ ความพึง
1.44 3.95 4.1 4.25
4.4
4.55
มหาวิทยาลัย
พอใจ
เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพื่อใชในการปฏิบตั ิตามภารกิจ
1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดาน
บาท/ 25,000
2.00 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
การบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา(10)
คน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิ 24.96

98.57

5.0000

0.0905

15.22

1.1400

0.0286

80.95

5.0000

0.0905

5.0000

5.0000

0.1256

4.55

5.0000

0.0905

31,600.00

5.0000

0.1256

38.00

1.44

3

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

5

รอยละ

2

คะแนน

4

1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

1

ผลการ
ดําเนินงาน

26.00 29.00 32.00

3.9532

ปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน

 ประสิทธิผล
เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
40.00
สรางสรรคที่ตพี มิ พ เผยแพรในระดับชาติหรือ
รอยละ
2.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00
61.15
5.0000 0.1256
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย(11A)
เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
2.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ
การนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจยั หรืองาน
รอยละ 62.00
2.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00
96.15
5.0000 0.1256
สรางสรรคทั้งหมด(12A)
2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจาก
1
ชุมชน
1.44
1
0
0.0000 0.0000
ผลงานวิจัย
เปาประสงค 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่น
1
ผลงาน
1.44
1
0
0.0000 0.0000
จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมี
ความใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา
 คุณภาพบริการ
2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู
องค
1
2.00
1
1
5.0000 0.1256
บริการวิชาการ(13)
ความรู

28.00

30.00

30.01

5.0000

0.1256

1

2

2

5.0000

0.0905

-

1

1

5.0000

0.0905

1

1.0000

0.0144

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวม
30.00
รอยละ
2.00 22.00 24.00 26.00
โครงการเพิ่มขึ้น(16A)
2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความ
รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิ โรงเรียน
2
1.44
หนาที่ตนเองและผูอ่ืน
2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับ
ผลิต
1
1.44
การพัฒนาคุณภาพอยางนอย 1 ระดับ
ภัณฑ
เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
5
1.44

Suan Sunandha Rajabhat University

คา
หนวย
น้ําหนัก
เปาหมายป
นับ
2562

ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน
ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 62,056.10

5.0000

0.0905

4.8000

0.0868

5.0000

0.0905

0.0000

0.0000

4.0000

0.0724

5.0000

0.0905

5.0000

0.1256

1

2

3

4

5

ตออาจารยประจําและนักวิจัย
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

บาท/
คน

50,000

0.48

2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.00
1.44 1.00 1.75 2.50 3.25 4.00
3.85
ที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาใน
รอยละ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคทั้งหมด
เปาประสงค 2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑคุณภาพ
 ประสิทธิภาพ
2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/
ระดับ
5
1.44
1
2
3
4
5
5
กลไกในการดําเนินงานวิจยั หรืองานสรางสรรคท่ี ความ
ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
สําเร็จ
เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ วารสาร
1
2.00
0
1
ในระดับชาติ(17)
เปาประสงค 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ ระดับ
5
1.44
1
2
3
4
5
4
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
ความ
อุดมศึกษาที่กําหนด
สําเร็จ
เปาประสงค 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ระดับ
5
1.44
1
2
3
4
5
5
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน
ความ
อุดมศึกษาที่กําหนด
สําเร็จ
 การพัฒนาองคการ
เปาประสงค 2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มี รอยละ 80.00
2.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
86.00
ผลงานวิจัย(18)

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขาย
และทองถิ่น

10.32

3.1163

เปาประสงค 3.1 เครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย
 ประสิทธิผล
3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปน
100.00
รอยละ
2.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 80.00
1.0000 0.0251
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย(19)
3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนา
5
เครือขาย
1.44
1
2
3
4
5
4
4.0000 0.0724
มหาวิทยาลัย
เปาประสงค 3.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่นที่หลากหลาย
 คุณภาพบริการ
3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือใน
75.00
รอยละ
2.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00
100
5.0000 0.1256
ประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง(20A)
เปาประสงค 3.3 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ
3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการ
65.00
รอยละ
2.00 53.00 56.00 59.00 62.00 65.00
0.0000 0.0000 0.0000
จัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย(21A)
เปาประสงค 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ
ศิษยเกา และตางประเทศ
 ประสิทธิภาพ
3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไก ระดับ
5
1.44
1
2
3
4
5
5
5.0000 0.0905
ในการสรางความรวมมือกับเครือขาย
ความ

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

คา
หนวย
น้ําหนัก
เปาหมายป
นับ
2562

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน
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สําเร็จ
 การพัฒนาองคการ
เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับ
5
3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ความ
1.44
1
2
3
4
5
5
ฐานขอมูลเครือขาย
สําเร็จ
10.32
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ
 ประสิทธิผล
เปาประสงค 4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
100.00
รอยละ
2.00
1
2
3
4
5
4
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(22A)
4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
1.00
สรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
รอยละ
1.44 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
1.92
อาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั
เปาประสงค 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการ
93.00
รอยละ
1.44 73.00 78.00 83.00 88.00 93.00
95.51
ใหบริการของมหาวิทยาลัย
 คุณภาพบริการ
เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา
4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษา
2
คน
2.00
1
2
0
แลกเปลี่ยน(23A)
 ประสิทธิภาพ
เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ
4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปน
1
คน
1.44
1
2
ชาวตางชาติ
 การพัฒนาองคการ
เปาประสงค 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ระดับ
5
(24)
ความ
2.00
1
2
3
4
5
5
สําเร็จ
100.00

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

5.0000

0.0905
3.8372

4.0000

0.1005

5.0000

0.0905

5.0000

0.0905

0.0000

0.0000

5.0000

0.0905

5.0000

0.1256
3.8371
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สวนที่ 3
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผูจัดเก็บขอมูล : อัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยฯดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม
2562 โดยมีผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 12
ตัวบงชี้ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.54 ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก
จําแนกตามปจจัย นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มีคะแนนแตละดานดังนี้
1.ปจจัยนําเขา (Input)
คะแนนเฉลี่ย 3.88 ระดับคุณภาพดี
2.ปจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 4.86 ระดับคุณภาพดีมาก
3.ปจจัยผลลัพธ (Output)
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

SSRU

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
3.95
4.05
4.15
4.25
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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คะแนน 5
≥4.35
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.1.1 คะแนนเฉลี่ย การประกั น คุ ณ ภาพ
1.60
ภายในประจําป
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
4.54

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1005

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥4.35
4.54
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินงานตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
มาตรการที่ไดดําเนินการ: เผยแพรประกาศ และคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานฯการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่1/2561 ระดับ
หนวยงาน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2561 ตอคณะกรรมการอํานวยการฯ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีการสงเสริมและใหความรูแกบุคลากรของหนวยงานในดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอตอความตองการ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: เนนกระบวนการ PDCA
อื่น ๆ: อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไมมี
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี
อื่น ๆ: ไมมี
หลักฐานอางอิง:
1.1.1-1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา
2561

Suan Sunandha Rajabhat University

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.2 รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรบั การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : วราลี พรหมปฏิมา
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยองหรือ
รางวัล
1
5
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
1.1 ระดับชาติ
รางวัล
1
5
(1) นักปฏิบัติ
รางวัล
(2) การสื่อสาร
รางวัล
(3) จิตสาธารณะ
รางวัล
1
5
(4) อื่นๆ
รางวัล
1.2 ระดับนานาชาติ
รางวัล
(1) นักปฏิบัติ
รางวัล
(2) การสื่อสาร
รางวัล
(3) จิตสาธารณะ
รางวัล
(4) อื่นๆ
รางวัล
470
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
คน
1
5
3. รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยอ ง
รอยละ
1
1.06
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
ลําดับ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่ใหรางวัล

ระบุดาน
ของรางวัล
1
2
3

ว-ด-ป
ไดรับ
รางวัล

ผูที่ไดรับรางวัล
ชื่อ-สกุลผูไดรับรางวัล

ชั้นป

ประเภท
การศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1.

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.10
0.20
0.30
0.40
≥0.50

SSRU

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
1.1.2 รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ

2.00

0.0000

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
0.0000
0.0000

การบรรลุเปาหมาย:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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0

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥0.50
0.00
ไมบรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการสงนักศึกษาเขารวมประกวดหรือแขงขัน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: อยูในระหวางดําเนินการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนสําหรับกิจกรรมของนักศึกษา
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีการแจงประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหนักศึกษา
อื่น ๆ: อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: นักศึกษาตองฝกปฏิบัติในแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล ทําใหไมสะดวกในการเขารวมกิจกรรม
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ:ไมมี
อื่น ๆ: นักศึกษาเขารวมประกวดมารยาทไทย แตไมไดรับรางวัล
หลักฐานอางอิง:

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21
 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : สุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2559
2560
2561
1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี คะแนน
4.37
4.52
4.57
โ ท เ อ ก ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา

คาเฉลี่ยคุณภาพรายดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
รับผิดชอบ

ดานอื่นๆ

รวม

พยาบาลศาสตร
4.81
4.40
4.52
4.76
4.48
4.43 4.57
รวม
4.81
4.40
4.52
4.76
4.48
4.43 4.57
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.90
4.05
4.20
≥4.35
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.2.1 ระดับคะแนนคุณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
2.00
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
4.57

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1256

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥4.35
4.57
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยฯจัดทําแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ระดับปริญญาตรี)
มาตรการที่ไดดําเนินการ: วิทยาลัยฯไดดําเนินการสงแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการวิเคราะหขอมูล
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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0

SSRU

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการที่บณ
ั ฑิตทํางานในการตอบแบบประเมินเปนอยางดี
ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการ
อื่น ๆ: การมีสัมพันธภาพที่ดีกับสถานประกอบการที่บณ
ั ฑิตทํางาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไมมี
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี
อื่น ๆ:
...............................................................................................................................……………………..…...........................
หลักฐานอางอิง
1.2.1-1-01 รายงานผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2561

Suan Sunandha Rajabhat University

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : สุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอมูลพื้นฐาน

หนวยวัด

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทํา
2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ดงานทําระยะเวลา
มากกวา 1 ป
2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่อี ุปสมบท
2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่เี กณฑทหาร
2.5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่มี ีงานทํากอนเขา
ศึกษา
2.6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ศี ึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ยี ังไมมีงานทํา
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทํา (ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ผู
ศึกษาตอ ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร) (ขอ 2 ลบดวย
(2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6))
4. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ขอ 2.1 / ขอ 3 x 100)

คน
คน

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
2559
2560
2561
122
118
106
122
116
96

คน

122

107

93

คน

5

2

3

คน
คน
คน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

คน

0

0

0

คน
คน

3
122

7
102

0
96

รอยละ

100

92.24

96.91

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
71.00
76.00
81.00
86.00
≥91.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

SSRU

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไ ด
งานทํ าและประกอบอาชี พ อิสระภายใน
1 ป

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

96.91

5.0000

0.1256

2.00

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
≥91.00

ผลการดําเนินงาน
96.91

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุ
บรรลุ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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0

SSRU

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 เขาตอบแบบประเมินรอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปในระบบตามระยะเวลาที่กําหนด
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการประชาสัมพันธใหบัณฑิตเขาตอบประเมิน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรมีเครือขายและสัมพันธภาพที่ดีกับสถานประกอบการ
ดานงบประมาณ: ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีทรัพยากรเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: สงแบบประเมินไปยังฝายการพยาบาลเพื่อประเมินบัณฑิตของวิทยาลัย
อื่น ๆ: อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไมมี
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี
อื่น ๆ: บัณฑิตตอบคําถามไมเขาใจขอคําถามและสภานภาพการมีงานทําของตนเอง เชน อยูในระหวางเปลี่ยนงานใหม ก็
ระบุวาไมมีงานทํา เปนตน
หลักฐานอางอิง:
1.2.2-01 สรุปรายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม (startup)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : กษิรา เหลืองอราม
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2559
2560
2561
1. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มการพั ฒ นาเป น คน
10
ผูประกอบการรุนใหม (startup)
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
คน
481
3. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาเป น รอยละ
2.08
ผูประกอบการรุนใหม (startup)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

ชั้นป

ชื่อโครงการที่
เขารวม

ว/ด/ป
ที่เขารวม

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเปน
ผูประกอบการรุนใหม
Start Up (รุนที่3)

15-16
ธันวาคม
2561

สาชาวิชาพยาบาลศาสตร

1.

นางสาวณัฐวรา ออนแรง

1

2.

นางสาวนฤมล เกษแกวเกี้ยง

1

3.

นางสาวปนัสกร แสงมี

1

4.

นางสาวเกสรา สิริธนสุวรรณ

2

5.

นางสาวรุจิรา กรณีสุข

2

6.

นายอัครพล แจงประดิษฐ

2

7.

นางสาวพิมพประพัตร เหลาวัชรินทร

2

8.

นางสาววราพร สุขแสง

2

9.

นางสาวโสภณัฐ กันอ่ํา

3

10.

นางสาวณัฐภรณ จันทรทํา

3

SSRU

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.25 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.25
1.50
1.75
≥2.00
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.3.1 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การ
1.44
พั ฒ นา เ ป น ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร รุ น ใ ห ม
(startup)
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
2.07

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0905

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥2.00
2.08
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยฯสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการรุนใหม
Start Up (รุนที่3) ที่จัดโดยสํานักทรัพยสินและรายได
มาตรการที่ไดดําเนินการ: การสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวนตามคาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: วิทยาลัยฯไดสงบุคลากรใหการดูแลนักศึกษาในการเขาอบรมโครงการ
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การใหความรวมมือกับหนวยงานเจาภาพในการดําเนินกิจกรรมใหลุลวงตามที่กําหนด
อื่น ๆ: ไมมี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไมมี
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี
อื่น ๆ: ไมมี
หลักฐานอางอิง:
1.3.1-01 ภาพกิจกรรมนักศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการรุนใหม

Suan Sunandha Rajabhat University

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : กษิรา เหลืองอราม
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1370
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
2559
2560
2561
1. ผลรวมค าความพึ งพอใจเกี่ ยวกับ การจั ดกิจ กรรมการ คะแนน
32.3
23.39
สงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา
2. จํ า นวนจั ด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม หรื อ พั ฒ นาให กั บ
7
5
กิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ คะแนเฉลี่ย
4.61
4.68
สงเสริมหรือฒนาใหกับนักศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจําแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ลําดับ
ลักษณะกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 2 3 4 5

โครงการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมและ
1
จริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาลสําหรับนักศึกษา

โครงการสงเสริมการสรางคุณภาพบัณฑิตดาน
2
คุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพและบําเพ็ญ
จิตสาธารณะ

 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการ
3
สื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสรางเสริม
4
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค การ
แขงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี
ประกันคุณภาพ
โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
5
การศึกษาแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร

จํานวน
ผูเขารวม

ระดับความ
พึงพอใจ

470

4.81

10

4.63

350

4.78

450

4.71

120

4.46

หมายเหตุลักษณะกิจกรรม :
1) กิจกรรมคุณธรรมจริยาธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

SSRU

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.85
4.00
4.15
4.30
≥4.45
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

22

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับ
1.44
การจั ด กิ จ กรรมการสง เสริ ม หรื อ พั ฒ นา
ใหกับนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
4.68

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0905

การบรรลุเปาหมาย:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥4.45
4.68
บรรลุ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยฯดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา ตามแผนฯ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการจัดโครงการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษาตามแผน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: อื่น ๆ: อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไมมี
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี
อื่น ๆ: กิจกรรมสําหรับนักศึกษา เชน English Camp จะจัดในชวงพฤษภาคม-สิงหาคม ของปงบประมาณ
หลักฐานอางอิง:..
1.3.2-01 รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาลสําหรับนักศึกษา (4ชั้น
ป)
1.3.2-02 รายงานสรุปโครงการสงเสริมการสรางคุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพและบําเพ็ญจิต
สาธารณะ
1.3.2-03 รายงานสรุปโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.3.2-04 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการสรางเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค
การแขงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี
1.3.2-05 รายงานสรุปโครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร

Suan Sunandha Rajabhat University

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : วราลี พรหมปฏิมา
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํ านวนสาขาวิ ชาที่ ส ง ผลงานของนั ก ศึ ก ษาเข า สาขาวิชา
1
ประกวด
2. จํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
สาขาวิชา
1
3. รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเข า รอยละ
100
ประกวด
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
ที่

ชื่อผลงานที่
สงเขาประกวด

รายชื่อนักศึกษา
เจาของผลงาน

ว/ด/ป
ที่จัดสง

ชื่อหนวยงาน/
องคจัดประกวด

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
1. ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ICN นางสาวมนั ญ ชยา 3 มีนาคม
Congress 2019
เรืองสันติกรกุล
2562

สมาคมพยาบาล
แหงประเทศ
ไทย

ว/ด/ป
ที่ตัดสิน

ผลการตัดสิน
ของผลงานที่
สงเขา
ประกวด

10 มีนาคม ไมผานการ
2562
คัดเลือก

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
30.00
35.00
40.00
45.00
≥50.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.3.3 รอยละของสาขาวิ ชาที่ ส งผลงาน
1.44
ของนักศึกษาเขาประกวด
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
≥50.00
100

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

100

5.0000

0.0905

การบรรลุ
บรรลุ

SSRU

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
มาตรการที่ไดดําเนินการ: การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการประกวดของนักศึกษาจากหนวยงานตางๆ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ดานบุคลากร: ไดรับคําแนะนําและการปรึกษา ทั้งจากอาจารยและบุคลากรภายในหนวยงานได รวมทั้งประสานกับ
บุคลากรจากเครือขายตางๆภายนอกหนวยงานได
ดานงบประมาณ: มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรและใหบริการทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: นักศึกษาสามารถดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติโครงการได
อื่น ๆ: อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไมมี
ดานงบประมาณ: ไมมี
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมี
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ไมมี
อื่น ๆ: นักศึกษาติดภารกิจการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามวันเวลาที่จัดได
หลักฐานอางอิง:
1.3.1-1-01 เอกสารการสมัครเขารวมคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเพื่อเขารวมงานประชุม ICN Congress 2019

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

Suan Sunandha Rajabhat University

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด Mini-conference
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : อัญชา แดงทองดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจาก ผลงาน
38
การจัด Mini-conference
2. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาที่สงเขารวมนําเสนอ ผลงาน
61
จากการจัด Mini-conference
3. รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอ รอยละ
62.30
จากการจัด Mini-conference
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
ลําดับ
1

2

3

4

5

SSRU

6

ชื่อ-สกุล
นักศึกษา
เจาของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ผลการพิจารณา
การนําเสนอ
Miniconference
ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ผลการใชสายสะพายให
นมบุตรในการสงเสริม
การเลี้ยงทารกดวยนม
มารดา

นางสาวธนัญญา
ประสิทธิ์ศาสตร/
นางสาวนัทธชนัน
เหรียญทอง

การศึกษาความเปนไปได
ของถุงมือประคบเย็นลด
ปวดประจําเดือน

นางสาวกาญจนา
โนนอรัญ/ นางสาว
ณัฏฐนิช สอนสูญ

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ผลการใชหมอนลูกบอล
เพื่อสุขภาพปองกันแผล
กดทับ

นางสาวปยะนันท
ฝอยทอง/ นางสาว
นิรชา คําวะรัตน

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การศึกษาพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
4 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ผาผูกยึดแขนแบบนาโน
สําหรับผูใหญ

นางสาวทิพจุฑา คิ้
มอยู / นางสาว
จันทรแกว วรรณ
ดร

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวสุริยฉัตร
สุจริต/ นางสาว
จุฑามาศ สมทิพย

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวกมลรัตน
ทรัพยเสรี/
นางสาวธนัญญา
ออนเขียว

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ไมประคองแขนชั่วคราว

ชื่องานจัด Miniconference
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

8 พค.2562

8 พค.2562

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ

8 พค.2562

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

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8

9

10

11

12

13

14

15

พฤติกรรมการเรียนที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุง
ครรภชองนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
สายรุงเขาอู

นางสาวกาญจนา
จันทรสีดา /
นางสาวศิริลักษณ
วัฒนะวงษ

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวจรัญญา
โชคยศเจริญ/
นางสาวปยวรรณ
ถึงแสง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ประสิทธิผลการใชงาน
เบาะนอนเด็กปองกันการ
ตกเตียง

นางสาวศุราภรณ
โคแดง/ นางสาว
รัตติกาล การชนะ

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ผลของความเครียด ตอ
แบบแผนการบริโภค
อาหารของนักศึกษาหญิง
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหง
หนึ่ง
ผลตอการใชหมอนรอง
แขนเจาะเลือด
อเนกประสงค

นางสาวศิริลักษณ
ศรีโนนยาง/
นางสาวสิรินทรา
ศรีบุญรัตน

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวนุชนพิน
บุญพึ่ง/ นางสาว
ธัญญาพร บัวทอง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผูสงู อายุที่ปวยเปนโรค
ความดันโลหิตสูงในสวน
สุนันทาคลินิกเวชกรรม

นางสาวสุภัทรา
นักผูก/ นางสาวมิว
ชิตา ชิรัมย

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม

นางสาวกนกพร.
คําหมื่น/ นางสาว
ทณมน หงสนฤชัย

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

พฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
สมรรถภาพรางกาย
ผูสูงอายุ : ศึกษา
เปรียบเทียบผูสูงอายุใน
เขตเมืองและชนบท

นางสาวธัชทิญา
สิงหประเสริฐ/
นางสาวพันธิวา
มรรคผล

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาว
เสาวลักษณ สุทธิ
สน / นางสาว
เสาวลักษณ
บรรจงปรุ

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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24

การจัดการตนเองเพื่อ
ปองกันการติดเชื้อจาก
ผูปวยขณะปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ความรูและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุที่ปวยดวย
โรคเบาหวานในสวนสุนัน
ทาคลินิกเวชกรรม

นางสาวพีรดา
ครินชัย /
นางสาวณัฐวดี
นิตยพันธ

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวเบญจ
วรรณ โยมงาม/
นางสาวศศิวิมล
ศรีเมือง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

สมรรถภาพรางกายของ
ผูสูงอายุในศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เทศบาลนนทบุรี

นางสาวอัญชลี
ขวาวออน/
นางสาวสุธิดา ลือ
ชัยราม

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การรับรูพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุน

นางสาวกมลพรรณ
เทียกลาด/
นางสาวกิตติยา
ภรณ ยืนยง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ เทศบาล
นนทบุรี

นางสาวพรนภา
ดวงแกว/ นางสาว
มัณฑนา สุขรี่

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
วัยรุน

นางสาวณัฏฐธิดา
มาตรกลาง/
นางสาวเจนจิรา
รัตน จันทรชม

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

พฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตชุมชนวัด
ราชาและเขตชุมชนสวน
ออย

นางสาวดวงพร
สุตา/ นางสาว
นิรมล นามสีลิ

ความสุขของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
ปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลสุขภาพ มรภ.
สวนสุนันทา

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

นางสาววาสนา
พรหมชัย /
นางสาวธัญรัตน
แกนแดง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

8 พค.2562

นายอนุชา ตินะลา
/
นางสาวเยาว
ลักษณ พรมสิงห

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ลง Journal

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพ
สิทธิ์ประสงค ปที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

การศึกษาความเปนไปได
ในการใชเบาะรองแขน
ฝกเจาะเลือด สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร

นายวรินทร บุญ
มา/
นายราชัน เกษดา

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

ภาวะโภชนาการของ
ผูสูงอายุในเขตเมือง

นายธนันทรรศ
เพชรเมือง /
นางสาวดวงหทัย
กลัดนวม /
นางสาวเพ็ญนภา
เปงเสว

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

ภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นนทบุรี

นางสาวคัทรียา คํา
นาโฮม/ นางสาว
ศิริลักษณ สะเด็น

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

การประยุกตใชกรอบ
แนวคิดภาพสะทอนคิด
ความเจ็บปวยกับการ
ดูแลผูปวยมะเร็งเตานม

นางสาวชไมพร
เบี้ยฝน / นางสาว
ประภาภรณ ภูมิ
ถาวร

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การประเมินความรูและ
ปจจัยเสี่ยงทางดาน
บริโภคอาหารที่จะ
กอใหเกิดโรคเบาหวานใน
ชุมชนวัดราชา

นางสาวกนกวรรณ
ภูมิศรี/ นางสาว
เนตรนภา เกี้ยวมุข

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุเทศบาลนนทบุรี

นางสาวณัฐณิชา
สุขสง/ นางสาวณิ
ชากร ตะประจํา

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ทัศนคติและปญหา
อุปสรรคในการนํา
กระบวนการพยาบาลไป
ใชในการฝกปฎิบัติใน
คลินิก
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความสุขของนักศึกษา
พยาบาล

นางสาวฐิติมา
ตํารารัมย/
นางสาวสุนันทา
ศรีโชค

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาว วิราณี
การศรีทอง /
นางสาวมินินธร
ธนะรุง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ขณะขึ้นฝก
ปฏิบัติการพยาบาล
ความเครียดและการ
จัดการความเครียดใน
ผูสูงอายุในชุมชน
การดูแลตนเองใน
ผูสูงอายุ

นางสาวอรยา
เหมือนวาจา/
นางสาวเจนจิรา
รมเริง

ผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวอัญฐิกา บุ
ตะเคียน/ นางสาว
บุศรินทร ผิวทอง
นางสาวสิริจิรา
สินธุอารีย /
นางสาวณัฐธิดา
แสนสุข

ไมผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก
ไมผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
36

37

38

ประเมินความรูและ
ปจจัยเสี่ยงทางดาน
พฤติกรรมที่จะกอใหเกิด
โรคความดันโลหิตสูงใน
ชุมชนวัดราชา
การประเมินความรูและ
ปจจัยเสี่ยงทางดานการ
บริโภคอาหารที่จะ
กอใหเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงในชุมชนสวน
ออย
ประเมินความรูและ
ปจจัยเสี่ยงทางดาน
พฤติกรรมที่จะกอใหเกิด
โรคเบาหวานในชุมชน
สวนออย

นางสาวนิชานันท
อิงสา/ นายณัฐพล
ชัยวงศา

ไมผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวธนิยา โชค
ชัยวุฒิกุล/นางสาว
เจนจิราวรรณ จัน
ทะเสน

ไมผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

นางสาวกุสุมา
เหล็กมา/ นางสาว
อาชัญญา ศรพระ
อินทร

ไมผานการ
พิจารณา /
คัดเลือก

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
40.00
45.00
50.00
55.00
≥60.00

 บัณฑิตวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึ ก ษาที่
ผ า น ก า ร นํ า เ ส น อ จ า ก ก า ร จั ด
Mini-conference
การบรรลุเปาหมาย:

2.00

62.30

5.0000

0.1256

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥60.00
62.30

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยฯมอบหมายใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ดําเนินการจัดทํางานวิจัย โดยมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่
สัมพันธกับงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: นักศึกษาดําเนินการทําผลงานวิจัยตามหัวขอเรื่องที่สนใจ และมีการนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษางานวิจัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ดานบุคลากร: วิทยาลัยฯมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
ผลงานวิจัย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ (ถามี)
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: อาจารยท่เี ปนที่ปรึกษางานวิจัยและนักศึกษาจําเปนตองไปฝกปฏิบัติ3-4 วันตอสัปดาห ทําใหชวงเวลาใน
การใหคําปรึกษาคอนขางนอย
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การจัดตารางเรียนของนักศึกษาในรายวิชา “การวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล” ใหแกนักศึกษาชั้น
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยนักศึกษาจะตองดําเนินการทําวิจยั ตอเนื่องในชั้นปที่ 4 ซึ่งนักศึกษามีรายวิชาฝกปฏิบัติ ทําใหเกิด
ความไมสะดวกในการดําเนินการใหเกิดความตอเนื่องได ทั้งนี้อาจจะพิจารณาปรับตารางเรียน เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป
หลักฐานอางอิง:
1.3.4-1-01 สรุปรายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย (mini conference)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับ ผลงาน
0
นานาชาติ
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ไดนาํ เสนอ
ในระดับนานาชาติ

ชื่อ-สุกล เจาของ
ผลงาน

ชื่องานการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ
(Conference)

ว/ด/ป
ที่นําเสนอ

ประเทศที่ไป
นําเสนอ

กรณี ผลงานได
ตีพิมพใน
วารสารชื่อ
วารสารที่ตีพิมพ

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
1.

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
20
22
24
26
28
 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
2
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึ กษาที่
ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
2

ผลการดําเนินงาน
0

1.44

0.00

0.0000

0.000

การบรรลุ


SSRU

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยฯสงผลงานของนักศึกษาจํานวน 3 กลุม ไดนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-being 2018 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แตไมสามารถนํามานับเปนผลงานของนักศึกษาในปนี้ได เนื่องจากเปนผลงาน
ของปการศึกษา 2560)
มาตรการที่ไดดําเนินการ: การดําเนินงานผลักดันงานวิจัยของนักศึกษาใหเกิดขึ้นตอเนื่องในปการศึกษา 2561
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยฯมีการจางอาจารยชาวตางชาติมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เปนการสนับสนุนใหมี
การเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น
อื่น ๆ: ไมมี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: แผนการเรียนของนักศึกษาไดมีการวางแผนและจัดเตรียมการไวลวงหนา ซึ่งนักศึกษาตองมีการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝกปฏิบัติการทางการพยาบาล ทําใหไมสอดคลองกับการสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยของนักศึกษาไดอยางเต็มที่
เทาที่ควร
หลักฐานอางอิง:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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เปาประสงค 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต จํานวน
1
1
60 คะแนนขึ้นไป
สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
ลําดับ

รหัสหลักสูตร

1.

25501661101552

ชื่อหลักสูตร

รายชื่อคณะ
กรรมการฯ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไดรับการตรวจ
รับรอง
สถาบันการศึกษาจาก
สภาการพยาบาล

วันที่รบั ตรวจฯ
29-30 เมษายน
2562

คะแนน
ประเมิน
70

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.4.1 จํ า นวนสาขาวิ ช าเอตทั ค คะที่ มี
2.00
1
5.0000
0.0905
คะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
1

ผลการดําเนินงาน
1

การบรรลุ


SSRU

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินงานตามเกณฑการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการจัดเก็บขอมูลของการรับสมัครนักศึกษา ติดตามจํานวนนักศึกษาที่คงอยู มีการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยผสู อนทั้งในดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และการสรางผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการมากขึ้น
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
สรางความรวมมือกับเครือขายอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ติดตามขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีบุคลากรใหการสนับสนุนในการดําเนินงานการพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ
ดานงบประมาณ: ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: การสรางความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ อยูในระหวางพิจารณาดําเนินการ
หลักฐานอางอิง:
1.4.1-1-01 รายงานการประเมินตนเองการดําเนินงานการพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ
1.4.1-2-01 หนังสือที่ สภ.พ.01/05/466 สภาการพยาบาล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจงผลการพิจารณาการขอ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ

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

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
2559
2560
2561
2. จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
1
เปนภาษาอังกฤษ
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหลักสูตร ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ
เอกสารที่เปนภาษาอังกฤษ
รายวิชา มคอ.3 เอกสาร หนังสือ ตํารา
สื่อ
ประกอบการ
สอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. GEH
0104
วัฒนธรรม
อาเซียน



ภาคการศึกษาที่
สอนเปน
ภาษาอังกฤษ

2/2561

ชื่อ-สกุล
อาจารยผูสอน

Mr. Jay Cammer C.
Nayuma

SSRU

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 รายวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4
6
8
10
12
 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 รายวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.4.3 จํ านวนรายวิ ชาภาษาไทยที่มี ก าร
1.44
1
5.0000
0.0905
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
การบรรลุเปาหมาย:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

1
1
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มอบหมายรายวิชาที่สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษใหอาจารยประจําชาวตางชาติเปนผูรับผิดชอบ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการสอนรายวิชาเลือกอิสระเปนภาษาอังกฤษ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีอาจารยประจําเปนชาวตางชาติ
ดานงบประมาณ: มีงบประมาณในการจางอาจารยประจําชาวตางชาติ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ใหอาจารยประจําชาวตางชาติเปนผูรับผิดชอบในรายวิชาอื่นๆ (ที่ไมใชภาษาอังกฤษ) ที่สามารถ
สอนเปนภาษาอังกฤษได
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ดานสื่อสารในการจัดทําเอกสารมคอ.3 ที่เปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะตองมีการอธิบายใหแกอาจารยชาวตางชาติ
เขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักฐานอางอิง:
1.4.3-1-01 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEH 0104 วัฒนธรรมอาเซียน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน ดังนี้
ระดับ
1

มีคณะทํางานจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา

2

มีแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา ที่ผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหาร

3

ดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2
ภาษา
ติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
หลักสูตร 2 ภาษา
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและได
(ราง) หลักสูตร 2 ภาษา

4
5

คําอธิบายผลการดําเนินงานในแต
ประเด็น

ประเด็นการพิจารณา

รายการหลักฐานอางอิง

วิทยาลัยฯมีคณะทํางานจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตร 2 ภาษา ประจําป
งบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเปน
ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินการฯจัดทํา
แผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ของวิทยาลัยฯ

1.4.4-1-01คําสั่งวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพที่
87/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตร 2 ภาษา
ประจําปงบประมาณ 2562

N/A

-

N/A

-

N/A

-

1.4.4-2-01 แผน
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
2 ภาษา

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ
 ระดับหนวยงาน
ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ
1
มีคณะทํางานจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา
2
มีแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา ที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหาร
3
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา
4
ติดตามการดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา
5
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและได (ราง) หลักสูตร 2 ภาษา
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

SSRU

1.4. 4 ร ะ ดั บ คว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา

1.44

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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2.0000

0.0362
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
5
2

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: อยูในระหวางการพิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ไมมี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมาตรฐานวิชาชีพที่กํากับดูแลโดยสภาการพยาบาล ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตรจะตองพิจารณาใหเปนไปตามเกณฑและขอบังคับตางๆของสภาการพยาบาล ในการดําเนินการ
หลักสูตร 2 ภาษา จึงตองมีการพิจารณาใหรอบดานถึงความเปนไปไดในการดําเนินการภายใตการสอบขึ้นทะเบียนและขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดวย

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีความกาวหนาในสายอาชีพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน

หนวยวัด

1. จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.1 ผูชวยศาสตราจารย
1.2 รองศาสตราจารย
1.3 ศาสตราจารย
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ)
3. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

คน

คน
รอยละ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
14
7
11
11
4
8
3
3
3
52
46
51

15.22

21.57

26.92

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

คิดเปนรอย
ละ

52

26.92

โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาไดดังนี้
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ. รศ.
ศ.
รวม
11
3
14

รวม

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
13.00
16.00
19.00
22.00
≥25.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.5.1 รอยละของอาจารยป ระจําที่ดํา รง
2.00
ตําแหนงทางวิชาการ

SSRU

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
≥25.00

ผลการดําเนินงาน
26.92

ผลการดําเนินงาน
26.92

การบรรลุ
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คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1256
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอตําแหนงวิชาการ ใหเขารวมโครงการ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: สงบุคลากรสายวิชาการเขารวมโครงการเขาสูตาํ แหนงทางวิชาการ (Fast Track)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีบุคลากรพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน และการเตรียม
ผลงานวิชาการ
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: อาจารยที่เขารวมโครงการไมสามารถสงเอกสารไดตามระยะเวลาที่กําหนด
หลักฐานอางอิง:
1.5.1-01 รายชื่ออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
1. จํานวนอาจารยประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก
คน
13
14
14
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจําที่
คน
46
51
52
ลาศึกษาตอ)
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละ
28.26
27.45
26.92
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร
รวม

จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิ ป.เอก
ขาราชกา
ร

พนง.เงิน
รายได

พนง.
ประจํา

รวม

-

14
14

-

14
14

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

คิดเปนรอยละ

52
52

26.92
26.92

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
26.00
29.00
32.00
35.00
≥38.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.5.2 ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี
1.44
คุณวุฒิปริญญาเอก
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
26.92

คาคะแนน
ที่ได
1.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0181

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥38.00
1.0000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณสมบัติพรอม ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
มาตรการที่ไดดําเนินการ: อนุมัติและอนุญาตใหอาจารยประจําลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตามระเบียบฯ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในทักษะภาษาอังกฤษ
ดานงบประมาณ:การจัดสรรงบประมาณสําหรับอาจารยที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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0

SSRU

ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรใหอยางเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การวางแผนกรอบอัตรากําลัง และลาศึกษาตอของบุคลากร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองใชระยะเวลาศึกษา 3-5 ปจึงจะสําเร็จการศึกษา ทําใหอัตราการเพิ่มจํานวน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนไปไดคอนขางชา
หลักฐานอางอิง:
1.5.2-01 รายชื่ออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1371

ขอมูลพื้นฐาน

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
41
45
51

1. จํา นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาตาม
คน
สมรรถนะประจําสายงาน
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการพัฒนา
คน
16
16
18
ตามสมรรถนะประจําสายงาน
3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
คน
41
48
52
4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
คน
16
16
18
5. รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนา
รอยละ
100
95.31
98.57
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
78.00
83.00
88.00
93.00
≥98.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.5.3 ร อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การ
พัฒนา
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

98.57

5.0000

0.0905

1.44

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥98.00
98.57
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ อยางนอยคนละ 1 ครั้ง/ป
มาตรการที่ไดดําเนินการ: บุคลากรไดเขารับการอบรมทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานงบประมาณ:จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรเพื่อใชในการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง
 ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: สนับสนุนวัสดุ-ครุภัณฑที่ตองการ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: วิทยาลัยจัดโครงการอบรมฯและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
อื่น ๆ: การประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการการฝกอบรมและสัมมนาตางๆที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ผานชองทางการสื่อสาร
ตางๆของวิทยาลัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมกิจกรรม/โครงการไดตามระยะเวลาที่กําหนด
หลักฐานอางอิง:
1.5.3-01 แบบเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัด

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

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
13
13
7

1. จํานวนบุคลากรที่สอบผานมาตรฐานภาษาอั งกฤษ
คน
ของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
9
9
6
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4
4
1
2. จํานวนบุคลากรที่สอบที่เขาสอบทั้งหมด
คน
42
60
46
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
26
44
31
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
16
16
15
3. ร อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ า นเกณฑ ม าตรฐาน รอยละ
30.95
23.33
15.22
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
34.62
20.45
19.35
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
25.00
25.00
6.67
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
18.00
21.00
24.00
27.00
≥30.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.5.4 ร อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ า นเกณฑ
2.00
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
15.22

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥30.00
15.22

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของบุคลากร
มาตรการที่ไดดําเนินการ: จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรขึ้น
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการอบรมภาษาอังกฤษ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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คาคะแนน
ที่ได
1.1400

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0286

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การจางอาจารยประจําชาวตางชาติ ทําใหบุคลากรมีการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมาก
ยิ่งขึ้น
อื่น ๆ: การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล โดยใชสื่อภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: เอกสารตางๆที่เปนระบบราชการเปนภาษาไทย ซึ่งควรพัฒนาใหมรี ูปแบบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เพื่อใหบุคลากรมีทักษะหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลักฐานอางอิง:
1.5.4-01 สรุปผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษตามเกณฑ SSRU-TEP

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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เปาประสงค 1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทันตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
1. จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงและ กระบวนการ
17
พัฒนา
2. จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด
กระบวนการ
21
3. รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุง
รอยละ
80.95
และพัฒนา
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
65.00
70.00
75.00
≥80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงาน
1.44
ที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
80.95

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0905

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥80.00
80.95
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: จัดทําเลมกระบวนการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ รวม
21 กระบวนการ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหดขี ึ้น
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: นโยบายของมหาวิทยาลัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนแบบบูรณาการหนาที่รวมกัน หนาที่ความรับผิดชอบสําหรับ
บุคลากร 1 คน เกี่ยวของและสัมพันธกับหลายๆกระบวนการ ดังนั้นการแบงความรับผิดชอบในการจัดทําเลมกระบวนการ
ปฏิบัติงานในบางกระบวนการคอนขางยาก

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

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายการ
1) มีวิสัยทัศนและความสามารถ ที่จะนําพามหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายและพันธกิจ
2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุมคาตามเปาหมาย งบประมาณและระยะเวลา
ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
3) มีการบริหารงานที่ตอบสนองตามความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
4) มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน
5) มีระบบตรวจสอบการทํางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน พรอมทั้งเผยแพรขอมูลที่
เปนประโยชนในการทํางานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน อยางถูกตอง
6) เปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงาน
7) มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสมใหแก
บุคลากรในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
8) มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานไดอยางถูกตอง
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
9) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงบุคลากรใหไดรับการปฏิบัติและบริการอยางเหมาะสม
มีความเสมอภาคระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
10) มีการบริหารงานอยางมีศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
5.00
ดีมาก
5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

SSRU

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4.15
4.30
4.45
4.60
≥4.75

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ
2.00
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
5.0000

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1256

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥4.75
5.0000
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 10 องคประกอบ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ประชาสัมพันธการตอบแบบสํารวจระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ผูบริหารปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ดานงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการสื่อสารกับบุคลากร
เพื่อใหทราบการดําเนินงานและขาวสารที่ถูกตองเหมาะสม
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่นๆ : มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมสรางความรูความเขาใจเพิ่มเติม เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
หลักฐานอางอิง:
1.7.1-01 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยาง
ครบถวน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
ดานอาคารสถานที่
1. มีอาคารสถานที่คงลักษณะของความเปนวัง
5.00
มากที่สุด
2. มีความรื่นรมยของภูมิทัศนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
5.00
มากที่สุด
3. มีสถานที่พักผอนหยอนใจ
5.00
มากที่สุด
4. มีความสวยงามในการจัดตกแตงไมประดับและตนไมภายในมหาวิทยาลัย
5.00
มากที่สุด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีแสงสวางบริเวณมหาวิทยาลัย
5.00
มากที่สุด
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย
4.99
มากที่สุด
3. มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา
4.96
มากที่สุด
4. มีสถานพยาบาลไวบริการ
5.00
มากที่สุด
5. มีถงั ขยะรองรับเพียงพอทุกพื้นที่
5.00
มากที่สุด
ภาพรวม
4.99
มากที่สุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

SSRU

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
ดานอาคารสถานที่
1. มีอาคารสถานที่คงลักษณะของความเปนวัง
4.17
มาก
2. มีความรื่นรมยของภูมิทัศนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
4.13
มาก
3. มีสถานที่พักผอนหยอนใจ
3.90
มาก
4. มีความสวยงามในการจัดตกแตงไมประดับและตนไมภายในมหาวิทยาลัย
4.00
มาก
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. มีแสงสวางบริเวณมหาวิทยาลัย
4.20
มาก
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย
4.20
มาก
3. มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา
4.03
มาก
4. มีสถานพยาบาล
4.30
มาก
5. มีถงั ขยะรองรับเพียงพอทุกพื้นที่
4.03
มาก
ภาพรวม
4.11
มาก
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงานในภาพรวมจําแนก
ตามกลุม
กลุม
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
1) บุคลากร
4.99
มากที่สุด
2) นักศึกษา
4.11
มาก
ภาพรวม
4.55
มากที่สุด
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.95
4.10
4.25
4.40
≥4.55
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.8.1 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา/
1.44
บุ ค ลากรที่ มี ต อ อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
4.55

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0905
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0
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥4.55
4.55
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย ใหพรอมใชงานอยู
เสมอ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: สํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และแจงซอมหากพบมีอุปกรณชํารุด
รณรงคการประหยัดทรัพยากรน้ํา/ไฟ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ใหความรวมมือในการสํารวจอุปกรณในสํานักงานเปนประจําสม่ําเสมอ
ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีสาธารณูปโภคที่จําเปนใหแกบุคลากร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: มักมีเหตุการณไฟฟาดับ น้ําประปาไมไหล / กรณีที่เครื่องใชไฟฟาในสํานักงานเสีย เชน เครื่องปรับอากาศ ตองรอ
ชางจากสวนกลาง ซี่งตองใชระยะเวลาพอสมควร
หลักฐานอางอิง:
1.8.1-01 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่2)
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เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ บาท
4,970,000
6,322,805
80,000
วิชาการและวิจัยทั้งหมด
1.1 ดานการบริการวิชาการ
4,970,000
1,500,000
1.2 ดานวิจัย
6,322,805
80,000
2. จํานวนอาจารยทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
คน
50
48
50
3. เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ บาท/คน
99,400
131,725.10
31,600
วิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการการประเมินแผนสรางเสริมสุขภาวะกลุมองคกรพระพุทธศาสนา งวด
ที่ 3
โครงการการพัฒนาศาสตรการพยาบาลและประชาสัมพันธองคกร (บริษัท
อมรวัฒนการแพทย จํากัด) ดวยหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชเงินงบประมาณ
สวนการพัฒนาและสรางสรรคสังคมไทย ประจําปงบประมาณ 2561 งวดที่ 2
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
รวม

งบรายไดจากโครงการจัดหารายได
ดานการบริการ
ดานวิจัย
วิชาการ
50,000
-

30,000

1,500,000

-

-

1,580,000

SSRU

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
250,000
350,000
450,000
550,000
650,000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
 ระดับหนวยงานสนับสนุนการศึกษา
สํานัก/สถาบัน/ศูนยการศึกษา ใหดําเนินการในชื่อตัวชี้วัด “รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการ
บริการวิชาการและวิจัย” โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 75,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
200,000
275,000
350,000
425,000
500,000
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายได
2.00
31,600
5.0000
0.1256
ด า นการบริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ต อ
อาจารยประจํา
การบรรลุเปาหมาย:
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0

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

25,000
31,600
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหมีการขอทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (PN)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ไดรับการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุน
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากร
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนอยางเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ใชเทคนิคอาจารยพี่เลี้ยง ในการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การไดรับทุนวิจยั จากหนวยงานภายนอก
หลักฐานอางอิง:
1.10.1-01 สัญญารับทุนงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก
1.10-2-01 หนังสือบันทึกขอความขอสงเงินการบริการวิชาการโครงการอบรมประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยมีผลงานวิชาการ/วิจัยไดรับการตีพิมพลงในวารสารกลุม TCI 1 จํานวน 14 เรื่อง กลุม TCI 2 จํานวน 3 เรื่อง
และบทความสวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 18 เรื่อง คิด
เปนคาถวงน้ําหนัก 20.20 คิดเปนรอยละ 35.44
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี น้ําหนัก
ตีพิมพหรือเผยแพร
1.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ
19.00
28.80
31.80
2. จํานวนอาจารย ประจํ าและนักวิ จั ยทั้งหมด (นั บ
คน
อาจารยที่ลาศึกษาตอ)
2.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ
46
51
52
3. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค
รอยละ
ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย
3.3 วิทยาศาสตรสุขภาพ
41.30
56.47
61.15
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
28.00
31.00
34.00
37.00
≥40.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

SSRU

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร า งสรรค ที่ ตี พิ ม พ เผยแพร ใ น
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต อ อาจารย
ประจําและนักวิจัย

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

61.15

5.0000

0.1256

2.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥40.00
61.15
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรฝายวิชาการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ : มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
อื่น ๆ: มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนองานวิจัยในประเทศและตางประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: บทความในวารสารบางฉบับ พิมพลาชา ทําใหไมสามารถนํามาใชนับคะแนนในรอบ
ปงบประมาณได
อื่น ๆ: วารสารที่อยูในฐาน SCOPUS ตองใชระยะเวลานานเพื่อใหไดรับการตีพิมพ
หลักฐานอางอิง:
2.1.1-01 รายชื่อผลงานวิชาการ วิจัย ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนผลงานวิจั ยหรื อ งานสรางสรรคไ ด รั บ
ผลงาน
การนําไปใชประโยชน
1.1 งานวิจัย
ผลงาน
24
20
25
1.2 งานสรางสรรค
ผลงาน
2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้งั หมด
ผลงาน
2.1 งานวิจัย
ผลงาน
25
34
26
2.2 งานสรางสรรค
ผลงาน
3. ร อ ยละผลงานวิ จั ย งานนวั ต กรรมหรื อ งาน
รอยละ
96.00
58.82
96.15
สร า งสรรค ไ ด รั บ การนํ า ไปใช ป ระโย ชน ต อ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
54.00
56.00
58.00
60.00
≥62.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
2.00
หรื อ งานสร า งสรรค ไ ด รั บ การนํ า ไปใช
ป ร ะ โ ย ช น ต อผ ลง า น วิ จั ยห รื อ ง า น
สรางสรรคทั้งหมด
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
96.15

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1256

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥62.00
96.15
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินการทําผลงานวิจัยตามแนวทางการดําเนินงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มาตรการที่ไดดําเนินการ:ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัย เพื่อใหเปนไปตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

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

59

0

SSRU

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง ชวยอาจารยรุนใหมในการแนะนําวิธีการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
ดานงบประมาณ : ไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ : มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ : สงเสริมใหงานวิจัยเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: นักวิจัยใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับรองการใชประโยชนงานวิจัย ซึ่งไมสามารถนับได
หลักฐานอางอิง:
2.2.1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2560
1 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงาน ชุมชน
0.000
นวัตกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อชุมชนและจังหวัด
ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม
N/A
N/A
เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ชุมชน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจาก
1.44
0.0000
0.0000
0.0000
ผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม
การบรรลุเปาหมาย:

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
1
0.00

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีการดําเนินงานวิจัยรวมกับชุมชน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: สกัดองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใหชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนได
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีความรูความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่เกิดองคความรูใหชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได
ดานงบประมาณ: ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ไมมีการทํางานวิจัยที่ลงพื้นที่ในชุมชน ที่กอใหเกิดเปนรูปธรรม
หลักฐานอางอิง:

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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เปาประสงค 2.3 ผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํา นวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสรา งสรรคที่ ยื่ น จด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผลงานที่ย่นื จด

ประเภทของผลงานที่ยื่นจด
อนุ
สิทธิบัตรหรือ ทรัพยสิน
สิทธิบัตร
ทางปญญา

ว/ด/ป
ที่ยื่นจด

ชื่อ-สกุล
เจาของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
6
8
10
12
≥14

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม
1.44
หรืองานสรา งสรรคที่ยื่น จดอนุสิ ท ธิ บั ต ร
หรือสิทธิบัตร
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥1
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ผลักดันใหมีการสรางนวัตกรรมงานวิจัย

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: เนนการสรางนวัตกรรมในชั้นเรียน รวมกับนักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน
ดวย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
อื่น ๆ: การไดรับความรวมมือจากหนวยงานสาขาตางๆที่รวมบูรณาการในการสรางสรรคนวัตกรรม
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรยังขาดประสบการณการสรางผลงานนวัตกรรม
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: การสรางผลงานนวัตกรรมจําเปนตองใชเครื่องมือ อุปกรณ นอกเหนือจากที่มีในหองปฏิบัติการ
พยาบาล
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ในการสรางนวัตกรรม จะตองมีหลากหลายศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแตละดาน
อื่น ๆ:มีความเกี่ยวของกับจริยธรรมในมนุษย เปนเรื่องละเอียดออนในการสรางผลงาน และการทดลองรวมกับมนุษย
หลักฐานอางอิง:
2.3.1-01 -

SSRU

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยฯรวมกับ งานจิตเวชและยาเสพติ ด โรงพยาบาลนภาลัย จัดโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดว ยการใช
กิจกรรมนันทนาการ ณ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ผูสูงอายุ ในอําเภอบางคนทีเขารวมกิจกรรม โดยขั้นตอนการดําเนินการกิจกรรมมีดังนี้ 1.กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องตน (ชั่ง
น้ําหนัก-วัดสวนสูง) 2. กิจกรรมนันทนาการตางๆ รวม 10 กิจกรรม (เชา-บาย) เชน การสวดมนต ออกกําลังกายแบบงายๆ
รําวง ฯลฯ 4. การสรุปกิจกรรม ทบทวนทากายบริหารแบบตางๆ มีการถาม-ตอบระหวางทํากิจกรรม ซึ่งการทํากิจกรรม
รวมกับผูสูงอายุจาํ เปนตองมีการทบทวนกิจกรรมอยูบอยๆ สําหรับ "องคความรูในการปองกันภาวะการซึมเศราในผูสูงอายุ"
สามารถสรุปไดดังนี้
1. การดูแลดานรางกาย
-การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับชวงวัย ทั้งปริมาณและสารอาหารที่เหมาะสม
-การออกกํ า ลั ง กายที่เหมาะสม เช น ซี่ กง ไทเก ก รํ ากระบอง วา ยน้ํา เพื่อให ร ะบบในรา งกายมี พ ลัง และทํ า งาน
ประสานกันไดดี
-การตรวจสุขภาพประจําป หากพบสิ่งผิดปกติจะไดเขารับการรักษาอาการเริ่มตนได
2.การดูแลดานจิตใจ
-สรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง คิดดี ทําดี พูดดี
-ตระหนักในคุณคาของตนเองชื่นชมและภาคภูมิใจในตนเอง
-ดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย หลีกเลี่ยงการสรางความเครียดและวิตกกังวล
-หากิจกรรมงานอดิเรกที่สนใจอยากทํา เพื่อชวยคลายเครียด และอาจสรางรายไดเสริมดวย
-ทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวอยางสม่ําเสมอ
-การอุทิศตนใหเปนประโยชนตอสังคม
-คนหาความสงบสุขทางใจ เชน การทําสมาธิ เพื่อใหจิตใจสงบ สามารถปลอยววางปญหาตางๆได
3. การดูแลดานสังคม
-การเขาสังคมเพื่อทํากิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น เชน การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนตน
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการ
แหลง
1
1
1
วิชาการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อแหลงเรียนรูที่เปดบริการทางวิชาการ
ใหกับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

ชื่อองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลง
เรียนรูบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ (เดิม) ในป 2561

ชื่อองคความรูที่เพิ่มขึ้น
ในแหลงเรียนรูบริการ
วิชาการ (ใหม)
ในป 2562
องคความรูในการปองกัน
ภาวะการซึมเศราใน
ผูสูงอายุ

แหลงเรียนรูสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การปองกันยาเสพติดของเยาวชน
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม
เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
10
11
12
13
≥14

 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

SSRU

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลง
2.00
1
5.0000
0.1256
เรียนรูบริการวิชาการ
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

1
1
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: จัดโครงการเยาวชนรักธรรม หางไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา ณ โรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
มาตรการที่ไดดําเนินการ: องคความรูที่ไดคือ เรื่องการปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ
ดานงบประมาณ:จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มฐานความรู/องคความรู
ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดตอกับเครือขายชุมชน เพื่อใหเกิดองคความรูตรงกับความตองการของ
ชุมชน
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีจากโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง:
2.4.1-01 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใชกิจกรรมนันทนาการ

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยฯดําเนินการจัดทํา “โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการสรางผูดูแลผูสูงอายุ ในการ
เสริมสรางรายไดครอบครัวยากจนในชุมชน” โดยนําหลักสูตรประกาศนียบัตรผูดูแลผูสูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561 มาเพื่อใชในการอบรมสําหรับผูเขารวมโครงการ โดยมีการสํารวจครัวเรือนเบื้องตนและจะประสานความ
รวมมือกับศูนยบริการสาธารณสุข 52 (สามเสนนอก)เพื่อรวมกันสรรหาครัวเรือนที่มีความประสงคจะเขารวมโครงการตอไป
วิเคราะหผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานครัวเรือนที่มีรายไดนอย (ยากจน) โดยตั้งแตเดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยฯดําเนินการ
อบรมในหัวขอกับผูเขารวมโครงการในหัวขอเกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ (ภาคทฤษฏี) ไดแก สุขภาพของผูสูงอายุและ
ปญหาที่พบบอย, เทคนิคการดูแลผูสูงอายุขั้นพื้นฐาน, การใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ, โภชนาการ
สําหรับผูสงู อายุ, แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในการดูแลผูสูงอายุ, จริยธรรมสําหรับผูดูแลผูสูงอายุและกฏหมายที่
เกี่ยวของ และการดูแลสุขภาพจิตพื้นฐานแกผูสูงอายุ และนําผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน และฝกประสบการณการดูแล
ผูสูงอายุ
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
1. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นหลังจากเขารวม
บาท
5,417.22
โครงการ
2. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนกอนเขารวมโครงการ
บาท
4,166.67
3. รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น รอยละ
30.01
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลรวมรายไดของสมาชิกทุกคนใน
ครัวครัวเรือนตอเดือนกอนเขารวม
โครงการ
รายชื่อครัวเรือนที่ไดรับ
มอบหมาย

1.นางสาว กฤติยา พันธัง
2.นางสาว ลัคณา เพาะแปน

5,000
4,166.67

3.นางสาว เกศกนก แกนนาคํา

5,000

4.นางสาว กมลวรรณ เกิดกัน

4,166.67

5.นาง พรชนก ศรีสมาน

SSRU

ผลรวม
จํานวน
รายได
สมาชิก
ของ
ทั้งหมด
สมาชิกทุก
ใน
คนในครัว
ครัวเรือน
ครัวเรือน

5,000

เฉลี่ย

5,000

ผลรวมรายไดของสมาชิกทุกคนใน
ครัวครัวเรือนตอเดือนหลังเขารวม
รายได
โครงการ
เฉลี่ยของ
ผลรวม
ครัวเรือน
รายได
จํานวน
ทีเ่ พิ่มขึน้
ของ
สมาชิก
หลังจาก
สมาชิก ทั้งหมด
เฉลี่ย
เขารวม
ทุกคนใน
ใน
โครงการ
ครัว
ครัวเรือน
ครัวเรือน
14,000
14,000
9,000

4,166.67 4,531.67
5,000

5,350

4,166.67 4,516.67
5,000

-
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รายได
เฉลี่ยของ
ครัวเรือน
กอนเขา
รวม
โครงการ

รอยละ
ของ
รายได
ของ
ครัวเรือน
ที่เขารวม
โครงการ
เพิ่มขึ้น

5,000

180

4,531.67

365

4,166.67

8.76

5,350

350

5,000

7

4,516.67

350

4,166.67

8.40

-

-

5,000

-

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
6.นางสาว ปยะมาศ ศรีมา

5,000

5,000

5,350

5,350

350

5,000

7

4,586.67

420

4,166.67

10.88

7.นางสาว วรกานต หยุนไกร

4,166.67

8.นางสาว สุดารัตน สีเหลือง

5,000

5,000

5,420

5,420

420

5,000

8.40

4,166.67

4,166.67

-

-

-

4,166.67

-

9.นางสาว วาสนา แซลิ้ม

4,166.67 4,586.67

รวม

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
22.00
24.00
26.00
28.00
≥30.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.4.4 รอยละของรายไดข องครัวเรือ นที่
2.00
เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน
30.01

คาคะแนน
ที่ได
5.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1256

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥30.00
30.01
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการสรางผูดูแลผูสูงอายุ ในการเสริมสรางรายไดครอบครัวยากจนใน
ชุมชน

มาตรการที่ไดดําเนินการ: วิทยาลัยฯจัดอบรมใหแกผูเขารวมโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผูดูแลผูสูงอายุ (หลักสูตร
ระยะสั้น) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีบุคลากรที่รวมจัดอบรมใหแกผเู ขารวมโครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานงบประมาณ:ไดรบั การจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในการดําเนินโครงการ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการอบรมใชระยะเวลา 3 เดือน สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผูดูแลผูสูงอายุ เพื่อให
สามารถนําไปประกอบอาชีพ เพื่อสรางรายไดตอไป
อื่น ๆ: มีเครือขายภายนอกใหความรวมมือในการศึกษาดูงานและเปนแหลงฝกประสบการณ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: การสรรหากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ เนื่องจากโดยมากพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนกลุม
ประชากรแฝง ที่มาจากภูมิลําเนาอื่น เขามาทํางานและพักอาศัยเปนระยะเวลาหลายป ไมสะดวกในการมาเขารับการอบรม
ที่มีจํานวนชั่วโมงมาก รวมทั้งจะตองเปนบุคคลที่สามารถอานออกเขียนได มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ม.3 จึงจะมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการอบรมหลักสูตรดังกลาว
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หลักฐานอางอิง:
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

2.4.4-01 โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสูการสรางผูดูแลผูสูงอายุ ในการเสริมสรางรายไดครอบครัวยากจนใน
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ชุมชน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่
ตนเองและผูอื่น
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความ
รักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและ
ผูอื่น

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
โรงเรียน
2

จํานวน
ผูเขารวม

ว/ด/ป
ที่จัด
กิจกรรม

ผลลัพธของ
การจัด
กิจกรรม

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ

กิจกรรมที่ 1พิชิตอวน พิชิตพุง 2018 (ให
ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม)
-ฐาน BMI
-ฐานออกกําลังกาย
-ฐานโภชนาการ
กิจกรรมที่ 2 เกาหาย สบายหัว 2018
(กิจกรรมกลุมและรายบุคคล)
-ฐานความรู
-ฐานคัดกรอง
-ฐานกําจัดเหารายบุคคล

300 คน

28 พฤศจิกายน
2561

ผลการจัดโครงการ
จํานวน 2 โครงการ
เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม
ตามโครงการเสริมพลัง
รักษวินัย ดูแลสุขภาพใน
ภายใตโครงการสงเสริม
ความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และผูอื่น มี
ความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการการ
สรางเสริมสุขภาพหรือ
ควบคุมปองกันโรคและ
นําไปปฏิบัติ เพื่อให
ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําความรู
เกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพที่ไดไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและ
เผยแพรตอไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ

โรงเรียนวัดราชาธิวาส (เปลี่ยน
สถานที่จัดกิจกรรมจากเดิมคือ

กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางเยาวชนตนแบบ
(กิจกรรมยอย เชน บรรยาย มอบรางวัล
จัดแสดงสื่อเกี่ยวกับเยาวชนตนแบบ)
กิจกรรมที่ 2 ภักดีองคราชัน (กิจกรรมยอย

210 คน

11 มกราคม 2562

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาและชุมชนใน
ทองถิ่นเกิดความรวมมือ
กันในการพัฒนาให

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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กิจกรรมที่จัด
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวร
นิเวศนศาลายา)

: การบรรยาย ฉายวิดีทัศน จัดแสดงสื่อ
รองเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เยาวชนไทยมีความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิ หนาที่
ของตนเองและผูอื่น
2) นักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเรื่องความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย การ
เขาใจสิทธิ หนาที่ของ
ตนเองและผูอื่นมากขึ้น
3) นักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 โรงเรียน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
2
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริม
ความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น
การบรรลุเปาหมาย:

1.44

2

5.0000

0.0905

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

2
2
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยฯไดดําเนินการจัดโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น จํานวน 2 โครงการ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 2 โรงเรียน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการจัดโครงการเสริมพลัง-รักษวินัยดูแลสุขภาพ : โรงเรียนและชุมชน เขตหวยขวาง
กรุงเทพ และโครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนตนแบบ:เยาวชนไทย รูหนาที่ สามัคคี ภักดีองคราชันย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงคได
ดานงบประมาณ: ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ ภายใตการกํากับดูแลโดยคณะครุศาสตร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ไมมี
หลักฐานอางอิง:
2.4.6-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางนอย 1 ระดับ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน

หนวยวัด

1. จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนา
คุณภาพอยางนอย 1 ระดับ
ชื่อผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนา
คุณภาพอยางนอย 1 ระดับ
กะลาเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ.
2560
2561
2562
1

รายละเอียดการพัฒนาคุณภาพ

ชุมชนเจาของผลิตภัณฑ

พั ฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี คุ ณ ภ า พ หมู 1-5 ตําบลบางนางลี่
เพิ่ ม ขึ้ น ไม มี เ ชื้ อ รา ใช วั ส ดุ จ าก อํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด
ธรรมชาติ มีการทดสอบผลการใชที่ สมุทรสงคราม
มีตอสุขภาพ

เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลิตภัณฑ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP
ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางนอย
1 ระดับ

1.44

1

5.0000

0.0905

การบรรลุเปาหมาย:
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

1
1
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินการตอยอดจากทุนออมสินยุวพัฒน ปงบประมาณ 2561
มาตรการที่ไดดําเนินการ: พัฒนาตอยอดคุณภาพของผลิตภัณฑจากกะลามะพราว ที่เปนวัตถุดิบหลักในชุมชน

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีอาจารยที่ดําเนินการตอเนื่องจากโครงการปที่แลว
ดานงบประมาณ: ไดรับงบประมาณสนับสนุนตอเนื่องจากธนาคารออมสิน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ไมมี
หลักฐานอางอิง:
2.4.8-01 รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP ปงบประมาณ 2562 (โครงการพัฒนาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
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เพื่อสรางสุขภาพ สรางอาชีพ สรางรายได ดวยกะลามะพราว)
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เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2559
2560
2561
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
บาท
2,106,160
9,972,895
621,805
1.1 จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื องาน
สรางสรรค(ภายใน)
- งบประมาณรายได
566,000
417,000
435,000
- งบประมาณแผนดิน
5,450,020
1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
1,540,160
4,105,875
2,667,805
สรางสรรค(ภายนอก)
2. จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ทั้ ง หมด
คน
41
48
50
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
3. เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ต อ เฉลี่ย
51,369.76 207,768.65
62,056.10
อาจารยประจําและนักวิจัย
ตอคน
เกณฑการใหคะแนน :
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 10,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
10,000
20,000
30,000
40,000
≥50,000
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.5.1 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
1.44
62,056.10
5.0000
0.0905
สรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย
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กลุมสาขาวิชา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

3) วิทยาศาสตรสุขภาพ
≥ 50,000
62,056.10
การบรรลุเปาหมาย:
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: บุคลากรเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในแตละรอบปงบประมาณ ตามประกาศจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มาตรการที่ไดดําเนินการ: บุคลากรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยทั้งงบประมาณทุกป
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ:จัดสรรทรัพยากรที่สงเสริมและเอื้อตอการทํางานอยางเพียงพอ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินงานตามปฏิทินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการแจงปฏิทินการดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยตางๆ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ไมมีความสัมพันธกับเครือขายหนวยงานภายนอกที่ใหขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย/การสราง
ผลงานวิจัยรวมกัน
หลักฐานอางอิง:
2.5.1-01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาติตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือ ผลงาน
2
4
1
กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อ ภาคบริ การใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ
2
4
1
4. ระดับนานาชาติ
2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด
ผลงาน
34
34
26
3. รอยละของผลงานวิ จั ยหรื อ งานสร างสรรค ที่ ไ ด รอยละ
11.76
3.85
รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.75 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.75
2.50
3.25
≥4.00
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.5.2 ร อ ยละของผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
ส ร า ง ส ร ร ค ที่ ไ ด ร ว ม มื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
รั ฐวิ ส าหกิ จ หรื อ เที ย บเท า ในระดั บ ชาติ
หรื อ นานาชาติ ต อ ผลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคทั้งหมด
การบรรลุเปาหมาย:

1.44

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

3.85

4.8000

0.0668
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥4.00
3.85

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตผลงานวิจัย
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 มาตรการที่ไดดําเนินการ: ผลิตผลงานวิจัยรวมกับศูนยวิจัยจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เรื่อง
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางสุขภาพตอพฤติกรรมการชวยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรมีเครือขายกับหนวยงานภายนอก
ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีการประสานงานติดตอกับหนวยงานภายนอกเพื่อดําเนินการผลิตผลงานวิจัยรวมกัน
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภายนอก
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง:
2.5.2-01 สัญญารับทุนวิจัย
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เปาประสงค 2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ตามเกณฑคุณภาพ
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 วิ ท ยาลั ย ฯมี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร IQA 2.1-1-01 เว็บไซต www.ris.ssru.ac.th
งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริห าร IQA 2.1-1-02 คู มื อการใช งานระบบวิ จั ย ออนไลน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใชระบบสารสนเทศ (สําหรับผูวจิ ัย)
เพื่ อ การวิ จั ย (RIS) หรื อ ระบบงานวิ จั ย ออนไลน IQA 2 .1- 1 - 0 3 เ ว็ บ ไ ซ ต วิ ท ย า ลั ย ฯ
(Research Information Systems) (IQA 2.1-1- http://www.nurse.ssru.ac.th
0 1 ) ( IQA 2 .1-1 - 0 2 ) ของม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ IQA 2.1-1-04 ตัวอยางเว็บไซตประจําตัวของอาจารย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทํา ขึ้นในการติดตามการ ประจําวิทยาลัยฯ
ประชาสั ม พั น ธ แ หล ง ทุ น วิ จั ย ต า งๆ การยื่ น ขอ http://www.elnurse.ssru.ac.th/premwadee_ka/
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ทั้ ง งบประมาณรายได และ
งบประมาณแผนดิน การรายงานความกาวหนาของ
งานวิจัย การเบิกจายทุนวิจัย การสงงานวิจัย และ
การสรุ ปรายงาน ซึ่ งบุคลากรทั้ ง สายวิ ชาการและ
สายสนับสนุนสามารถใชงานระบบดัง กลาวได โ ดย
ผ า นระบบ RIS นี้ และวิ ท ยาลั ย ฯ ได นํ า ข อ มู ล
เกี่ยวกั บ งานวิจั ย ต า งๆ เผยแพร ผา นทางเว็ บ ไซต
(IQA 2.1-1-03) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเผยแพร
ผลงานวิจัยบนเว็บไซตประจําตัวของอาจารย (IQA
2.1-1-04) อีกดวย
2 วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจั ยหรือ IQA 2.1-2-01 บันทึกขอความขออนุญาตไปอบรม
งานสรางสรรค ดังนี้
งานวิจัย
1) วิทยาลัยฯมีอาจารย ที่ดํารงตําแหนงทาง
IQA 2.1-2-02 รายชื่ อหนั ง สื อ วารสาร e-book
วิ ชาการ และอาจารย อ าวุ โ สผู ที่ มี ป ระสบการณ
เชี่ยวชาญในสาขาตางๆที่คอยเปนพี่ เลี้ยงในการให และฐานขอมูล ออนไลน ที่เ กี่ยวของทางด า นการ
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยแกเพื่อนรวมงาน และให พยาบาลและสุขภาพ
การสนับ สนุ นในการใหคําปรึกษาดา นการวิจั ย แก IQA 2.1-2-03 ภาพสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
อาจารยรุนใหม นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลั ยฯ อาจารย
ยังไดเขารวมอบรมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ในหัวขอตางๆ ไดแก การเลือกสถิติที่ IQA 2.1-2-04 เอกสารการขออนุมัติเขารวมการ
ใชในการวิจัยเชิ ง ปริ มาณ การแปลความหมายผล ประชุมวิชาการ
การวิเคราะหจากคอมพิวเตอร แนวทางการเลือกใช
สถิติวิเคราะหที่เหมาะสม การใชสถิติในการทดสอบ
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สมมติฐานทางการวิจัย การใช โปรแกรมสําเร็ จรู ป
เพื่อการแปลผลทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS ในการวิเคราะหขอมูล (IQA 2.1-2-01)
2) วิ ทยาลั ย ฯได จั ดหาหนั ง สื อ และวารสาร
ทางการพยาบาลในหลากหลายสาขาวิชาทางการ
พยาบาล ทั้งในประเทศและต างประเทศ เพื่อเข า
ห อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ สํ า หรั บ เป น แหล ง
ค น คว า ข อ มู ล และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคของอาจารยและนักศึกษา หรือผูที่สนใจ
ไดคนควา รวมทั้งe-book และฐานข อมูลออนไลน
ตางๆทางการพยาบาลดวย (IQA 2.1-2-02)
3) วิทยาลัยฯ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ให แ ก อ าจารย ใ นการจั ด หาคอมพิ ว เตอร แ ละ
เครื่องพิมพใหอาจารย เพื่อสะดวกในการทํางานและ
ทํา งานวิ จัย นอกจากนี้ วิทยาลั ยฯ มีการใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย(RIS)ของมหาวิทยาลัยฯโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขึ้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการบริ หารงานวิ จัยที่นํา ไปใชป ระโยชน
งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ในเรื่ อ งการยื่ น ขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความกาวหนา การ
เบิ ก จ า ยทุ น วิ จั ย การส ง งานวิ จั ย และการสรุ ป
รายงาน รวมถึ งการกํา กับติ ดตามสถานะของการ
ดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยมี ก ารเข า รหั ส เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในขอมูล (IQA 2.1-2-03)
4) วิทยาลัยฯไดสง บุ คลากรเข ารวมกิจ กรรม
ทางวิชาการทั้งระดับ ชาติและนานาชาติ อันไดแ ก
การเขารวมประชุมวิชาการในโอกาสตางๆทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน อาทิ
4.1 การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการเสนอ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั้ ง ที่ 8
“Research 4.0 Innovation and Development
SSRU’s 80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบ
งานวิจยั และพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน
พื้ น ที่ ภ า ย ใ ต ค ว า ม ร ว ม มื อ ม ร ภ . - ส ก ว . ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4.3 การประชุมวิชาการ เรื่อง Update
Pediatric Nursing in 2019 โดย ศูนยการศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

4

IQA 2.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ
2562
IQA 2.1-3-02ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา “เรื่อง การรับ ข อเสนอการวิ จัยที่เ สนอขอรับ ทุน
สนับสนุนการวิจัย(งบรายไดมหาวิทยาลัย)
IQA 2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เรื่องทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดิน

IQA 2.1-4-01บั น ทึ ก ข อ ความการขออนุ มั ติ เ งิ น
สนับสนุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
IQA 2.1-4-02บันทึกขอความการขออนุมัติไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
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ตอเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงแรม
เจาพระยาปารค
4.4 Perinatal Annual Meeting 2019
“Medical Hub of Obstetric and New Born
Care at Bumrungrad International Clinic
Building (IQA 2.1-2-04)
เพื่อเปนการพั ฒนาศักยภาพและเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุ คลากรสูสาธารณชน รวมทั้งเปน
การสรางเครือข ายงานวิจัย อันจะนํา ไปสูงานวิ จั ย
ใหมๆตอไปในอนาคต
วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข อ งกั บ
งานวิจัยในยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสู
การยกระดั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ
ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ให เ ป น ไปตามเป า ประสงค ข อง
วิทยาลัย ฯ และมหาวิ ทยาลัยฯ ในแผนปฏิ บั ติก าร
ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 (IQA 2.1-3-01)
นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯไดสงขอเสนอเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบรายได) เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรือ งานสรางสรรค สําหรับป งบประมาณ
2562 จํานวน 25 เรื่อง จํานวนเงิน 417,000 บาท
และมีงานประจําสูงานวิจัย (R2R) ซึ่งเปนการทํางาน
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1
เรื่อง จํานวนเงิน 2,100 บาท รวมทั้งงบทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก จํานวนเงิน 2,667,805 บาท รวม
จํานวนเงินวิจัยที่ไดรับทั้งสิ้น 3,121,805 บาท ทั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการประกาศผลการอนุมัติ
ทุ น วิ จั ย ให แ ก นั ก วิ จั ย ได รั บ ทราบ ตามประกาศ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา “เรื่ อ ง การรั บ
ขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
(งบรายไดมหาวิทยาลัย)” (IQA 2.1-3-02), “เรื่อง
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน”(IQA
2.1-3-03)
วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได (จาก
การประมาณการ) รอยละ 3 เพื่ออุดหนุ นกองทุ น
พั ฒ นาบุ ค ลากรต อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ จั ด สรร
ทุนอุดหนุนการนํ าเสนอผลงานวิ จัย ในการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิมพ และวิทยาลัยฯสนับสนุนการ
เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการ

รอบ 6 เดือน
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รอบ 12 เดือน
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ IQA 2.1-4-03 ประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง
หรือนานาชาติ โดยอนุมัติใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ หลักเกณฑแ ละวิ ธีก ารจั ดสรรเงิ นสนับ สนุน บุ ค ลากร
ไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ
ซึ่งบุคลากรสามารถขอรับ เงินสนับ สนุนเพื่อนํ าการ
นํา เสนอผลงานวิจัย ได ตน (IQA 2.1-4-01)(IQA
2.1-4-02)ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯเรื่ อ ง
หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรสนับสนุนบุคลากรเพื่อ
เสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ
(IQA 2.1-4-03)
บุคลากรของวิทยาลัยฯไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่ IQA 2.1-5-01บันทึกขอความขอรับรางวัลผลงานดาน
เกี่ยวกับ งานวิจั ย ทั้งจากหน วยงานภายนอก เช น วิจัย/ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ
การเขารวมกิจกรรมของศูนยจัดการความรูการวิจัย IQA 2.1-5-02 บันทึกขอความขอรับเงิ นรางวั ล การ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.) ใน ตีพิมพบทความในวารสารวิชาการ
โครงการ Research Zone (2019) : Phase 146
และเข า รั บ การอบรมจากหน วยงานภ า ยใน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ จั ด โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุนใหม, โครงการอบรม
ระบบวิเคราะหผลงานตีพิมพและผลงานวิชาการที่
เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ดวยโปรแกรม
SciVal เปนตน
ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย ฯใช ร ะบบและกลไกตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการสราง
ขวัญและกําลังใจตอบุคลากร หากผลงานที่ไดรับการ
เผยแพร ไ ด รั บ รางวั ล หรื อ ได รั บ การตี พิ ม พ อ ยู ใ น
ฐานข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพแล ะมี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย
ภายในประเทศหรื อ ตางประเทศ(IQA 2.1-5-01)
บุคลากรสามารถขอรั บ เงิ นสนั บ สนุ น จากกองทุ น
พัฒนาบุคลากร (ตัวอยางการขอเบิกเงินรางวัลของ
ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช (IQA 2.1-5-02)
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดเผยแพรคูมือนักวิจัย ซึ่ง IQA 2.1-6-01 คูมือนักวิจัย
จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเนื้อหาของ IQA 2.1-6-02 เอกสารประกอบการขอสิทธิบัตร/อนุ
ขั้นตอนการดําเนินการงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่
นํ า ไปใช ป ระโยชน แ ละดํ า เนิ น การตามระบบที่
กําหนดและนําขอมูลไปเผยแพรและประชาสัมพันธ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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แบบฟอรมคําขอรับ สิ ทธิบั ตร อนุสิท ธิบั ตร ในเลม
คูมือนักวิจัยหนา 31(IQA 2.1-6-01)ใหแกบุคลากร
ที่มีความสนใจจะยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
และดําเนินการยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง
อาจารย ดร. ฐิ ตวั นต หงส กิต ติ ย านนท อาจารย
ประจํ า วิ ท ยาลั ย ได ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รและอนุ
สิทธิบัตร โดยมีการโอนสิทธิใหแกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนของกรมทรัพยสินทางปญญา(IQA 2.16-02)
ประเด็นการพิจารณา :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรื องาน
สรางสรรค
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
(1) หองปฏิ บั ติก ารหรื อห อ งปฏิ บั ติง านสร า งสรรค หรือหน ว ยวิจัย หรือศู น ย เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย ใ ห
คํา ปรึกษาและสนั บ สนุ นการวิจัยหรื อ งานสรา งสรรค
(2) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
(4) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพั ฒนาสมรรถนะอาจารยแ ละนั ก วิ จั ย มีการสรางขวั ญ และกํา ลั ง ใจตลอดจนยกย องอาจารย
และนั กวิ จั ย ที่มี ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรคดีเ ด น
6. มี ร ะบบและกลไกเพื ่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิ ท ธิ ์ข องงานวิ จ ั ย หรือ งานสร า งสรรค ที่ นํา ไปใช
ประโยชน แ ละดํา เนิน การตามระบบที่ กํา หนด
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.6.1 ระดั บ ความสํา เร็ จของการพั ฒนา
ระบบ/กลไกในการดํา เนินงานวิจัย หรือ

1.44

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

6 ขอ

5.0000

0.0905
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

งานสรา งสรรค ที่ไ ดม าตรฐานและเปน ที่
ยอมรับ
การบรรลุเปาหมาย:

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

มีการดําเนินการ
5.00000
5-6 ขอ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินงานตามระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐาน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการติดตามผลการดําเนินงานตามปฏิทินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการวิจัยตามพันธกิจของวิทยาลัย
ดานงบประมาณ:ไดรบั ทุนอุดหนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งจัดสรร
หนังสือทั้งภาษาไทยและตางประเทศในสาขาการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของเขาหองสมุด
ดานกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปปฏิทิน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง: รายละเอียดตามตารางผลการดําเนินงาน
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เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
จํ า นวนวารสารวิ ช าการที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ใน วารสาร
ระดับชาติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิทยาลัยฯอยูในระหวางการดําเนินงานพัฒนาวารสารวิชาการ “วารสารการพยาบาลและสุขภาพ” เพื่อใหไดมาตรฐาน
รับรองจาก TCI
ชื่อวารสาร
ฐาน
วันที่ไดรับการยอมรับ
TCI 1 TCI 2
วารสารการพยาบาลและสุข ภาพ วิ ทยาลัย พยาบาลและสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับหนวยงาน
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการ
2.00
0
0.0000
0.000
ยอมรับในระดับชาติ
การบรรลุเปาหมาย:
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
1
0

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ขนาดนี้อยูในระหวางการจัดพิมพเปน
รูปเลม
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการตามขอปฏิบัติมาตรฐานการจัดทําวารสารของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารการพยาบาลและสุขภาพ พรอมทั้งกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ
วารสาร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

SSRU

ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําวารสาร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: ไมมีโปรแกรมการจัดรูปแบบหนังสือ ตองใหทางโรงพิมพชวยดําเนินการ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การหาบทความวิจัยมาตีพิมพในวารสารใหครบเปนไปตามเกณฑคอนขางยาก เนื่องจาก
วารสารเพิ่มเริ่มมีการพัฒนา ยังไมไดรับการยอมรับใหอยูในฐาน ดังนั้นจึงไมเปนที่รูจักมากเทาที่ควร
หลักฐานอางอิง:
2.7.1-01 http://journal.ssru.ac.th/index.php/jnhjournal
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เปาประสงค 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและ
สังคม
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
เอกสารหลักฐาน
IQA 3.1-1-01 คู มื อ บริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม (ฉบั บ
ปรับ ปรุ ง ) งบประมาณแผน ดิ น ประจํา ป ง บประมาณ
2561
IQA 3.1-1-02 คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการบริ ก ารวิ ช าการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
IQA 3.1-1-03 รายงานผลการสํารวจปญหาและความ
ต อง ก า รข อ ง ชุ ม ช นใ น 5 พื้ นที่ รั บ ผิ ดช อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ
2561
IQA 3.1-1-04 แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ
ประจําป 2561 ที่ไดรับการอนุมัติ
IQA 3.1-1-05 รายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการ
บริการวิชาการ
IQA 3.1-1-06 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ

IQA 3.1-2-01 แผนนําไปใชประโยชน (หนา32-47) ของ
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการประจําป 2561 ที่
ไดรับการอนุมัติ
IQA 3.1-2-02 (IQA 3.1-1-04) แผนปฏิ บั ติก ารด า น
การบริการวิชาการประจําป 2561 ที่ไดรับการอนุมัติ
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ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1 วิ ทยาลั ย ฯ มี ก ารจัด ทํ า แผนการบริ ก ารวิ ช าการที่
สอดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนดตัว
บงชี้ความสําเร็จในระบบแผน มีระบบและกลไกการ
บริการวิ ชาการแกสั ง คม ตามแนวทางคูมือ บริ ก าร
วิชาการแกสังคม (ฉบับปรับปรุง) งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2561 (IQA 3.1-1-01) มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการฯจัดทําแผนปฏิบัติการดานการ
บริการวิชาการฯ (IQA 3.1-1-02) โดยนํารายงาน
ผลการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชนใน
5 พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย (IQA 3.1-1-03)
มาใชในการกําหนดทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานการบริการวิชาการประจําป 2561 (IQA 3.1-104) พรอมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
อนุ มั ติ แ ผน จากนั้ น ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการบริ ก าร
วิชาการดําเนินงานตามแผนที่วางไว และสรุปรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการ (IQA
3.1-1-05) ซึ่งคณะกรรมการฯสรุปผลการดําเนินงาน
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานเพื่อนํามาใช
ในการปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานบริการวิชาการ
ในปถัดไป (IQA 3.1-1-06)
2 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการ
บริ ก ารวิ ช าการ (IQA 3.1-2-01) โดยระบุ แ ผน
ดังกลาวไวในแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ
(IQA 3.1-1-04) โดยมี ก ารระบุ แ นวทางการใช
ประโยชน ข องโครงการบริ ก ารวิ ช าการ โดยองค
ความรูที่เกิดจากการบริการวิชาการจะเปนประโยชน
ต อ ชุ ม ชน สั ง คม และโครงการบริ ก ารวิ ชาการที่ มี
การบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนจะใหเกิดการ
พัฒนาแกนักศึกษา
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
IQA 3.1-3-01 โครงการการบริการวิชาการที่ไดรับการ
อนุมัติ ประจําปงบประมาณ 2562
IQA 3.1-3-02 โครงการอบรมหลั ก สู ต รการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การกูชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
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4

5
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6

วิทยาลัยฯมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมภายใตการขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก
สังคมของสถาบัน วิจัย และพั ฒนา โดยจัดโครงการ
บริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ทั้งหมด
3 โครงการ มีโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา
จํานวน 3 โครงการ (IQA 3.1-3-01) โดยผูรับบริการ
ไม ต อ งเสี ย ค า ลงทะเบี ย นแต อ ย า งใด ส ว นอี ก 2
โครงการ เปนโครงการที่วิทยาลัยจัดเปนลักษณะการ
ใหบริการวิชาการแบบมีคาลงทะเบียน คือโครงการ
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้ องตน:การกู ชีพ
ขั้นพื้นฐาน (CPR) โครงการบริการวิชาการเรื่อง การ
ใหความรูและการปฏิบัติตนเพื่อปองกันไขหวั ดใหญ
(IQA 3.1-3-02)
เมื่อมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการ
บริ ก ารวิชาการแก สั ง คมเสร็ จ สิ้ น ทุ กโครงการแล ว
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นํารายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานของโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
(IQA3.1-4-01) และรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น
โครงการทุกโครงการ(IQA3.1-4-02) รวมทั้งผลการ
ประเมิน ตามตั วบ ง ชี้ ข องโครงการและแผน (IQA
3.1-4-03) มาประชุมเพื่อ ได แ นวทางการปรั บ ปรุ ง
แกไข มาใชในการปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ฯ ในป ถั ด ไป และเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห าร
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา (IQA3.1-4-04)
วิ ทยาลั ย ฯ นํ า ผลจากการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ (IQA 3.1-4-04) มาใชจัดทําแนว
ทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม ประจําป
งบประมาณ 2563 (IQA 3.1-5-02) และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานการบริก าร
วิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยฯ มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม
“โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น”(IQA 3.1-601) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตโครงการยอยคือ
“โครงการบูรณาการองคความรูการพยาบาลสู ก าร
สรางผูดูแลผูสูงอายุในการเสริมสรางรายไดครอบครัว
ยากจนในชุม ชน” พื้นที่รับผิดชอบในเขตหว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยเปนการดําเนินการโครงการ

IQA 3.1-4-01 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
บริการวิชาการ
IQA 3.1-4-02 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการทุก
โครงการ
IQA 3.1-4-03 รายงานผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ
โครงการและแผน
IQA 3.1-4-04 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

IQA 3.1-5-01 (IQA 3.1-4-04) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
IQA 3.1-5-02 แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
ประจําปงบประมาณ 2563
IQA 3.1-5-03 ตารางผลการดํ าเนิ นงานโครงการบริ การ
วิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
IQA 3.1-6-01 รายงานผลการดําเนินโครงการบริ ก าร
วิ ชาการโครงการบู รณาการพั น ธกิ จ สัม พัน ธเ พื่ อ แก ไ ข
ปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่น
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ตามแนวทางการดําเนินงานและยุทธศาสตรในการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนาท อ งถิ่ น ใน
ทองที่ตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระ
บรมราโชบายใหนําไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
 ระดับหนวยงาน
1) จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการและเสนอตอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) โครงการบริการวิ ชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน จากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3) โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5) นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม
6) คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.8.1 ระดั บ ความสํา เร็ จของการพั ฒนา
ระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด
การบรรลุเปาหมาย:

1.44

5

4.0000

0.0724

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

87

0

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
มีการดําเนินการ
5 ขอ

6 ขอ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินงานตามระบบ/กลไกในการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษากําหนด
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการติดตามผลการดําเนินงานตามปฏิทินการบริการวิชาการแกสังคม
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมตามพันธกิจของวิทยาลัย
ดานงบประมาณ:ไดรบั งบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก
สังคม
ดานกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปปฏิทิน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
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เปาประสงค 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่
กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คําอธิบายผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุนัน ทา มี การกําหนด
ผูรับผิดชอบโดยมีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการประกอบดวยอาจารยจากทุกกลุมวิชาของวิทยาลัยฯ
มีการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และประสานงานใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจ กรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 (IQA 4.1-1-01 )ตามคําสั่งวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หนาที่ดังนี้
1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) สื่อสารแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติ
ใหกับสวนงานที่เกี่ยวของ
4) ดํ า เนิ น งาน ติ ด ตาม ผลั ก ดั น รวบรวม และสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอผูบริหาร
6) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทาร วมกับ คณะกรรมการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ (IQA 4.1-201) ตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2561
(IQA 4.1-2-02) และมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผน คือ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมีการ
สรางตัวชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ชัดเจนของแผน จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ รอยละ
ของนักศึกษาและบุคลากรมี ทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดีงาม มี
เปาหมายรอยละ 85 โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ที่พอเพียงและมีความเหมาะสม ให
สามารถดําเนินงานไดตามแผนเพื่อดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
สอดคลองกับปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวิ ทยาลัยฯ โดยมีสวนงานที่รับผิดชอบหลัก
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อใหเกิดกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
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เอกสารหลักฐาน
IQA 4.1-1-01
คําสั่งวิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ เรื่อง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

IQA 4.1-2-01
รายงานประชุมที่
เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การดานทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2561
IQA 4.1-2-02
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ประจําปการศึกษา
2561

IQA 4 . 1 - 3- 01
รายงานการประชุม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
IQA 4 . 1 - 3- 02
เ อ ก ส า ร / บั น ทึ ก
ข อ ค ว า ม ก า ร ส ง
รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประจํา ปก ารศึ ก ษา
2560 ตอหนวยงาน
เจาภาพ รายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรอบ
6,9 และ 12 เดื อน
ประจํา ปก ารศึ ก ษา
2561
4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการกํากับและติดตาม IQA 4 . 1 - 4 - 0 1
ใหมีการดําเนินงานตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการสรุปและ รายงานการประชุม
รายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตอคณะกรรมการดําเนินงาน (IQA 4.1-4-01)
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประจํา ปก ารศึ ก ษา
2561

SSRU

3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการกํากับและติดตาม
ใหมีการดําเนินงานตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการสรุปและ
รายงานผลการดํา เนินงานทุกกิจกรรมตอคณะกรรมการดําเนินงาน (IQA 4.1-3-01) ให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการดานทํา นุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561
โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานเจาภาพจํานวน 3 ครั้ง คือรอบ 6
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (IQA 4.1-3-02 , IQA 4.1-3-02 )และแจง ให
ผูบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
5 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (IQA IQA 4.1-5-01
4.1-5-01) ครั้งที่ 3/2562 ภายในหนวยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 เพื่อ รายงานการประชุม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลและสุขภาพ รอบ 12 เดือน ประจําปการศึกษา 2561 และสรุปผลตามตัวบงชี้ที่วัด สรุปผลการ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดําเนินงานตาม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการดําเนินงานโครงการมีดังนี้
แผนปฏิบัติการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
งบประมาณ (เงิน)
ประจําปการศึกษา
ผลการ
ผลการ
ลําดับ
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
ดําเนินงาน
บรรลุ
รายได
แผนดิน
IQA 4.1-5-02
โครงการไหวครูและ 1. เพื่อปลูกจิตสํานึก
1
97.8
บรรลุ
เอกสารสรุป/แนว
บายศรีสูขวัญ
ใหกับนักศึกษาได
ทางการจัดทํา
วิทยาลัยพยาบาล
ตระหนักและเห็น
แผนปฏิบัติการดาน
ความสําคัญของพิธีไหว
และสุขภาพ
การทํานุบํารุงศิลปะ
ครูและบายศรีสูขวัญ
และวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา
2. เพื่อสงเสริมและ
2561
สนับสนุนใหนักศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

และบุคลากรไดรับการ
พัฒนาใหมีทัศนคติ
คานิยม ความสุนทรีย
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
โครงการ“การ
พัฒนาคุณลักษณะ
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมแหง
วิชาชีพพยาบาล

1. เพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
ใหนักศึกษาใหสามารถ
ครองตนอยูในวิชาชีพ
การพยาบาลอยาง
เหมาะสม

96.6

บรรลุ

สําหรับนักศึกษาชั้น
2. เพื่อสงเสริมให
ปที่ 4”
นักศึกษามีการพัฒนา
ใหมีทัศนคติ คานิยม
ความสุนทรียและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ที่
ถูกตองเหมาะสม เปน
พลเมืองดี มีความ
ซื่อสัตย อดทน และ
เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวน
ตน

-

304,100
บาท
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อฝกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาใหเกิดผลทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ อัน
จะเปนผลดีตดิ ตัว
นักศึกษาตอไปใน
อนาคต
3

โครงการเสริมสราง
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค:
“Graduation and
Pinning
Ceremony for
Graduated
Nurses”

1. เพื่อปลูกจิตสํานึก
ใหกับนักศึกษาได
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของ
ประเพณีการมอบเข็ม
เครื่องหมายของ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลแกผูสําเร็จ
การศึกษา

96.4

บรรลุ

2. เพื่อใหนักศึกษามี
ความภูมิใจ เกิดความ
รัก ความผูกพัน
ระหวางศิษยกับ
อาจารยและเปนการ
สืบทอดวัฒนธรรมอันดี
งามของ
สถาบันการศึกษาสืบ
ทอด (2) ตอไป และ
สรางเอกลักษณใน
วิชาชีพพยาบาล

SSRU

4

โครงการ “พิธีมอบ
หมวกและเข็ม
เครื่องหมายสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ”

1. เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงคุณคาของ
วิชาชีพการพยาบาล
และทราบความหมาย
ของหมวกพยาบาล

94.8

2. เพื่อใหนักศึกษามี
วินัยตอตนเองและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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37,000
บาท

-

39,500
บาท

-

บรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

3. เพื่อการมี
สัมพันธภาพที่ดีงาม
ระหวางนักศึกษา
พยาบาล อาจารย
สถาบันการศึกษา และ
องคกรวิชาชีพ
4. เพื่อเปนการเผยแพร
กิจกรรมวิชาชีพการ
พยาบาลตอสังคม

ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(IQA 4.1-5-02 )
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IQA 4.1-6-01
เอกสารแสดงการ
เผยแพรโครงการ
กิจกรรมการทํานุ
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เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2562 ครั้ ง ที่ 3/2562 เพื่ อ ร ว มกั น นํ า ป ญ หา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการที่ผานมา เพื่อปรับปรุงแผนและโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิ ลปวัฒนธรรม ในเรื่ องตัวชี้ วัดของโครงการที่ไมสอดคล องกั บวัตถุประสงคของ
โครงการและปรั บปรุ งตั ว ชี้ วั ดในโครงการอื่ นๆ เพื่ อให สามารถตอบโจทย การประเมิ น
ความสําเร็จของโครงการและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมติที่ประชุมไดใหขอสรุป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในป
การศึกษา 2561 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเห็นสมควรดังนี้
1. 1. การบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเขากับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. 2. การประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานด านทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2. การสนับสนุนแลสงเสริมเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง เห็นสมควรดังนี้
2. 1. สงเสริ มนั กศึ กษาในการเข าร วมประกวดมารยาทไทยในด านการ
สงเสริมเอกลักษณ ไทย ซึ่งตอยอดในการสงตัวแทนนักศึกษาเขาร วมประกวดมารยาทและ
วั ฒนธรรมไทย อาทิ โครงการธนชาต ริ เริ่ ม...เติ มเต็ ม เอกลั กษณ ไทย และ โครงการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ เอกลักษณ วัฒนธรรมไทย ระดับอุดมศึกษา เปนตน ซึ่งเปน
การสงเสริมและสรางเอกลักษณไทยของวังสวนสุนันทา ในการเผยแพรไปสูสาธารณะ จะเปน
ประโยชนและตอบโจทยยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ไดชัดเจน และเปนการสรางเอกลักษณ
ในสวนของความเปนวัง ใหไดรับมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมไทย
2.2 การส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการทํ า กิ จ กรรมด า น
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย อาทิ
โคร งก า รม ร ด ก ท า ง
วัฒนธรรมสวนสุนันทา ของหนวยงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวน
สุนันทา
6 วิทยาลัยฯ ไดมีการเผยแพรการจัดกิจกรรมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอก (IQA 4.1-6-01, IQA 4.1-6-02) ผาน
ชองทางตางๆ ดังนี้
1. สื่อออนไลน : เชน เว็บไซต (http://www.nurse.ssru.ac.th), Facebook,

Suan Sunandha Rajabhat University

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

7

-

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2561
IQA 4.1-6-02
เอกสารการเผยแพร
โครงการ/กิจกรรมที่
ระบุในผลการ
ดําเนินงาน
-

ประเด็นการพิจารณา :
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จตามตั วบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนด านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน
1-2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
6-7 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพั ฒนา
1.44
6 ขอ
5.0000
0.0905
ระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด
การบรรลุเปาหมาย:

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

มีการดําเนินงาน
5.0000
6-7 ขอ
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: ดําเนินงานตามระบบ/กลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษากําหนด
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการติดตามผลการดําเนินงานตามปฏิทินการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจของวิทยาลัย
ดานงบประมาณ:ไดรบั งบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
ดานกระบวนการ/วิธีการ: สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป
ปฏิทิน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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เปาประสงค 2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
คน
41
40
43
2. จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ทั้ ง หมด
คน
41
48
50
(นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)
3. ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ที่ มี รอยละ
100
83.33
86.00
ผลงานวิจัย
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
65.00
70.00
75.00
≥80.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
2.10.1 รอยละของอาจารยป ระจํา และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

86.00

5.0000

0.1256

2.00

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥80.00
86.00
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํามีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐาน
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามปฏิทิน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรดําเนินงานดานการวิจัยตามพันธกิจของวิทยาลัย
ดานงบประมาณ:ไดรบั ทุนอุดหนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งจัดสรร
หนังสือทั้งภาษาไทยและตางประเทศในสาขาการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของเขาหองสมุด
ดานกระบวนการ/วิธีการ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปปฏิทิน
อุปสรรคตอการดําเนินการ :
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
อื่นๆ : อาจารยไมมีความประสงคจะทํางานวิจัยในปงบประมาณนี้ เนื่องจากอยูในระหวางทําผลงานวิชาการ หรืออยูใน
ระหวางการดําเนินงานวิจัยที่ไดรับทุนปที่ผานมา จึงไมไดเขียนขอเสนอของบประมาณใหม
หลักฐานอางอิง:
2.10-1-01 รายชื่ออาจารยประจําที่มีผลงานวิจัย
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น

SSRU

เปาประสงค 3.1 เครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนเครื อข ายที่ มีผลผลิตที่ เป นประโยชน ต อ
มหาวิทยาลัยอยางเดนชัด
1.1 เครือขายศิษยเกา
1.2 เครือขายชุมชน
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือขายผูประกอบการ
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เครือขาย

2. จํานวนเครื อข ายที่ มีผลผลิตที่ เป นประโยชน ต อ
มหาวิทยาลัยอยางเดนชัด
2.1 เครือขายศิษยเกา
2.2 เครือขายชุมชน
2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือขายผูประกอบการ
2.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ

เครือขาย

3. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
3.1 เครือขายศิษยเกา
3.2 เครือขายชุมชน
3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือขายผูประกอบการ
3.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ

รอยละ
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
4
4
4
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

5

5

5

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

80.00

80.00

80.00

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือขาย
1) เครือขายศิษยเกา
ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
2) เครือขายชุมชน
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ
สภาการพยาบาล
4) เครือขายผูประกอบการ
4.1 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร
เนชั่นแนล
4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
4.3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร
5) เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
5.1 ..ชื่อเครือขายยอย...

รายละเอีดของผลผลิตที่เปนประโยชนตอ มหาวิทยาลัย
ตัวแทนศิษยเการวมกิจกรรมตางๆของวิทยาลัยจัดขึ้น เชน ตัวแทนศิษยเการวมเปนวิทยากรในกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกูชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ไดแก 1. นายบรรพต กุน
ชรินทร 2.นายวัชระ วงศใจฟู เมื่อวันที่ 17ตุลาคม 2561 ณ บานพึ่งสุข จังหวัดราชบุรี เปนตน
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใชกิจกรรมนันทนาการ รวมกับกลุม
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตแกผูขอขึ้นทะเบียนและตออายุ
1.วิทยาลัยมีแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 2.เปนสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
-

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
3.1.1 รอยละของเครือ ข ายที่มีผลผลิ ต ที่
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:

2.00

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

80.00

1.0000

0.0251
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
100.00
80.00

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

SSRU

ดานบุคลากร: มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ
ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค
หลักฐานอางอิง:
3.1.1-01 เอกสาร MOU รวมกับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล
3.1.1-02 เอกสาร MOU รวมกับคณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช
3.1.1-03 เอกสาร MOU รวมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร
3.1.1-04 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา
3.1.1-05 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
3.1.1-06 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับสภาวิชาชีพ
3.1.1-07 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํ า นวนเครื อ ข า ยที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา เครือขาย
4
4
4
มหาวิทยาลัย
1.1 เครือขายศิษยเกา
1
1
1
1.2 เครือขายชุมชน
1
1
1
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
1
1
1
1.4 เครือขายผูประกอบการ
1
1
1
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือขาย
1) เครือขายศิษยเกา
ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
2) เครือขายชุมชน
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ
สภาการพยาบาล
4) เครือขายผูประกอบการ
4.1 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร
เนชั่นแนล
4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
4.3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร
5) เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
5.1 ..ชื่อเครือขายยอย...

รายละเอียดของผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ตัวแทนศิษยเการวมกิจกรรมตางๆของวิทยาลัยจัดขึ้น เชน ตัวแทนศิษยเการวมเปนวิทยากรในกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกูชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ไดแก 1. นายบรรพต กุน
ชรินทร 2.นายวัชระ วงศใจฟู เมื่อวันที่ 17ตุลาคม 2561 ณ บานพึ่งสุข จังหวัดราชบุรี เปนตน
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวยการใชกิจกรรมนันทนาการ รวมกับกลุม
งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตแกผูขอขึ้นทะเบียนและตออายุ
1.วิทยาลัยมีแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 2.เปนสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
-
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เกณฑการใหคะแนน :
 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 กลุมเครือขาย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5 เครือขาย
1 เครือขาย
2 เครือขาย
3 เครือขาย
4 เครือขาย

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

4 เครือขาย

4.00

0.0724

1.44

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
5 เครือขาย
4 เครือขาย

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ
ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค
หลักฐานอางอิง:
3.1.2-01 (3.1.1-01) เอกสาร MOU รวมกับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล
3.1.2-02 (3.1.1-02) เอกสาร MOU รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
3.1.2-03 (3.1.1-03) เอกสาร MOU รวมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร
3.1.2-04 (3.1.1-04) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา
3.1.2-05 (3.1.1-05) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
3.1.2-06 (3.1.1-06) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับสภาวิชาชีพ
3.1.2-07 (3.1.1-07) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ
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เปาประสงค 3.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่นที่หลากหลาย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท :02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนเครือขายความร วมมือในประเทศที่ มี การ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
1.1 เครือขายศิษยเกา
1.2 เครือขายชุมชน
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือขายผูประกอบการ
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
2. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศ
2.1 เครือขายศิษยเกา
2.2 เครือขายชุมชน
2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือขายผูประกอบการ
3. รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง
3.1 เครือขายศิษยเกา
3.2 เครือขายชุมชน
3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือขายผูประกอบการ

เครือขาย

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
4
4
4

เครือขาย

รอยละ

1
1
1
1
4
1
1
1
2
100
100

1
1
1
1
4
1
1
1
2
100
100

1
1
1
1
4
1
1
1
2
100
100

100
100
100
4

100
100
100
4

100
100
100
4

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เครือขายศิษยเกา
ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

2) เครือขายชุมชน
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

ระยะเวลาการ
ดําเนินการรวมกัน

กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตลอดชีพ

ตัวแทนศิษยเการวมกิจกรรมตางๆของวิทยาลัยจัดขึ้น เชน
ตัวแทนศิษยเการวมเปนวิทยากรในกิจกรรมโครงการอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกูชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
ไดแก 1. นายบรรพต กุนชรินทร 2.นายวัชระ วงศใจฟู เมื่อ
วันที่ 17ตุลาคม 2561 ณ บานพึ่งสุข จังหวัดราชบุรี เปนตน

ทุกปงบประมาณ

ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตานความเศราในผูสูงอายุดวย
การใชกิจกรรมนันทนาการ รวมกับกลุมงานจิตเวชและยาเสพ
ติด โรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2561

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

103

0

SSRU

ชื่อเครือขาย

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ
สภาการพยาบาล

ตลอดระยะของการ
เปดหลักสูตร

4) เครือขายผูประกอบการ
4.1 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร เนชั่นแนล

4.2 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล
4.3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร

ใหการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตแกผูขอขึ้นทะเบียนและตออายุ

5 ป (พ.ศ 2558-2563) 1.วิทยาลัยมีแหลงฝกปฏิบัตขิ องนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 2.
เปนสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และผูท่สี ําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัตขิ อง
นักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
5 ป (พ.ศ.2559-2564) เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางาน
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5 ป (พ.ศ.2561-2566) เปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและสถานที่ทํางาน
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
55.00
60.00
65.00
70.00
≥75.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมื อ
ในประเทศที่ มี ก ารดํ า เนิ น การอย า ง
ตอเนื่อง
การบรรลุเปาหมาย:

2.00

100.00

5.0000

0.1256

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

≥75.00
100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ
ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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หลักฐานอางอิง:
3.2.1-01 (3.1.1-01) เอกสาร MOU รวมกับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล
3.2.1-02 (3.1.1-02) เอกสาร MOU รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
3.2.1-03 (3.1.1-03) เอกสาร MOU รวมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร
3.2.1-04 (3.1.1-04) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา
3.2.1-05 (3.1.1-05) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
3.2.1-06 (3.1.1-06) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับสภาวิชาชีพ
3.2.1-07 (3.1.1-07) เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 3.3 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกษิรา เหลืองอราม
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนเครือข ายต างประเทศที่มี การจัดกิ จกรรม เครือขาย
0
รวมกับมหาวิทยาลัย
2. จํานวนเครือขายตางประเทศทั้งหมด
เครือขาย
0
3. รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม รอยละ
0
รวมกับมหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือขายตางประเทศ
-

รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน /หรือ
รายละเอียดที่จะดําเนินการรวมกัน
-

รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
-

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
53.00
56.00
59.00
62.00
≥65.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่
มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:

2.00

0.000

0.0000

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
≥65.00
0.0000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีการประสานเพื่อหาเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศในเบื้องตน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรที่มีความสัมพันธท่ดี ีกับเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค
หลักฐานอางอิง:
3.3.1-01 -

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ ศิษยเกา และตางประเทศ
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกษิรา เหลืองอราม
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ 3.4.1-1-01 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัม พันธ
เครือขาย ที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของ กับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัย
2 มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไดเฉลี่ยรอยละ 60 และ 3.4.1-2-01 รายงานผลการดํ าเนินกิจ กรรม/โครงการ
ดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยนอยกวารอยละ 50
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ
3 มีการดําเนินงานตามแผนฯได เ ฉลี่ ยรอ ยละ 61-65 เครือขาย ประจําปงบประมาณ 2562
และดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยรอยละ 50-65
4 การดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 66-70 และ
ดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยรอยละ 66-80
5 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 75 และ
ดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยมากกวารอยละ 80
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ
1
มีแผนปฏิบัติก ารดานการสร างความสัมพันธกับ เครื อขา ย ที่ไดรับการอนุมั ติจากผู บริ หารระดับสูง ของ
มหาวิทยาลัย
2
มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไดเฉลี่ยรอยละ 60 และดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยนอยกวารอยละ 50
3
มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 61-65 และดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยรอยละ 50-65
4
มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 66-70 และดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยรอยละ 66-80
5
มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 75 และดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยมากกวารอยละ 80
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/
กลไกใ นการ สร า งควา มร ว ม มื อ กั บ
เครือขาย
การบรรลุเปาหมาย:

SSRU

เปาหมาย
ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามแผนฯ
ไดเฉลี่ยรอยละ 75 และดําเนินการได
บรรลุเฉลี่ยมากกวารอยละ 80

1.44

ผลการดําเนินงาน
5
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5

5.0000

การบรรลุ


0.0905
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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SSRU

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการรวมกับเครือขาย ไดแก เครือขายศิษยเกา เครือขายชุมชน
เครือขายสภาวิชาชีพ เครือขายผูประกอบการ และเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย เกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดีกับเครือขายตางๆ
ดานงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: จัดสรรทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับเครือขาย
อื่น ๆ: ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมกับเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การติดตอประสานงานกับเครือขายตางประเทศยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1206
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 มี ค ณะทํ า งานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล 3.5.1-01-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
เครื อ ข า ย แผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
เครื อข าย ที่ผานการอนุมัติจากผูบ ริห ารหนว ยงาน 3.5.1-01-2 แผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล
และเขารวมรับฟงแนวทางจากคณะกรรมการระดับ เครือขาย
มหาวิทยาลัย
2 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 3.5.1-02-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา/
นอยกวารอยละ 20
ปรับปรุงฐานขอมูล
3 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 3.5.1-02-2 ฐานขอมูลเครือขาย
รอยละ 21 - 40
4 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ 3.5.1-4-01รายงานข อมู ลเครื อ ข ายตามมหาวิท ยาลั ย
รอยละ 41 - 79
กําหนดประกอบดวย 1) เครือขายศิษยเกา 2) เครือขาย
5 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ ชุมชน 3) เครือขายผูประกอบการ 4) เครือขายสมาคม
วิชาชีพ 5) เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
รอยละ 80 ขึ้นไป
3.5.1-4-02 สรุ ปรายงานการชุมการพั ฒนา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข อ มู ล เครื อ ข า ยและจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลเครือขายในปถัดไป
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้

 ระดับหนวยงาน
ระดับ
1

การดําเนินการ
มีคณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย ที่
ผานการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน และเขารวมรับฟงแนวทางจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
2
มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ นอยกวารอยละ 20
3
มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 21 - 40
4
มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 41 - 79
5
มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 80 ขึ้นไป
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

SSRU

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพั ฒนา/
ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย

1.44
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การบรรลุเปาหมาย:
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SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

ระดับ 5 มีการดําเนินการบันทึก
5
ฐานขอมูลเครือขายในระบบ
รอยละ 80 ขึ้นไป
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับการอบรมใหความรูในการปรับปรุงเครือขาย
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนา/ปรับปรุงเครือขาย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําฐานขอมูล อาทิเชน Server ที่มีความจุที่สามารถ
รองรับไดมากขึ้น
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: ยังไมมีฐานขอมูลกับเครือขายตางประเทศ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ
เปาประสงค 4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจกั และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวเบญจพร เติมสิน/นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205-6
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ

คําอธิบายผลการดําเนินงาน

1

จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการดํา เนิ นงานให กั บหนว ยงานที่
เกี่ยวของ และตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 90
ของคณะกรรมการ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานทุกเดือน และจัด
ประชุม 2 เดือนตอครั้ง โดยตองมีผูเขารวมประชุมเฉลี่ยรอย
ละ 80 ของคณะกรรมการ
รายงานผลการดํ าเนินงานต อคณะกรรมการด านแผนงาน
กํากับติดตาม และประเมินผลภายในระยะเวลาทุกเดือน

2

3

4

SSRU

5

มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของตัวชี้วัด ดังนี้
 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80 หรือ
 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50 หรือ
 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50
มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี้
 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมมากกวารอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80 หรือ
 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50 หรือ

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

4.1.1-1-01 หนังสือเชิญการเขาประชุมชี้แจง

4.1.1-2-01 รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน (รอบเดือน) ประจําปงบประมาณ
2562
4.1.1-3-01 รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการดานแผนงาน กํากับติดตาม และ

ประเมินผลภายในระยะเวลาทุกเดือน
4.1.1-4-01 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมตาม

เกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80 หรือ
ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50 หรือ
ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50
-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรม
มากกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมายมากกวารอย
ละ 50
เกณฑการใหคะแนน :

 ระดับหนวยงาน
ระดับ
1

การดําเนินการ
เขารวมประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงานของแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทุกดานที่
เกี่ยวของ
2
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทุก
เดือน และเขารวมประชุมตามที่ผูกํากับในแตละดานกําหนด
3
รายงานผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการของดานที่เกี่ยวของทุกเดือน
4
มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี้
 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80 หรือ
 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50 หรือ
 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 50
5
มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี้
 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80 หรือ
 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50 หรือ
 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

เปาหมาย
ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี้

2.00

4

ผลการดําเนินงาน
4
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4.1.1 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น ก าร ตา ม แ ผ นก า รจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

SSRU

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวากวารอย
ละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80 หรือ
 ตามเกณฑ QS Stars : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอย
ละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 50 หรือ
 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวา
รอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 50
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรยังขาดความเขาใจในการรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ดานงบประมาณ: ไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการฝากลิงคที่มีคาใชจาย
อื่นๆ : การไมมีบทความวิจัยในฐานขอมูล SCOPUS ทําใหไมเกิดการนําไปใชอางอิงได และบุคลากรไมเพียงพอในการ
ดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ นอกจากนี้ยังไมมีหลักสูตรที่เปนสองภาษา จึงทําใหไมมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหวาง
นักศึกษาตางชาติรวมกัน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐของอาจารยและ
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
วิชาการ
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2560
2561
2562
1. จํานวนงานวิ จัย บทความวิ ชาการ งานสรางสรรค
ผลงาน
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนั กวิจัยที่ ไดรับรางวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
0
1
- ระดับชาติ
0
0
- ระดับนานาชาติ
2. จํ า นวนอาจารย ประจํ า และนั ก วิ จั ย ทั้ ง หมด
คน
50
52
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
3. ร อ ยละของงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งาน
รอยละ
0
1.92
สรางสรรค สิ่งประดิ ษฐ ของอาจารยและนักวิจัยที่
ไดรั บรางวั ล ระดั บ ชาติ หรื อนานาชาติ ต อ จํ า นวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
ชื่อผลงานที่
ไดรับรางวัล

ผลของ
โปรแกรม
สรางเสริม
สุขภาพแบบ
องครวมตอ
พฤติกรรม
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

รางวัล
ชมเชย

หนวยงานที่ใหรางวัล
ชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ประจําป 2562
"ทิศทาง ประเด็นและ
แนวโนมวิจัย
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ ณ
โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลา



ระดับรางวัล
นานาชาติ

ระบุดานของรางวัล
วิจัย
งานสรางสรรค



ว-ด-ป ไดรับรางวัล

ชื่อ-สกุลผูไดรับรางวัล

23-24 กรกฏาคม 2562

ดร.กนิษฐ โงวศิริ
อาจารยกนั ยา นภาพงษ
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เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
4.1.2 ร อ ยละของงานวิ จั ย บทความ
วิ ชาการ งานสร างสรรค นวัตกรรมและ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ที่
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ต อ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
การบรรลุเปาหมาย:

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รอยละ 1.92

5.0000

0.0905

1.44

SSRU

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

1.00
1.92
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเสนอบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: สงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: การเพิ่มทักษะการเขียนบทความงานวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
อื่น ๆ: การขาดประสบการณในการสรางนวัตกรรมเพื่อเขารวมประกวด
หลักฐานอางอิง:
4.1.2-1-01 ประกาศนียบัตร
4.1.2-2-01 เอกสารการประชุมวิชาการ
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เปาประสงค 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1370
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับหนวยงาน
ขอที่

ประเด็นการประเมิน

รอยละการรับรู

ดานองคการ
1. เปนหนวยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได
2. เปนหนวยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
3. หนวยงานมีการบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
ดานพนักงาน
4. พนักงานมีความรู ความสามารถในการใหบริการเปนอยางดี
5. พนักงานมีความตั้งใจ ซื่อสัตยและเอาใจใสในการใหบริการ
6. พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรกับ
ผูรับบริการ
ดานบริการ
7. ไดรับบริการดวยความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมา
8. ไดรับบริการดวยความเสมอภาค
9. มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการ
10. มีการใหคําปรึกษาและใหคาํ แนะนํา ดวยความเต็มใจ ชัดเจน และเขาใจงาย
รวม

93.47
96.34
95.75
95.35
96.18
95.69

96.40
95.36
94.41
96.13
95.51

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
73.00
78.00
83.00
88.00
≥93.00
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.44

95.51

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
≥93.00
95.51
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

5.0000

การบรรลุ
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4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและ
การใหบริการของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเปาหมาย:
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยมีการประชาสัมพันธกิจกรรมและการใหบริการตางๆของวิทยาลัยผานสื่อในชองทางตางๆ
มาตรการที่ไดดําเนินการ: พิจารณาเนื้อหาที่มีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีและการ
ใหบริการ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรใหความรวมมือในการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารของวิทยาลัย
ดานกระบวนการ/วิธีการ: มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย และการสื่อสารกับบุคลคล
ภายนอก เพื่อใหทราบการดําเนินงานและขาวสารที่ถูกตองเหมาะสม
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง:
4.2.1-01 รายงานผลการประเมินการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบที่ 2)

SSRU

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
2559
2560
2561
1. จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
คน
0
0
0
0
1.1 จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนเรียน
0
0
1.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
1.2.1 จํานวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
0
0
ตางประเทศ
1.2.2 จํานวนนักศึกษาจากตางประเทศ ที่มา
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส

-

0

0

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
20
22
24
26
28
 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
2
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน
คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

4.3.1 จํา นวนนั กศึ ก ษาชาวตา งชาติ /
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

2.00

0

0

0.0000

การบรรลุเปาหมาย:
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
2
0

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสองภาษา
มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการประชุมหารือแนวทางของคณะกรรมการบริหารในการจัดทําหลักสูตรสองภาษา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: สื่อการเรียนการสอนมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ และมีการอางอิงตําราภาษาตางประเทศดวยในการจัดการเรียน
การสอน

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

SSRU

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ดานกระบวนการ/วิธีการ: การสอบใบประกอบวิชาชีพ ยังไมมีขอสอบที่เปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการที่จะมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากตางประเทศ จําเปนตองพิจารณาและคํานึงถึงการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาตางชาติดวย
หลักฐานอางอิง:
4.3.1-01 -
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เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : คณบดี
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1204
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา
2559
2560
2561
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ
คน
0
1
2
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.Mr.Felicisimo
Enriquez
Santiago
2.Mr. Jay Cammer
Caballes Nayuma

จากประเทศ
ฟลิปปนส

ระดับวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด
Master of Arts in Teaching English

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด
Ifugao State University

ฟลิปปนส

ปริญญาตรี

Bachelor of Education

Holy Cross of Davao College

เกณฑการใหคะแนน :

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
1.44
4.4.1 จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และ

ผลการดําเนินงาน
2

คาคะแนน
ที่ได
2

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0905

นักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ
การบรรลุเปาหมาย:
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เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ

1
2
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: จางอาจารยชาวตางชาติสอนในรายวิชา English และ English for Nursing ใหแกนักศึกษา
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ขออนุมัติจางอาจารยชาวตางชาติและตอใบอนุญาตทํางานใหถูกตอง เพื่อใหสามารถทํางานได
ทันที
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

Suan Sunandha Rajabhat University

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ดานบุคลากร: ฝายวิเทศสัมพันธแนะนําและประสานงานในการดําเนินการตอใบอนุญาตทํางานใหอาจารยชาวตางชาติ
ดานงบประมาณ:มีการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินเดือนใหแกอาจารยชาวตางชาติ
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ขออนุมัติจางอาจารยชาวตางชาติและตอใบอนุญาตทํางานใหถูกตอง
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง:
4.4.1-01 บันทึกขอความขออนุมัติจางอาจารยชาวตางชาติ
4.4.1-02 ใบอนุญาตทํางาน

SSRU

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

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

122

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

เปาประสงค 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสราง
ภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝายบริหาร
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุรศักดิ์ เพชร
ทอง
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1206
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1
2
3
4
5

มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการ
ปรับปรุงเว็บไซต โดยตองมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง
เว็บไซตท่ผี านการอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และ
บรรลุเปาหมายของกิจกรรมนอยกวารอยละ 50
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75
และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 50-65
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99
และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 66-80
มี การดํ าเนิ นงานของกิ จกรรมตามแผนไดร อ ยละ 100
และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมมากกวารอยละ 80

4.5.1-1-01 คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
ปรับปรุงเว็บไซต
4.5.1-1-02 แผนการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต
4.5.1-2-01 รายงานผลการดํ า เนิน งานการปรั บ ปรุ ง
เว็บไซต

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ
มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต โดยตองมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง
เว็บไซตที่ผานการอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมนอยกวารอยละ 50
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 50-65
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 66-80
มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมมากกวารอยละ 80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับ ปรุง
เว็บไซต
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
ระดับ 5 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตาม

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

5.0000

0.1256

2.00

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ
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แผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของ
กิจกรรมมากกวารอยละ 80
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
การปฏิบัติงาน: มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
มาตรการที่ไดดําเนินการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
ดานบุคลากร: บุคลากรไดรับการอบรมใหความรูในการปรับปรุงเครือขาย
ดานงบประมาณ: มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนา/ปรับปรุงเครือขาย
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ: มีการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําฐานขอมูล อาทิเชน Server ที่มีความจุที่สามารถ
รองรับไดมากขึ้น
ดานกระบวนการ/วิธีการ: ดําเนินการตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
อื่น ๆ: -
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประมวลภาพกิจกรรมในแตละยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน

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

126

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

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

127

0

SSRU

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน

Suan Sunandha Rajabhat University

SSRU

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงและทองถิ่น

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

128

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

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

129

0

SSRU

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

Suan Sunandha Rajabhat University

SSRU

ภาคผนวก ข
แบบจัดเก็บขอมูลรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

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

130

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับคะแนนของนักศึกษาทีไ่ ดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับคะแนนของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

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

132

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

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

133

0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม (STARTUP)

Suan Sunandha Rajabhat University

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา

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

134

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด

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

135

0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด MINI-CONFERENCE

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 1.3.5 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอในระดับนานาชาติ

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตัง้ แต 60 คะแนนขึ้นไป

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

136

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา

Suan Sunandha Rajabhat University

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

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

138

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

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

139

0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

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

Suan Sunandha Rajabhat University

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

141

0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

Suan Sunandha Rajabhat University

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยงาน

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

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
หนวยงาน

Suan Sunandha Rajabhat University

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา

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

144

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 รอยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําไปใชประโยชนตอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จํานวนชุมชนที่พ่งึ พาตนเองไดจากผลงานวิจยั และงานนวัตกรรม

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

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

146

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่
ตนเองและผูอื่น

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.4.8 จํานวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางนอย 1 ระดับ

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

148

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

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

150

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด

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

151

0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 2.9.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่
กําหนด

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

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

152

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

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

153

0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงขอมูลเครือขาย

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

154

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Suan Sunandha Rajabhat University

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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0

SSRU

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐของอาจารยและ
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั

Suan Sunandha Rajabhat University
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แผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย
กิจกรรม
1.1.2 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ
- เตรียมนักศึกษาสงประกวดในงานประชุมของสภาการ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ พยาบาล, ทคพย. หรือเวทีอื่นๆ เชน ประกวดมารยาท
และ/หรือนานาชาติ

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ตค.62-กย.63
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับ
นานาชาติ

- คัดเลือกนักศึกษาที่ผลงานวิจัยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยจํานวน 2 คน

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2
ภาษา

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายวิชาการ

รางหลักสูตร 2 ภาษา

1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

- ทําแผนผลักดันอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายบริหาร

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผาน
เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

- ขอความรวมมือใหบุคลากรที่สอบไมผานภาษาอังกฤษ
เขารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายบริหาร

รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

มีชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจากผลงานวิจัย

- เตรียมความพรอมใหนักศึกษาเพื่อไปนําเสนองานวิจัย
ในตางประเทศ

2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได - จัดโครงการนําผลการวิจัยไปใชในชุมชน
จากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่น
จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ตค.62-กย.63

- พัฒนางานนวัตกรรมของนักศึกษาในรายวิชาฝก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ใหสามารถจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได

รองคณบดีฝายวิชาการ

ผลผลิต/ผลลัพธ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลเพิ่มขึ้น

มีผลงานวิจัยของนักศึกษาไดรับการนําเสนอระดับนานาชาติ
จํานวน 2 ผลงาน

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

มีผลงานนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิหรือสิทธิบัตร

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย
2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือ
เทียบเทาในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
- ทํางานวิจัยรวมกับเครือขายศูนยวิจัยและจัดการความรู
ตค.62-กย.63
รองคณบดีฝายกิจการ
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
นักศึกษา

ผลผลิต/ผลลัพธ
มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน
รวมกับภาครัฐในระดับชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ได
การยอมรับในระดับชาติ

- วิทยาลัยจะดําเนินการตีพิมพวารสารใหครบ 3 ป
ตอเนื่อง จนครบ 6 ฉบับ เพื่อนําเขาสูการระเมินคุณภาพ
วารสารของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

วารสารไดรับการประเมินคุณภาพและผานเกณฑของศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กําหนด

- วิทยาลัยมีแผนการนําไปใชประโยชนที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

วิทยาลัยมีการดําเนินการครบตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
ที่กําหนด

3.1.1 รอยละของเครือขายที่มี
ผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย

- วิทยาลัยดําเนินการทําความรวมมือกับเครือขาย
ตางประเทศ

ตค.62-กย.63

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

มีเครือขายตางประเทศที่ใหผลผลิตที่เปนประโยชนดาน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิจัยและ แลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน
รวมกัน

3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตค.62-กย.63

จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยครบทั้ง
5 เครือขาย

3.3.1 รอยละของเครือขาย
ตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกับมหาวิทยาลัย

ตค.62-กย.63

มีเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

- วิทยาลัยดําเนินการตามเกณฑ QS Ranking ใหบรรลุ
เปาหมายตามแตละยุทธศาสตร

ตค.62-กย.63

รองคณบดีทุกฝาย

ระดับความสําเร็จตามตัวชี้วัด QS Ranking เปนไปตามเกณฑ

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย
4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
- คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ตค.62-กย.63
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

ผลผลิต/ผลลัพธ
มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปโครงการแลกเปลี่ยนในตางประเทศ

พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ
.................................................................
ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ
(.................................................................)
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ตําแหนง ................................................................
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คณะผูจัดทํา
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ผศ. ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ผศ. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
อาจารย กันยา นภาพงษ
ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย
อาจารย ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
อาจารย ดร.ลักษณวิรุฬม โชติศิริ
อาจารย ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลยสุข
นายนพปฎล อินยาศรี
นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
นายสุทธิพงษ โตกาญจนา
นางสาวอัญชา แดงทองดี
นางสาววรรณรัตน ทองคันทา

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายทรัพยสินและรายได
หัวหนาสํานักงาน
หัวหนาฝายบริหาร
หัวหนาฝายวิชาการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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