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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

บทสรุปผูบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ
เขตดุสิต กทม. 10300 เริ่มเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2550 เปนปแรก ปจจุบันวิทยาลัย
พยาบาลและสุข ภาพ ได รับ การรับ รองสถาบั น จากสภาการพยาบาลอย างต อเนื่ อ ง และในป การศึ กษา 2554 มี
นักศึกษาพยาบาลรุนที่ 2 สําเร็จการศึกษาจํานวน 77 คน ดังมีวิสัยทัศน “เปนสถาบัน การศึกษาที่บริห ารจัดการ
การศึกษา และการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม”เพื่อให
บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกําหนดยุทธศาสตร ไว
7 ดาน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดสอนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 1 หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น จํานวน 439 คน มีบุคลากรทั้งหมด 38.5 คน จําแนกเปน
บุคลากรสายวิชาการ 47 คน คิดเปนสัดสวนปริญญาเอก : โท : ตรี เทากับ 4 : 33.5: 1 สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
รศ. : ผศ. : อ เทากับ 1 : 1 : 10 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 8 คน คิดสัดสวนบุคลากรสายวิชาการกับสาย
สนับสนุนวิชาการ เทากับ 5: 1 ทั้งนี้ไมนับรวมบุคลากรที่อายุการทํางานนอยกวา 6 เดือน
โดยสรุป ภาพรวมของผลการปฏิ บั ติราชการสามารถจําแนกตามพั น ธกิจ ได แก (1) ด านการผลิ ตบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาใหบัณฑิตทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเนนการสงเสริมดานภาษาอังกฤษและ ICT มี
การจัด/กิจกรรมครบถวน 5 ดานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (2) ดานการวิจัย วิทยาลัยฯมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรคที่ไดรับการตีพิ มพ เผยแพร จํา นวน 4 เรื่อง และมี งานวิ จัยที่ นํ ามาใช อัน ก อให เกิ ด
ประโยชนอยางชัดเจน 3 เรื่อง ผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ จํานวน 3 เรื่อง
(3) ดานการบริการวิชาการ วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น
จํา นวน 4 โครงการ ผลการประเมิ น การดํา เนิ น การของทุ กโครงการบริ การวิ ชาการพบว าทุ กโครงการได ผลตาม
เปาหมายที่ตั้งไวทั้งไดดานความพึงพอใจในดานกระบวนการใหบริการ ดานความรูความเขาใจและดานการนําความรูที่
ไดไปใชประโยชน (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงด าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 วิ ทยาลัยฯไดทํ าคํา รับ รองการปฏิ บัติร าชการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มีน้ํ า หนั กรวม
85.29 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 8 ดาน คือ
(1) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 1 (น้ําหนัก 14.29) คะแนนประเมินตนเอง 4.5610 อยูในระดับดีมาก
(2) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 2 (น้ําหนัก 13.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.0692 อยูในระดับดี
(3) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 (น้ําหนัก 18.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.2000 อยูในระดับดี
(4) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 4 (น้ําหนัก 10.00) คะแนนประเมินตนเอง 3.0532 อยูในระดับพอใช
(5) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 5 (น้ําหนัก 5.000) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยูในระดับดีมาก
(6) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 6 (น้ําหนัก 15.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.8333 อยูในระดับดีมาก
(7) ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 7 (น้ําหนัก 5.000) คะแนนประเมินตนเอง 4.7000 อยูในระดับดีมาก
(8) ดานยุ ทธศาสตรม หาวิทยาลัยที่ 8 (น้ํา หนัก 5.000) คะแนนประเมิน ตนเอง 1.0000 โดยมี การดํ าเนิ น
โครงการบริการวิชาการ มีการวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของโครงการ แตผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย
และโดยภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง 4.1061 อยูในระดับดี

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการพัฒนาและนําเอาแนวคิดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช เพื่อสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหง มีระบบการประกันคุณ ภาพภายใน อี กทั้งนโยบายการพั ฒ นาระบบราชการไทยและพระราช
กฤษฎี กาวาด วยหลั กเกณฑ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการบา นเมื องที่ดี พ.ศ.2546 ในการที่ จ ะยกระดั บ คุณ ภาพการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการไทย สูการปฏิรูปการบริหารจัดการ
การพั ฒนาคุณ ภาพการจัดการศึ กษาตามแนวคิ ดเกณฑ คุณ ภาพการบริห ารจั ดการภาครัฐ (PMQA) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแขงขันการบริหารจัดการองคกรและการปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษา ซึ่งจะเปนรากฐานในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในองคกร ใหมคี ุณภาพมาตรฐานสากล
รายงานการประเมิ น ตนเองเล ม นี้ เป น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
ทายนี้ขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย และพนักงานทุกทาน ที่มีสวนรวมผลักดันให พันธกิจ วัตถุประสงค
และยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

(ดร. พรพรรณ รัตนอมร)
(ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)

สารบัญ
หนา

คํานํา
.................................................................................................................................................
สารบัญ
.................................................................................................................................................
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนําของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ........................................................................................ 1
สถานภาพวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ........................................................................................... 1
ทิศทาง เปาหมาย ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ .......................................... 1
สวนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ..................................................... 6
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ............................................................. 6
สวนที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ......................................... 12
ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล
และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มีคุณภาพ .............................................................
12
1.1 ระดับความสําเร็จการมีภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ในการบริหารจัดการ (สกอ 7.1,8.1) ......................................
1.1.1: ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ. : 7.1) ......................................................................................................................... 12
1.1.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. : 8.1) .............................................. 16
1.2 ระดับความสําเร็จการปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
และผูบริหารสถาบัน (สมศ 12) (*) .......................................................................................... 19
1.2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ................................................... 19
1.3 ระดับความเชี่อมั่นดานธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของ
ตอสถาบัน (PMQA หมวด 1 ) (*)............................................................................................ 21
1.4 ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2554 .................................................................................................................... 22
1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามหลักธรรมาภิบาล (A1)..................................................................................................... 23
1.6 ระดับความสําเร็จในการลดรอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลา
ของการใหบริการ..................................................................................................................... 25
1.7 ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ มาตรฐานการใหบริการ (A2) (*) .................................. 27
1.8 รอยละการบรรลุเปาหมายของการบริหารงบประมาณแผนดิน ................................................ 28
1.9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน (กพร) (*) ..................................................... 30
1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ..........................................................30
1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม .....................................................32
1.9.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน...............................................33
1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555....................34

1.11 ระดับความสําเร็จของพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(PMQA 10) (*)....................................................................................................................... 35
1.12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาองคกร
(สกอ 7.2)............................................................................................................................... 36
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขัน .......................................................................................................................................... 38
2.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
(สกอ.3.1) ............................................................................................................................... 38
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ.3.2) ............................................................................................................................... 41
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให
กับนักศึกษา (สกอ 2.8).......................................................................................................... 45
2.4 รอยละการบรรลุเปาหมายของโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของตัวบงชี้ (สกอ 3.2)........................................................................................... 48
2.5 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดานคุณธรรม
จริยธรรมโดยหนวยงาน หรือองคกรระดับชาติ (สมศ 16) ..................................................... 50
2.6 ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา (มหาวิทยาลัย) .............................................................. 51
2.7 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ (ก.พ.ร.) ............................................................................................ 54
2.8 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา ( สกอ 2.2) .................................................................................................. 56
2.9 รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา
ทั้งหมด ( สกอ.2.3),(สมศ.14) ................................................................................................ 58
2.10 รอยละอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (มหาวิทยาลัย) ........................................................................... 60
2.11 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4) (*) .................................................................................................. 62
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน
มีความเปนอิสระ และสูความเปนนานาชาติ ........................................................................................ 66
3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารงบประมาณดานดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน .............................................................................................................. 66
3.1.1 รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินในกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน .............................................................................................................. 66
3.1.2 รอยละการประหยัดเงินนอกงบประมาณ(งบดําเนินการ)
ในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ............................................................................................ 68
3.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(สกอ 2.6) (*) ......................................................................................................................... 70
3.3 รอยละของบัณทิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (สมศ 1) (*) ........................................................................................................ 74
3.4 รอยละคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ 2) ............................................. 76
3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปน
ไปตามเกณฑ มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ..................................................................................................................... 78
3.7 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
(สกอ 2.1)............................................................................................................................... 80
3.9 รอยละของสาขาที่มีกระบวนการเรียนการสอนดวย Project base learning .......................
(A5) ........................................................................................................................................ 84
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม
สูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน ............................................................................. 86
4.1 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ 4.1) (*) ........................................................................................ 86
4.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร..................................................................................................................... 91
4.3 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยงานสรางสรรค (สกอ 4.2) .................................................................................. 93
4.4 ระดับความสําเร็จของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ 4.3 )................................................................. 96
4.5 รอยละของวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
หรือการวิจัยทองถิ่นเชิงบูรณาการ (A9)................................................................................. 98
4.6 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา(สมศ 5)………………………………100
4.7 รอยละของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน (สมศ 6)…………………………… 102
ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสม
ทันสมัย และธํารงไวซึ่งสวนสุนันทา ............................................................................................... 104
5.1 ระดับความสําเร็จของการใหบริการ หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และ สภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ 2.5 )(*) .................................................................... 104
5.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (สกอ 7.3) ............................................................................................... 107
ยุทธศาสตรที่ 6 เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการ
และสรางความพึงพอใจแกชุมชน และสังคม .................................................................................... 109
6.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
(สกอ. 5.1),(สมศ 8) ........................................................................................................... 109
6.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม (สกอ. 5.2) ........................................................................................................... 112
6.3 ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก (สมศ 9) ............................................................................................. 115

6.4 ระดับความสําเร็จของการปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ 18.2) .................................................................... 118
6.5 ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ วิชาชีพ
ที่เกิดประโยชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและทองถิ่น (A7) (*) ..................................... 121
6.6 ระดับความสําเร็จของการปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ 18.1)........................................................................ 123
ยุทธศาสตรที่ 7 เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
และนําพาภูมิปญญาไทยสูสากล........................................................................................................ 127
7.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(สกอ 6.1) (*) ...................................................................................................................... 127
7.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ 10)............................................................................................................................. 130
7.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม
(สมศ.)
134
ยุทธศาสตรที่ 8 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพื่อระดมทุน และหารายไดจากทรัพยสินสู
ความเปนมืออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ......................................................................................... 137
8.1 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของโครงการจัดหารายได (มหาวิทยาลัย) (*) .............................. 137
8.2 รอยละของกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา (A8) (*) ................................................................. 139
8.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของโครงการ ................................................................. 141
ภาคผนวก

................................................................................................................................................... 143

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวนที่ 1

บทนํา

สถานภาพวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300 เริ่มดําเนินการเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิตในป
การศึกษา 2550 เปนปแรก ไดรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลอยางตอเนื่อง และในปการศึกษา
2554 มีนักศึกษาพยาบาลรุนที่ 2 สําเร็จการศึกษาจํานวน 77 คน

ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาหนวยงาน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีพันธกิจที่สําคัญคือ 5 ดาน ไดแก 1) พัฒนาการจัดการศึกษาดาน
การผลิ ตบั ณ ฑิ ตดานการพยาบาลและสุขภาพ ให มี คุณ ภาพ 2) วิจัยและสรา งสรรค องค ความรูดา นการ
พยาบาลและสุขภาพ 3) ใหบริการวิชาการทางดานการพยาบาลและสุขภาพแกชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 4) อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) บริหาร
จัด การองค ก รด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล วิท ยาลั ย ฯ จํ าเป น ต องมี ค วามคล อ งตั ว และมี ค วามอิ ส ระในการ
ดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตางๆ และมีเสรีภาพทาง
วิ ชาการเพื่ อสามารถคิ ด ค น แสวงหาความรู ความจริ ง เพื่ อ การสรางสรรค น วัต กรรม และพั ฒ นาความ
เจริญ กาวหนา ทางวิทยาการให กับ ชุม ชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ที่จะสามารถแข งขั นกั บ นานา
ประเทศ ทั้ งนี้ควบคูกับ ความรั บผิ ดชอบ (accountability) ที่วิทยาลัยฯ พึ งมี ตอสัง คมและประเทศชาติ
ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน
การบริห ารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ จําเปน ตองมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการ
จัด การที่ดี หรือระบบธรรมาภิ บ าล (good governance) และโปรง ใส ที่ตองอาศัยการมี สวนร วม ความ
รวมมือรวมใจของทีมงาน ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายทุกระดับของวิทยาลัยฯ มีการกระจาย
อํานาจ (empowerment) อยางเปนระบบเพื่อที่จะนําพาและขับเคลื่อนองคกรของวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตาม
เปาหมาย และวัตถุประสงค โดยเนนการระดมทรัพยากร การสรางพันธมิตร (partnership) เครือขาย และ
การมีสวนรวมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ตลอดจนองคกรทองถิ่น ชุมชนและประชาชน
วิสัยทัศน ( Vision )
เปนสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและ
สุขภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีพันธกิจดังนี้
1) พัฒนาการจัดการศึกษาดานการผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ใหมีคุณภาพ
2) วิจัยและสรางสรรคองคความรูดานการพยาบาลและสุขภาพ

1
Suan Sunandha Rajabhat University

รางานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3) ใหบริการวิชาการทางดานการพยาบาลและสุขภาพแกชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม
4) อนุรักษ สงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตดานการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรูความสามารถในดานทฤษฏีและปฏิบัติ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรางองคความรูใหมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการใหแกชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพรผลงานวิชาการดานการพยาบาล และ
ดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค ของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มี
คุณภาพ
2) พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มีความเปนอิสระ
และสูความเปนนานาชาติ
4) ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรูและนวัตกรรมสูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมให
เขมแข็งและยั่งยืน
5) ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย และธํารงไว
ซึ่งสวนสุนันทา
6) เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ชุมชน และสังคม
7) เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิปญญาไทยสู
สากล

2
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตรดังกลาว ไดทํา การเผยแพรและสรางความเขาใจกับผูบ ริห าร คณาจารย ขาราชการ
และพนักงานในทุกระดับ รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯและกําหนดให
หนวยงานแปลงไปสูการวางแผนปฏิบัติราชการ มาตรการ โครงการและงบประมาณ เพื่อนําไปสูการจัดสรร
งบประมาณประจําป
นโยบายดานการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงไดกาํ หนดนโยบาย ดังนี้
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรียนการสอน
(1) เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาพยาบาลศาสตร ที่ มี ค วามสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะตาม
วัตถุประสงคข องหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต โดยมุงเนนใหบั ณฑิตมีคุณ ภาพ และสามารถสอบขึ้น
ทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสภาการพยาบาล
(2) สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) สงเสริมโครงการ / กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะในการสอนของอาจารยตามผลการเรียนรูทั้ง 6
ดาน คือ ดานคุณ ธรรม ความรู ทักษะทางปญ ญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร และ ทักษะในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
(2) กํ า หนดเกณฑ ม าตรฐานของบั ณ ฑิ ต และมี ก ารสอบความรู ร วบยอด / ความรู อื่ น ที่
เทียบเทา หรือผานการทดสอบความรูตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
(1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุงใหมีความรูในวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผูนํา
(2) สงเสริมใหใชระบบอาจารย ที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเป นเครื่องมือในการพัฒ นา
นักศึกษา
(3) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของศิษยเกา
(4) สงเสริมความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักศึกษา
(5) สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ
2. นโยบายดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.1 สงเสริมใหอาจารยผลิตงานวิจัย
2.2 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยรวมกัน
2.3 ใชกระบวนการวิจัยเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร และองคความรูดานการเรียนการ
สอน
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2.4 สงเสริมการวิจัยในคลินิกและชุมชน
3. นโยบายดานการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนใหหนวยงานจัดการศึกษาจัดตั้งแหลงบริการวิชาการและบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน โดยมีหนวยงานภายนอกใหการรับรองหรือรวมมือ
3.2 มุงใหบริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนใหเขมแข็ง และความเปนอยูของชุมชนใหดี
ขึ้น สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อเปนแหลงบริการวิชาการระดับชาติ
3.3 ใหบริการวิชาการ / วิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น โดยยึดตามหลักแนวทางพระราชดําริ
4. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา และการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน
5. นโยบายดานการบริหารทรัพยากร
5.1 การบริหารการเงิน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และติดตามผลอยางตอเนื่อง
(2) นําระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใชในการบริหารจัดการ
5.2 การบริหารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่มีตาม
พันธกิจ โดยใชบุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
(2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย
(3) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อมุงพัฒนาความกาวหนาในการทํางานและเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
5.3 การบริหารสินทรัพยถาวร
(1) กําหนดมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพยถาวร
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพยถาวรโดยใชหลักการใชทรัพยากรรวม
6. นโยบายดานการประกันคุณภาพ
6.1. จั ด ให มี ระบบและกลไกในการให ค วามรู และทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพแก บุ คลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัย
6.2. สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมื อในการสนับ สนุน การบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ใหสนองตอระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
6.4. จัดให มีระบบการติดตาม ประเมิ นในกิจกรรมการมี สวนรวมด านการประกันคุ ณ ภาพของ
บุคลากร
6.5. พั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว างหน วยงานในมหาวิ ท ยาลัย กั บ บุ ค คล องค ก ร หรื อ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
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6.6. สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ฯ แกนักศึกษาและประชาคมโดยผานชองทางการสื่อสารประเภทตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6.7. สงเสริมการนําผลการประกันคุณภาพมาใชพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมใหนักศึกษานํากระบวนการประกันคุณภาพไปใชในงานกิจกรรมนักศึกษา
6.8. สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online
7. นโยบายดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการใชระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใชบริหารจัดการในวิทยาลัย
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สวนที่ 2

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เปาหมาย
Target

เกณฑการใหคะแนน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ผลกร
ดําเนิน
งาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

1
2
3
4
5
ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมธี รรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มีคุณภาพ
(น้ําหนักรอยละ 15.00)
ยุทธศาสตรหนวยงาน ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมธี รรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่มี
คุณภาพ
1.1 ระดับความสําเร็จการมีภาวะ
ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน ในการ
บริหารจัดการ (สกอ 7.1,8.1)
1.1.1 : ภาวะผูนําของสภา 0.37
3
1
2
3
4
5
7 ขอ
5
0.0217
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. : 7.1)
1.1.2 ระบบและกลไก
0.37
3
1
2
3
4
5
7 ขอ
5
0.0217
การเงินและงบประมาณ (สกอ. :
8.1)
1.2 ระดับความสําเร็จการปฎิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน และผูบริหารสถาบัน
(สมศ 12) (*)
1.2.2 การปฏิบัติตาม
2.00
3
1
2
3
4
5
4.50
4.50
0.1055
บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.19
1.3 ระดับความเชี่อมั่นดานธรร
2.00
3.51
4.38
0.1027
มาภิบาลของนิสติ นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของตอสถาบัน (PMQA
หมวด 1 ) (*)
2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 4.43
1.4 ระดับคุณภาพของผลการ
0.71
3.5
4.43
0.0369
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2554
1.5 ระดับความสําเร็จของการ
0.71 ระดับ 3
1
2
3
4
5
5
5
0.0416
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพตาม
หลักธรรมาภิบาล (A1)
1.6 ระดับความสําเร็จในการลด
0.71 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.0416
รอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลา
ของการใหบริการ
1.7 ระดับความพึงพอใจใน
2.00
≥3.51 3.01 3.26 3.51 3.76 4.01 4.07
5
0.1172
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เปาหมาย
Target

เกณฑการใหคะแนน

ผลกร
ดําเนิน
งาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

1
2
3
4
5
ประสิทธิภาพ มาตรฐานการ
ใหบริการ (มหาวิทยาลัย) (A2)
(*)
1.8 รอยละการบรรลุเปาหมาย
0.71
80
60 70 80 90 100 100
5
0.0416
ของการบริหารงบประมาณ
แผนดิน
1.9 รอยละของการเบิกจายเงิน
2.00
งบประมาณตามแผน (กพร) (*)
1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงิน 0.40
72
66 69 72 75 78 97.51
5
0.0234
งบประมาณรายจายลงทุน
1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงิน 0.60
93
91 92 93 94 95 94.31
4.31
0.0303
งบประมาณภาพจายภาพรวม
1.9.3 รอยละความสําเร็จของการ 0.60
93
86 89.5 93 96.5 100 71.23
1.00
0.0070
เบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงิน 0.40
60
60 70 80 90 100 79.65
2.96
0.0139
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555
1.11 ระดับความสําเร็จของพัฒนา 2.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.1172
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 10) (*)
1.12 ระดับความสําเร็จของการ
0.71 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.0416
จัดการความรูเพื่อการพัฒนา
องคกร (สกอ 7.2)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน ( น้ําหนักรอยละ 15.00 )
ยุทธศาสตรหนวยงาน พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
2.1 ระบบและกลไกการให
1.10 ระดับ 5
1
2
3
4
5
7
5
0.0645
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ.3.1)
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบ
1.10 ระดับ 5
1
2
3
4
5
6
5
0.0645
และกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.3.2)
2.3 ระดับความสําเร็จของการ
1.10 ระดับ 5
1
2
3
4
5
4
4
0.0516
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดั
ใหกบั นักศึกษา (สกอ 2.8)
2.4 รอยละการบรรลุเปาหมาย
1.10
รอยละ 80 85 90 95 100 100
5
0.0645
ของโครงการ หรือกิจกรรม
90
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของตัว
บงชี้ (สกอ 3.2)
2.5 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
1.10
10 คน
4
7
10 13 16
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดย
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เปาหมาย
Target

เกณฑการใหคะแนน

ผลกร
ดําเนิน
งาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

1
2
3
4
5
หนวยงาน หรือองคกรระดับชาติ
(สมศ 16)
2.6 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
1.10 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.0645
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา (มหาวิทยาลัย)
2.7 รอยละของนักศึกษาที่สอบ
1.10
รอยละ 40 50 60 80 100 100
5
0.0645
ผานเกณฑการทดสอบความรู
60
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ (ก.พ.ร.)
2.8 รอยละของอาจารยประจําที่มี 1.10 รอยละ 8 8
9
10 11 12 10.38
5
0.0645
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา ( สกอ 2.2)
2.9 รอยละอาจารยประจําที่ดํารง 1.10 รอยละ 8 8
9
10 11 12 15.58
5.00 0.0645
ตําแหนงทางวิชาการตออาจารย
ประจําทั้งหมด ( สกอ.2.3),(สมศ.
14)
2.10 รอยละอาจารยประจําที่
1.10
2 2.5 3 3.5 4.0
ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (มหาวิทยาลัย)
2.11 ระดับความสําเร็จการพัฒนา 2.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
7 ขอ
5
0.1172
ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
(*)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มีความเปนอิสระ และสูความเปน
นานาชาติ (น้ําหนักรอยละ 30.00)
ยุทธศาสตรหนวยงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มีความเปนอิสระ และ
สูความเปนนานาชาติ
3.1 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ 3
1
2
3
4
5
บริหารงบประมาณดาน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
3.1.1 รอยละการเบิกจาย
1.20
85
75 80 85 90 95 58.83
1.00
0.0141
งบประมาณแผนดินในกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน
3.1.2 รอยละการประหยัดเงิน
1.20
20
10 15 20 30 35 41.17
5
0.0703
นอกงบประมาณ(งบดําเนินการ)
ในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
3.2 ระดับความสําเร็จของระบบ
3.00
5 ขอ
1 2-3 4-5 6
7
7
5
0.1759
และกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ 2.6) (*)
3.3 รอยละของบัณทิตปริญญาตรี 3.00
90
84 87 90 93 96
100
5
0.1759
ที่ไดงานทําและการประกอบ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เปาหมาย
Target

เกณฑการใหคะแนน

ผลกร
ดําเนิน
งาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

1
2
3
4
5
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ 1)
(*)
3.4 รอยละคุณภาพของบัณฑิต
2.40
95
93 94 95 96 97 85.20
1.00 0.0281
ปริญญาตรี โท และเอก เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ 2)
3.6 รอยละของบัณฑิตระดับ
2.40
84
80 83 84 86 88
100
5
0.1407
ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
3.7 ระดับความสําเร็จของระบบ
2.40
5
1
2
3
4
5
5
5
0.1407
และกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ 2.1)
14 14.5 15 15.5 16
3.9 รอยละของสาขาที่มี
2.40
15
100
5
0.1407
กระบวนการเรียนการสอนดวย
Project base learning (A5)
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน
(น้ําหนัก รอยละ 10.00)
ยุทธศาสตรหนวยงานยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนาทองถิ่นและสังคมให
เขมแข็งและยั่งยืน
4.1 ระดับความสําเร็จระบบและ
2.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
8
5
0.1172
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ 4.1) (*)
4.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
0.50
3 ชิ้น
ไมมี 1
2
สรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4.3 ระดับความสําเร็จระบบและ
1.50 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.0879
กลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยงานสรางสรรค (สกอ 4.2
)
4.4 ระดับความสําเร็จของเงิน
1.50 ระดับ 3
1
2
3
4
5 11,928 1.00
0.0176
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (สกอ 4.3 )
4.5 รอยละของวิจัย
1.50
3
4
5
6
7
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
หรือการวิจัยทองถิ่นเชิงบูรณาการ
(A9)
4.6 รอยละของงานวิจัยหรืองาน
1.50
15
5
10 15 20
0.82 2.6880 0.0473
สรางสรรคท่ตี ีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา (สมศ 5)
4.7 รอยละของการนํางานวิจัย
1.50 รอยละ 3 1
2
3
4
5
7.69
5
0.0879
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ผลกร
ดําเนิน
งาน

เกณฑการใหคะแนน

เปาหมาย
Target

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

1
2
3
4
5
หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
(สมศ 6)
ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย และธํารงไวซึ่งสวนสุนันทา
(น้ําหนักรอยละ 5.00)
ยุทธศาสตรหนวยงานปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย และธํารงไวซึ่ง
สวนสุนันทา
5.1 ระดับความสําเร็จของการ
3.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
7
5
0.1759
ใหบริการ หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ สภาพแวดลอม
การเรียนรู (สกอ 2.5 )(*)
5.2 ระดับความสําเร็จของการ
2.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.1172
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
(สกอ 7.3)
ยุทธศาสตรที่ 6 เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชน และสังคม
(น้ําหนัก 15.00)
ยุทธศาสตรหนวยงาน.เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคณ
ุ ภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ชุมชน และสังคม
6.1 ระดับความสําเร็จของระบบ
2.50 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.1466
และกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม (สกอ. 5.1),(สมศ 8)
6.2 ระดับความสําเร็จของ
2.50 ระดับ 3
1
2
3
4
5
5
5
0.1466
กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.
5.2)
6.3 ระดับความสําเร็จของผลการ 2.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.1172
เรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือองคกร
ภายนอก (สมศ 9)
6.4 ระดับความสําเร็จของการ
2.50 ระดับ 3
1
2
3
4
5
5
5
0.1466
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
(สมศ 18.2)
6.5 ระดับความสําเร็จของการ
3.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.1759
บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่เกิด
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและทองถิ่น (A7) (*)
6.6 ระดับความสําเร็จของการ
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
(สมศ 18.1)

2.50

ระดับ 3

1

2

3

4

5

5

4
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0.1172

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

เปาหมาย
Target

เกณฑการใหคะแนน

ผลกร
ดําเนิน
งาน

คะแนน

คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

1
2
3
4
5
ยุทธศาสตรที่ 7 เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิปญญาไทยสูสากล(น้ําหนักรอย
ละ 5.00)
ยุทธศาสตรหนวยงานเรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิปญญาไทยสู
สากล
7.1 ระดับความสําเร็จของระบบ
2.00 ระดับ 5
1
2
3
4
5
5
5
0.1172
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ 6.1) (*)
7.2 ระดับความสําเร็จของการ
1.50 ระดับ 3
1
2
3
4
5
4
4
0.0703
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลป
และวัฒนธรรม (สมศ 10)
7.3 ระดับความสําเร็จในการ
1.50 ระดับ 3
1
2
3
4
5
4
4
0.0703
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม (สมศ 11)
ยุทธศาสตรที่ 8 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพื่อระดมทุน และหารายไดจากทรัพยสินสูความเปนมืออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง
(น้ําหนักรอยละ 5.00)
ยุทธศาสตรหนวยงาน. ไมมี
8.1 รอยละของรายไดท่เี พิ่มขึ้น
2.00
3
2 2.5 3 3.5 4
ของโครงการจัดหารายได
(มหาวิทยาลัย) (*)
8.2 รอยละของกําไรที่เพิ่มขึ้นจาก 2.00
ปที่ผานมา (A8) (*)
2.5 3.0 3.50 4.00 4.50 4.63
8.3 ระดับความพึงพอใจของ
1.00
3.50
5
0.0586
ผูรับบริการของโครงการ
85.29

4.0885
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวนที่ 3

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตรที่ ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาใหมีธรรมาภิบาล และสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับที่มีคุณภาพ
1
ยุ ท ธศาสตร ห น ว ยงาน : ปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให มี ธ รรมาภิ บ าล และสู ก ารเป น

มหาวิทยาลัยในกํากับที่มคี ณ
ุ ภาพ
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด:
1.1 ระดับความสําเร็จการมีภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน ในการบริหารจัดการ (สกอ 7.1,8.1)
ชื่อตัวชี้วัด:
1.1.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. : 7.1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีขอ บังคับและระเบียบ 1.1.1ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราช
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาวาดวยการจัดตั้ง ภั ฏ สวนสุ นั น ทาว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง
และดําเนินงานการจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและ และดํ า เนิ น งานการจั ด การศึ ก ษา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.
สุขภาพ พ.ศ 2549 รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยฯขึ้นเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ 2549
1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน
อํานวยการฯ
2
มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการฯ เพื่ อ ร ว มกั น 1.2.1 วาระและรายงานการประชุม
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ คณะกรรมการอํานวยการฯ
และเผยแพรลงในเว็บไซต นอกจากนี้มีการกําหนดตัวบงชี้ 1.2.2 www.nurse.ssru.ac.th
คุณ ภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติเปนกรอบการประเมินผล 1.2.3 กรอบการประเมินผลการ
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ซึ่งความสอดคลอง ปฏิบัติราชการ ประจําป
กั บ ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ให บุ ค ลากรใน งบประมาณ 2555
หนวยงานรับทราบจากการประชุมอาจารยและเจาหนาที่ 1.2.4 รายงานการประชุมอาจารย
ของวิ ท ยาลั ย ฯ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเผยแพร ในระบบ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ฐานขอมูลการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของ 1.2.5
ผลการปฏิ บั ติราชการของวิทยาลั ยฯในรอบ 6,9 และ 12 http://www.ssru.ac.th/ssruplan/
เดือน
3
วิทยาลัยฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เพื่อ 1.3.1 รายการประชุม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีการ คณะกรรมการอํานวยการฯ
ถายทอดแผนและผลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯผานการ 1.3.2 ภาพการประชุมอาจารย
ประชุมอาจารยและเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯตอไป
วิท ยาลั ยฯมี การแต งตั้งรองผู อํา นวยการฝา ยบริห ารและ 1.4.1 โครงสรางการบริหาร
ฝ า ยวิ ช าการให มี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การตาม วิทยาลัยฯ
โครงสรา งการบริ ห ารของวิท ยาลั ยฯ เพื่ อความคลอ งตั ว 1.4.2 ภาพกิจกรรม
นอกจากนี้ มี การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร า งขวั ญ และกํ า ลั งใจ
ให แกบุคลาการ เชน การจั ดกิ จกรรมสรางสรรคเนื่องใน
เทศกาลปใหม เปนตน
ผูบริหารของวิทยาลัยฯมีการถายทอดความรูแ ละคําแนะนํา 1.5.1 ภาพการนิเทศอาจารยข อง
แกอาจารย มีการปฐมนิเทศอาจารยกอนขึ้นนิเทศนักศึกษา ผูอํานวยการฯ
และทบทวน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น กั บ อาจารย ที่ มี 1.5.2 ภาพขาวกิจกรรม KM Show
ประสบการณเพื่อนําผลไปพัฒนา หรือปรับปรุงการนิเทศ & Share 54
การเรี ย นการสอนในคลิ นิ ก ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ ไป 1.5.3 โครงการประยุกตใช
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการนําหลักการการจัดการความรู กระบวนการการจัดการความรูใน
มาใช โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดการ การพัฒนาศักยภาพดานการสอน
ความรูอยางสม่ําเสมอ
ภาคปฏิบัติของอาจารย
ผูบ ริห ารของวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานและดําเนินงาน 1.6.1 ภาพกิจกรรมนักศึกษา
ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ 1.6.2 รายงานการประชุม
สําเร็จการศึกษา มีการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ คณะกรรมการอํานวยการ
โดยเฉพาะการสงเสริมและพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษ
แกนั กศึกษา สํ าหรับ งานบริการวิชาการ ได เปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน
และใหนักศึกษาลงพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ นอกจากนี้
ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานการประเมินตนเอง
รวมทั้งสรุปผลการทํางานและรายงานทางการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการอํานวยการเปนประจําทุกป
ผูอํานวยการฯไดรับการประเมินผลความเหมาะสมเฉพาะ 1.7.1 เอกสารประกอบการประชุม
ตําแหนงจากสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ครั้งที่ 3/2554 วาระ 6.2 เรื่อง
แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย
7
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
0.37
7 ขอ
5
0.0217
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.
: 7.1)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด:
1.1.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. : 8.1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 วิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธทางการเงินที่แสดงใหเห็นถึง
1.1.1 คําสั่งแตงตั้ง

แหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ มีการตั้งคณะกรรมการทํา
หนาที่วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธเปนงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผน จากเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณไทยเข็ม
แข็ง และงบรายได มาจัดทําเปนงบประมาณประจําป

2

3

4

คณะกรรมการวิเคราะห
ทรัพยากรที่ตองการใชตามแผน
ยุทธศาสตร
1.1.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงิน
1.1.3 แผนยุทธศาสตรของ
วิทยาลัย
1.1.4 แผนกลยุทธทางการเงิน
ของวิทยาลัย
มีแนวทางการจัดหาแหลงทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ
1.2.1 คูมือการบริหาร
ของคาใชจายและเพียงพอสําหรับบริหารภารกิจของ
งบประมาณ (หลักเกณฑการ
วิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายจากคูมือการบริหาร
จัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณ มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรตาม
1.2.2 ตารางแสดงการจัดสรร
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาจากตารางแสดงการ
งบประมาณประจําป
จัดสรรงบประมาณประจําป และจากการประชุม
1.2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร จึงมีการวางแผนการ คณะกรรมการวิเคราะห
จัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการ ทรัพยากรที่ตองการใชตามแผน
บริหารภารกิจของวิทยาลัยฯใหเปนไปตามเปาหมาย
ยุทธศาสตร
และมีแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
มี ก ารวิ เคราะห ข อ มู ล ค า ใช จ า ยของวิ ท ยาลั ย ฯจาก 1.3.1 เอกสารแสดงการจั ด สรร
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป เช น งบประมาณประจํ า ป งบ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป ต า ม
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ วิเคราะหความเหมาะสม แผนปฏิ บั ติ ก ารพร อ มผลการ
ของงบประมาณประจํา ป ในแตล ะพั น ธกิจ วิเคราะห วิเคราะหความสอดคลอง
งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากร
มีการจัดทํางบประมาณทางการเงินแสดงงบรายรับ
1.4.1 รายงานทางการเงินที่
รายจายอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนํารายงานทางการ แสดงตอผูบริหาร
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เงินเสนอผูบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการ

5

6
7

1.4.2 รายงานการใชเงิน
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ
1.4.3 รายงานทางการเงินที่เสนอ
ผู บ ริ ห ารและคณ ะกรรมการ
อํานวยการ
วิทยาลัยฯไดนําขอมูลทางการเงินในระบบ ERP ไปใชใน 1.5.1 รายงานผลการวิเคราะห
การวิเคราะห คา ใช จ ายและการวิเคราะห สถานะทาง การใชงบประมาณ
การเงินและความมั่นคงของวิทยาลัยฯ
มีหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทํา
1.6.1 หนวยงานตรวจสอบ
หนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบฯ ภายใน
ผูบริห ารใชระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการ 1.7.1 ระบบ ERP
ตั ดสิน ใจชวยในการติด ตามการใชเงิน จัดทํา รายงาน 1.7.2 รายงานการประชุม
ตางๆที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารตองทราบและนําขอมูล คณะกรรมการอํานวยการฯ
มาวิเคราะหสถานะทางการเงินของวิทยาลัย

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ระบบและกลไกการเงินและ
0.37
7 ขอ
งบประมาณ (สกอ. : 8.1)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาคะแนน
ที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0217

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :
1.2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พรพรรณ รัตนอมร
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1204
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2553 ของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพนั้น เนื่องจาก
เปนปที่ดํารงตําแหนงครบวาระ ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2553 จึงใชผลการประเมิน
ความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวย การจัดตั้งและดําเนินงานจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ พ.ศ. 2549 ในหมวดที่ 2 ขอ 13 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง สําหรับตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ไดคะแนน 45 จากคะแนนเต็ม 50 เมื่อเทียบคะแนนเต็ม 5 ไดเทากับ 4.50 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
1

คะแนน 2
2

คะแนน 3
3

คะแนน 4
4

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
2.00
4.50
ของผูบริหารสถาบัน

คาคะแนน
ที่ได
4.50

คะแนน 5
5
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1055

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
4.50 คะแนน

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง :
- เอกสารประกอบการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่3/2554 วาระ 6.2 เรื่อง
แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

20
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

1.3 ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของตอ
สถาบัน (PMQA หมวด 1 )

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.พรพรรณ รัตนอมร
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1204
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยฯไดจัดทํ าแบบสอบถามความคิดเห็น ดานความเชื่ อมั่นดา นธรรมาภิ บ าลต อการดํ าเนิน งานของ
วิทยาลัยฯตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน/ทองถิ่น ซึ่งผลการประเมินจาก
คะแนนเต็ม 5 = 4.19 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
2.51

คะแนน 2
3.01

คะแนน 3
3.51

คะแนน 4
4.01

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้ ฐานประกอบตัวชี้วัด (รอยละ)

ระดับความเชื่อมั่นดานธรรมาภิ
บาลของนิสิต นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของตอสถาบัน (PMQA
หมวด 1 )

2.00

4.19

คะแนน 5
4.51

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

4.38

0.1027

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3.51

ผลการดําเนินงาน
4.19

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง :
แบบสอบถามความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาลตอการดําเนินงานของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 2555
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.4 ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ไดคะแนน
4.24 (จากคะแนนเต็ม 5) สําหรับปการศึกษา 2554 อยูในระหวางการดําเนินการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
1.00

คะแนน 2
2.00

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.4 ระดับคุณภาพของผลการ
0.71
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2554
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
4.43

คะแนน 3
3.00

คะแนน 4
4.00

ผลการดําเนินงาน
4.43

คาคะแนน
ที่ได
4.43

คะแนน 5
5.00
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0369

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับการตรวจประเมินจากคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน
5 ทาน เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2555 ที่ผานมา ครบทั้ง 9 องคประกอบและ 1 องคประกอบของนโยบาย
รัฐบาล และ1องคประกอบของอัตลักษณมหาวิทยาลัย
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง :
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักธรรมาภิบาล
(A1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 วิชาชีพการพยาบาลมีสภาการพยาบาลเปน
1.1.1 ผลการรั บ รองสถาบั น จากสภาการ
หนวยงานที่ควบคุมดูแลดานจรรยาบรรณ
พยาบาล
วิชาชีพการพยาบาล มีขอบังคับสภาการ
1.1.2 http://www.tnc.or.th/law/pageพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล 2.html
และการผดุงครรภ ฯลฯ โดยวิทยาลัยฯเนน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ขอบังคับของสภาการพยาบาล
2 วิท ยาลั ยฯเป ดชองทางการสื่อ สาร ทั้ งระบบ 1.2.1 ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท โทรสาร
อาจารย ที่ ป รึก ษา เพื่ อ ดู แ ลและรับ ฟ งความ 1.2.2 เว็บไชต
คิ ดเห็ น จาก นั กศึ กษ า ต ลอ ดจน การให 1.2.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
นั กศึ กษามี ส วนรวมในแสดงความคิด เห็ น ใน
การทํ า กิ จ กรรมต า งๆ รวมทั้ งทางโทรศั พ ท
โทรสาร เว็ บ ไซต ไปรษณี ย ที่ ส ามารถเป น
ชองทางในการรับขอมูลทุกๆดาน รวมทั้งเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
3 วิทยาลัย ฯมีการติดตามขอมู ลพฤติ กรรมของ 1.3.1 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
นักศึกษาและนํามาใชในการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนดีเขา
รั บ ทุ น การศึ ก ษา ในส ว นของบุ ค ลากรจะ
เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 1.4.1 การประเมินผลการปฏิบั ติงานรอบ 6,
บุคลากรภายในวิท ยาลัยฯจะมี การพิ จ ารณา 12 เดือน
ด า นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เป น หนึ่ ง ในการ
ประกอบการพิจารณาดวย
5 ผู บ ริ ห ารฯมี ก ารชี้ แ จงผลการประเมิ น การ 1.5.1 ข อ เสนอแนะการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนวทางขอเสนอแนะแก ปฏิบัติงานรอบ 6, 12 เดือน
บุ ค ลากรภายในวิ ท ยาลั ย ฯเป น รายบุ ค คล
เพื่อให บุ คลากรนํ าไปพั ฒนาหรือปรับ ปรุงใน
การปฏิบตั ิงานตอไป
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการพิจารณา
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มี ร ะบบและกลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลและส งเสริ ม การปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
บุคลากร โดยมีมาตรการ/การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ และมาตรการการ
กํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
2
มี ชองทางการติ ดต อ สื่ อสาร เพื่ อ รั บ ข อ มู ลป อนกลั บ และความคิด เห็ น ที่ มี ต อบุ ค ลากรของ
สถาบันในเรื่องความจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรจากนิสิต นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
3
มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4
มี ร ะบบการติ ด ตามความก า วหน า และมี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น การตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
5
มีนําผลการประเมินประสิทธิผลการดําเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรมาปรับปรุงให
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการได มีการดําเนินการได 2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
ขอ
ได 3 ขอ
ได 4 ขอ
ได 5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.5 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลัก
ธรรมาภิบาล (A1)

0.71

5 ขอ

5

0.0416

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.6 ระดับความสําเร็จในการลดรอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลาของการใหบริการ
1. ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาของการใหบริการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
คะแนน
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1
มี ก ารสํ า รวจกระบวนการให บ ริ ก ารใน รายงานการประชุ ม เจ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น
วิ ทยาลั ยฯ และประชุม เลื อ กกระบวนการ วิชาการ
งานให บ ริ ก ารเพื่ อ ลดรอบระยะเวลาการ
ใหบริการ
2
มีการปรับปรุงลดขั้นตอนการใหบริการการ ผังขั้นตอนการรับบริการ
ขอเอกสารรับรอง โดยจัดทําเปนผังขั้นตอน
กระบวนการ
3
ประกาศใชแผนผังขั้นตอนการรับบริการขอ ผังขั้นตอนการรับบริการ
เอกสารรับรอง
4
มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ผังขั้นตอนการรับบริการ
บริการอยางชัดเจน
5
จากการเปรียบเทียบขั้นตอนเดิมในการ
-ผังขั้นตอนการรับบริการ (เดิม)
ใหบริการพบวาสามารถลดรอบระยะเวลา
-ผังขั้นตอนการรับบริการ (ใหม)
การใหบริการลงไดมากกวารอยละ 30
(จํานวน 1 วัน)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
มีการสํารวจกระบวนงานใหบริการทั้งหมดของหนวยงาน และเลือกระบวนงานใหบริการ
เพื่อลดรอบระยะเวลาการใหบริการ อยางนอย 1 กระบวนงานใหบริการ
2
มีการปรับปรุงกระบวนงานใหบริการเพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลด
ระยะเวลาการดําเนินงาน) และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโดยไดการรับรอง
จากผูบริหารกอนประกาศใช
3
มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนการให ผูรับ บริการ
ทราบอยางชัดเจน
4
มีการติ ดตามความกาวหน าการดําเนินงานอยางสม่ํ าเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลด
คาใชจายของหนวยงาน เปนตน
5
สามารถการลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดรอยละ 30
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

25
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
1

คะแนน 2
2

คะแนน 3
3

คะแนน 4
4

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.6 ระดับความสําเร็จในการลด
0.71
5
รอบ/รักษามาตรฐานระยะเวลา
ของการใหบริการ

คาคะแนน
ที่ได
5

คะแนน 5
5
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0416

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด 1.7: ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพมาตรฐานการใหบริการ (สถาบัน) (A2)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน : มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดย
มีประเด็นสํารวจความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก 1.ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ไดคะแนนเฉลี่ย
3.80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม5) 2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม5) 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดคะแนนเฉลี่ย 3.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม5) และ 4.
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม5)
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดานคือ 3.84 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
3.01

คะแนน 2
3.26

คะแนน 3
3.51

คะแนน 4
3.76

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

ระดับความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพมาตรฐานการ
ใหบริการ (สถาบัน) (A2)

2.00

4.07

คะแนน 5
4.01

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแน
ถวงน้ําหนัก

5.00

0.1172

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
> 3.51

ผลการดําเนินงาน
4.07

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง : สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ/ตัวอยางแบบสอบถาม
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.8 รอยละการบรรลุเปาหมายของการบริหารงบประมาณแผนดิน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205-7
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายของการบริหารงบประมาณแผนดิน
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
1. ตัวชี้วัดที่ 1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 97.51 บรรลุเปาหมาย (รอยละ 72) จากที่ตั้งไว
2. ตัวชี้วัดที่ 1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 94.31 บรรลุเปาหมาย (รอยละ 93) จากที่ตั้งไว
3. ตัวชี้วัดที่ 1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 79.65 บรรลุเปาหมาย (รอยละ 60) จากที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2553
2554
2555
1. จํ า นวนตั ว ชี้ วั ด งบประมาณแผ น ดิ น ที่ จํานวน
3
บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัด
2. จํ า นวนตั ว ชี้ วั ด งบประมาณแผ น ดิ น จํานวน
3
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด
3. ร อ ยละการบรรลุ เ ป า หมายของการ รอยละ
100
บริหารงบประมาณแผนดิน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
60

คะแนน 2
70

คะแนน 3
80

คะแนน 4
90

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละการบรรลุเปาหมายของการ
บริหารงบประมาณแผนดิน

0.71

100

คะแนน 5
100

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

0.0416

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
80

ผลการดําเนินงาน
100

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :
1.9 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน (กพร) (*)
1.9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205-7
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นับ
2553
2554
2555
1. เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่
บาท
3,855,200 3,014,338
เบิกจาย
2. วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่
บาท
4,000,000 3,091,100
ไดรับ
3. รอยละของการเบิกจายเงิน
รอยละ
96.38
97.51
งบประมาณรายจายลงทุน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 66

คะแนน 2
รอยละ 69

คะแนน 3
รอยละ 72

คะแนน 4
รอยละ 75

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

0.40

97.51

คะแนน 5
รอยละ 78

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

0.0234

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
72

ผลการดําเนินงาน
97.51

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

30
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :
1.9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205-7
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นับ
2553
2554
2555
1. เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่เบิกจาย บาท
8,979,971.30 7,065,024.20
2. วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ไดรับ บาท
9,311,100.00 7,491,100
3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รอยละ
96.44
94.31
รายจายภาพรวม
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 91

คะแนน 2
รอยละ 92

คะแนน 3
รอยละ 93

คะแนน 4
รอยละ 94

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม

0.60

94.31

คะแนน 5
รอยละ 95

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

4.31

0.0303

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
93

ผลการดําเนินงาน
94.31

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.9.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205-7
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นับ
2553
2554
2555
1. เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่
บาท
8,979,971.30 31,911,762.41
เบิกจาย
2. วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงิน บาท
9,311,100
39,926,700
3. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
รอยละ
96.44
79.92
งบประมาณตามแผน
เกณฑการใหคะแนน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คะแนน 1
รอยละ 86

คะแนน 2
รอยละ 89.5

คะแนน 3
รอยละ 93

คะแนน 4
รอยละ 96.5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละความสําเร็จของการเบิก
0.60
79.92
จายเงินงบประมาณตามแผน

คะแนน 5
รอยละ 100

คาคะแนน
ที่ได
1.0000

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0070

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
93

ผลการดําเนินงาน
1

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.9.4 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1372
โทรศัพท : 02-160-1205-7
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นับ
2553
2554
2555
1. เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย
บาท
4,703089.43 6,015,299.97
เขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย
2. วงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2555
บาท 5,480,200 7,182,300.00 7,551,300
ในระบบ PFMS
3. รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
รอยละ
65.48
79.65
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
เกณฑการใหคะแนน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คะแนน 1
รอยละ 60

คะแนน 2
รอยละ 70

คะแนน 3
รอยละ 80

คะแนน 4
รอยละ 90

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
2555

2.00

79.65

คะแนน 5
รอยละ 100

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

2.965

0.0139

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
60

ผลการดําเนินงาน
79.65

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง : รายงานสรุปการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
1.11 ระดับความสําเร็จของพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 10)
(*)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยฯมีการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดอยางครบถวนทั้ง 15 ขอคําถาม มีการดําเนินงานประเมิน
องคการดวยตนเองตามเกณฑ ที่มหาวิทยาลั ยกําหนด เพื่อนําไปจั ดทํ า/ปรับ ปรุงแผนพั ฒนาหน วยงานใน
ปงบประมาณถัดไป
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน
1
จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ไดครบถวน
2
ประเมินองคการดวยตนเองตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดครบถวน
3
จัดทําแผนพัฒนาหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2555
4
มีผลการดําเนินงานตามเกณฑท่มี หาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 50 – 75
5
มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามเกณฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ร อ ยละ 76 – 100 และมี
แผนพัฒนาหนวยงาน ปงบประมาณ 2556
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ระดับความสําเร็จของพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 10) (*)

2.00

5

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

0.1172

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.12 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาองคกร (สกอ 7.2)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร. อาภา ยังประดิษฐ ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 081-936-4904
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 วิทยาลัย ฯมีแผนการจั ดการเรียนรู ซึ่งไดกําหนดประเด็ นความรู 7.2-1-01 แผนการจัดการเรียนรู

2

3

4

5

และเป า หมายของการจั ด การความรู ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป 2554 ในตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 ระดั บ
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามแผนการจั ด การความรู ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พั น ธกิ จ ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ผา นกลุม การจั ด การ
ความรู “ครูสีฟา”
กลุมเปาหมายที่นํามาพัฒนาความรูตามประเด็นความรูไดแก
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่มีการฝกปฏิบัติรายวิชา ฝฏปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน โดยกลุม “ครูสีฟา” เปนผูพัฒนาทักษะ
ใหแกนักศึกษา
วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการสําหรับอาจารยเพื่อรวมแลกปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการสอนภาคปฏิบัติโครงการประยุกตใช
กระบวนการการจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพดานการสอน
ภาคปฏิบัตขิ องอาจารย เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ และ 27
เมษายน 2555 เพื่อคนหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการสอนภาคปฏิบัติ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

จากโครงการในขอ 3 อาจารยของวิทยาลัยฯไดมีการจัดกลุมและ
ดําเนินกิจกรรมของแตละกลุมนํามาเสนอ และมีการจัดทํารายงาน
เพื่อเปนลายลักษณอักษรและจัดทําเปนปายประชาสัมพันธ เพื่อ
นําไปใชเผยแพรสูสาธารณชนตอไป
มีการนําความรูจากการจัดการความรูข องกลุม “ครูสีฟา” ของป
การศึ ก ษา 2554 มาใช ใ นการอบ รมโครงการประยุ ก ต ใ ช
กระบวนการการจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพดานการสอน
ภาคปฏิบัติของอาจารย เพื่อใหอาจารยนําไปใชเปนตัวอยางในการ
ดํา เนิ นงานการจั ดการความรูป ระจํ าป 2555 ต อ ไป นอกจากนี้
วิทยาลัยฯยังไดมีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียน
การสอนกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2555 ที่ผานมาดวย รวมทั้งตอยอดกลุมความรู
“ครูสีฟา” เปนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีในป 2555

7.2-4-01 ตัวอยางโปสเตอรKM
กลุม ๙ หนา

7.2-2-02 สมาชิกกลุม “ครูสีฟา”

7.2-3-0 รายงานผลการดําเนิน
โครงการประยุกตใชกระบวนการ
การจัดการความรูในการพัฒนา
ศักยภาพดานการสอนภาคปฏิบัติ
ของอาจารย

7.2 -5 -0 1 ราย งาน ผ ล ผ ล กา ร
ดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติกลุม
“ครูสีฟา ”
ปงบประมาณ 2554
7.2-5-02 บันทึกขอความจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เลขที่ ศธ.0543.6/005
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่สี อดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย (หมายเหตุ
หนวยงานสนับสนุน ใหครบถวนตามพันธกิจ)
2
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กาํ หนดในขอ 1
3
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด
4
มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปงบประมาณปจจุบันหรือปงบประมาณที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูเพื่อการพัฒนาองคกร (สกอ
7.2)

0.71

5

5

0.0416

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตรที่ พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน
2
มหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรห นวยงาน : พั ฒ นา และยกระดั บ คุณ ภาพมาตรฐานบุ คลากร คณาจารย ข าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
2.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 3.1-1-01 ฐานขอมูลนักศึกษา http://www.rg.ssru.ac.th/
1

2

โดยได มี การจั ด ทํ าฐานข อ มู ล
นั กศึกษาซึ่ งนั กศึกษาใหม จะตอง
กรอกข อมู ลส วนตั ว รายละเอี ยด
ของครอบครัวนักศึกษาทุกคน และ
มี ระบบของอาจารย ที่ ป รึ กษา
เพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช ชีวิ ตแก นักศึ กษา
โดยจัดทํ าแฟ มประวัติประจํ าตั ว
ของนักศึกษาทุ กคน มีการบันทึก
ขอมูลในกรณี ทีนักศึกษามีปญหา
ทั้งนี้ใหอยูในการดูแลของอาจารย
ที่ ปรึ กษา โดยมี ผู บริ หารคอยให
คําแนะนํา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี
ฐานขอมูล บอรด เว็บไซต สําหรับ
ประกาศขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนกบั นักศึกษา เชน ขอมูล
กิจกรรม การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาที่นักศึกษา
จําเปนตองรูโดยมีชองทาง
ประชาสัมพันธทาง Facebook
ของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ และมีการแจงผานผูนํา
นักศึกษาและติดประกาศไวที่
บอรดประชาสัมพันธของวิทยาลัย

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

3.1-2-01 เว็บไซต/เว็บบอรดวิทยาลัยwww.nursie.ssru.ac.th
3.1-2-02 ภาพบอรดประชาสัมพันธนักศึกษา
3.1-2-03 Facebook วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3

4

5

ฯดวย
หลักสูตรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯนั้นจะมีรายวิชาการฝก
ปฏิบัติทางการพยาบาล ซึ่ง
นักศึกษาจะตองขึ้นฝกปฏิบัติตาม
แหลงฝกปฏิบัติในแผนกตางๆของ
โรงพยาบาล, ศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้
วิทยาลัยฯยังใหนักศึกษามี
ประสบการณจากการรวม
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
นักศึกษามีโอกาสพบสถานการณ
จริง ไดเรียนรูและเพิ่ม
ประสบการณในพื้นที่จริง เชน
ชุมชนวัดราชาธิวาส เปนตน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี
การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา
ประกอบดวยจัดทําฐานขอมูล
เว็บไซต จดหมายขาว สําหรับ
เผยแพรขอมูลใหกับศิษยเกา
สําหรับวิทยาลัยฯที่เริ่มมีศิษยเกา
แลวไดเพิ่มชองทางการสื่อสารกับ
นักศึกษาผานทางเว็บไซตของ
วิทยาลัยฯ และทาง Social
Network รวมทั้งจัดทําเอกสาร
รายชื่อและหมายเลขติดตอของ
ศิษยเกา เพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสารใหขอ มูลตางๆ
วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูและทักษะทางการ
พยาบาลเพื่อการเปนบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพในการสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ สําหรับพยาบาลศา
สตรบัณฑิต รุนที่ 2 โดยการจัด
กลุมทบทวนสาระความรูดาน
วิชาการ ฝกจัดทําขอสอบที่

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

3.1-3-01 ตารางขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาล
3.1-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

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

3.1-5-01 รายงานผลการดําเนินผลโครงการพัฒนาความรูและทักษะทางการ
พยาบาลเพื่อการเปนบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพในการสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ สําหรับ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 2
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลากหลายใหแกบัณฑิต ใน 5
กลุมวิชาทางการพยาบาล ระหวาง
วันที่ 1-30 มีนาคม 2555 เพื่อ
เตรียมสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี 3.1-6-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ระบบการติดตามประเมินผลการ ดําเนินงานดานการใหบริการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2554
ใหบริการแกนักศึกษา โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
ประเมินการดําเนินงานดานการ
ใหบริการดานตางๆ ประจําป
การศึกษา 2554 ในดานการ
บริการการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร,ดาน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
และดานการบริการหองสมุด
อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู โดย
ครอบคลุมบริการขอ 1-3 โดยมี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.54
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
มีการนําผลการประเมินจากการทํา 3.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษามา
ใชในการวางแผนในการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป

6

7

ประเด็นการพิจารณา
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

4

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา

5

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา

6

มีผลประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความตองการของนักศึกษา
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

2.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ.3.1)

1.10

7 ขอ

5 คะแนน

0.0645

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา 3.2-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554
1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

2

ศักยภาพนักศึกษา ในปการศึกษา 2554
ครอบคลุมทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก โครงการพัฒนา
ความรูและทักษะทางการพยาบาลเพื่อการเปน
บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และโครงการอบรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักศึกษา
พยาบาลศาสตร (English camp)
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก
โครงการเตรียมความพรอมกีฬาสถาบันพยาบาล
แหงประเทศไทยครั้งที่ 30
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม ไดแก โครงการบริการวิชาการ
ประจําปการศึกษา 2554 เชน โครงการการ
สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไดแก โครงการพิธีมอบหมวกและเข็ม
เครื่องหมาย ประจําปการศึกษา 2554
ทั้งนี้แผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาแสดงถึงความสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นโยบาย
สถานศึกษา 3 D และอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาไวอยางชัดเจนดวย
วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา เมื่อ
วันที่ 19 และ 24 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา
เพื่อใหความรูดานงานประกันคุณภาพ และวงจร

3.2-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ป
การศึกษา 2554
3.2-1-03 แผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2554
3.2-1-04 คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

3.2-2-01 รายงานผลการดําเนินโครงการใหความรู
และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3

4

5

6

คุณภาพ PDCA มีกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการให
นักศึกษาเสนอโครงการ เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เขียนและขออนุมัติโครงการได
วิทยาลัยฯมีบุคลากรที่ใหคาํ แนะนําในการเขียน
และแนะนําการจัดกิจกรรมโดยตองสงแผนการ
ดําเนินการดําเนินกิจกรรมใหอาจารยอนุมัติ ซึ่งมี
กิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดแบงตามประเภทดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคไดแก โครงการเพื่อนติวเพื่อน
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก
โครงการขยับกาย ขยับใจ หางไกลโรค
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม
ไดแก โครงการพัฒนาแกนนํานักศึกษาเพื่อ
รณรงคใหลดเลิกสารเสพติด : บุหรี่
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ไดแก โครงการเด็กนอยหรรษา พัฒนาอีคิว พิชิต
อุทกภัย”
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ไดแก โครงการบายศรีสูขวัญ
วิทยาลัยฯมีเครือ ขายของกีฬ าสถาบั นพยาบาล
แหงประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดทุกๆ 2ป โดยใน
ป 2554 กําหนดไวปลายเดือนธค. แตตองเลื่อน
มาจัดในป 2555 เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัย
ซึ่งนั กศึ กษาไดเขา รวมประชุมกับ เครือ ขายเพื่ อ
รวมวางแผนงานและประสานงาน โดยจัดขึ้นใน
วันที่7-9 ธค. 2555 นี้
นักศึกษาไดสรุปแผนและผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2554 แกรองผูอํานวยการ
ฝายบริหารฯ โดยไดมีการวิเคราะหสรุปจุดแข็ง
และจุดออนของนักศึกษาไวดว ย
วิทยาลัยฯไดนําผลการดําเนินงานเมื่อป
การศึกษา 2553 มาปรับปรุงสําหรับปการศึกษา
2554 โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษาเอง และเสนอ
ตออาจารย โครงการที่ไดรับการพิจารณาจะ
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและนําไป
ปฏิบตั ิจริง เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณมาก
ขึ้น นอกจากนี้ในการจัดโครงการใหความรูดาน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

3.2-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการทั้ง 5
ประเภท

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

3.2-5-01 สรุปแผนและผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2554
3.2-5-02 รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและ
จุดออนของนักศึกษา
3.2-6-01 (อางอิงเอกสาร 3.2-1-03 )แผนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ป
การศึกษา 2554
3.2-6-02 รายงานการประชุม เรื่องการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

งานประกันคุณภาพฯนั้น มีกิจกรรมเชิง
ปฏิบตั ิการใหนักศึกษาฝกหัดการเขียนโครงการ
แตละกลุม โดยมีวิทยากรใหคําแนะนําและมี
ขอเสนอแนะ

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถาบั นอุดมศึกษาจัดทํ าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณ ภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับ ปริญญาตรี และอยางน อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน
5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ.3.2)

1.10

6 ขอ

5 คะแนน

0.0645

44
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
6 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

45
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
(สกอ 2.8)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-1601-371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอ
1

2

3

4

คําอธิบายผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

มหาวิทยาลัยฯไดจัดทําคูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2554 มอบใหนักศึกษา ซึ่งมีการ
ระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไว ในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ไดแก
1.ความซื่อสัตยสุจริตและประหยัด
2.ความเสีบสละ อุทิศตนและการทํางานเพื่อสวนรวม
3.ความยุตธิ รรม
4.ความรับผิดชอบและตอตรงเวลา
5.ความขยัน อดทน และหมั่นเพียร
นอกจากนี้นักศึกษาวิทยาลั ยฯจะตอ งรับ ทราบจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล ซึ่งในกิจกรรมรับนองนั้น รุนพี่จะใหนักศึกษา
น อ งใหม ท อ งจรรยาบรรณให ได เพื่ อ ปลูก ฝ ง เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ
ทางการพยาบาล
วิท ยาลัยเผยแพรคูมือนักศึ กษานี้แกผูบ ริห าร และอาจารย
ของวิทยาลัยฯไดรับ ทราบ นอกจากนี้มีการจัดประชุมอาจารยที่
ปรึกษาในชวงเปดภาคเรียนเพื่อทําความเขาใจรวมกัน

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

วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สําหรับปการศึกษา 2554 นั้นจัดเมื่อ
วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2554 ณ วัดปญญานันทาราม คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และมีโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล :
การเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร จัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวัดถ้ําเขาวง จังหวัดสระบุรี

2.8-3-01 บันทึกขอความ ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2 .8 -2 -0 1 คู มื อ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา
ประจําปการศึกษา2554
2.8-2-02 รายงานการประชุม
อาจารยกอนเปดภาคเรียน

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

สําหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมผลการ 2.8-4-01 รายงานผลการดําเนิน
ประเมินโครงการมีคะแนนเฉลี่ยที่ = 4.53 คะแ นน คิดเปนรอย โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ละ 90.60
2.8-4-02 รายงานผลการดําเนิน
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับผลการประเมินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล :
การเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยที่ = 4.60 คะแนน คิดเปน
รอยละ 92

5

-

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พยาบาล : การเตรียมความพรอม
ดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร

-

ประเด็นการพิจารณา :

ขอ

คําอธิบายผลการดําเนินงาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณ ธรรมจริยธรรมสําหรับ นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอกั ษร

2

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณ ธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน

3

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณ ธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ

4

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงชี้

5

มีนั กศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ ยวกั บนั กศึกษาได รับ การยกยองชมเชย ประกาศเกี ยรติคุณ ด าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.3 ระดับความสําเร็จของการ
1.10
4 ขอ
4 คะแนน
0.0516
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา
(สกอ 2.8)
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
4 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2.4 รอยละการบรรลุเปาหมายของโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของตัวบงชี้ (สกอ 3.2)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-1601-371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2555 ดังนี้
1.โครงการหนูนอยสุขใจ สูภัยน้ําทวม เมื่อวันที่ 18 พย.54 ณ หองสันทนาการเด็ก (โรงยิม) ศูนยพักพิงผู
ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.โครงการบายศรีสูขวัญ เมื่อวันที่ 19 มค. 55 ณ โรงยิมชั้น 5 อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
3.โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล : การเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร เมื่อวันที่ 15 มีค. 55 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวัดถ้ําเขา
วง (วังนารายณ) จ.สระบุรี
4.โครงการคนรุนใหม ใสใจผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 17-18 พค. 55 ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
วาสนะเวศม และบานบางแค
5.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 6-8 กค. 55 ณ วัดสุนันทวนาราม จ.
กาญจนบุรี
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2553
2554
2555
1. จํานวนตัวชี้วัดความสําเร็จของ
จํานวน
5
5
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่บรรลุเปาหมาย
2. จํานวนตัวชี้วัดความสําเร็จของ
จํานวน
5
5
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้งหมด
3. รอยละการบรรลุเปาหมายของ
รอยละ
100
100
โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของตัวบงชี้ (สกอ 3.2)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 80

คะแนน 2
รอยละ 85

คะแนน 3
รอยละ 90

คะแนน 4
รอยละ 95

คะแนน 5
รอยละ 100
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.10
100
2.4 รอยละการบรรลุเปาหมาย

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาคะแนน
ที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0645

ของโครงการ หรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของตัว
บงชี้ (สกอ 3.2)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 90

ผลการดําเนินงาน
100

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง : ภาพกิจกรรม/โครงการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

2.5 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงาน หรือองคกรระดับชาติ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
โทรศัพท : 02-1601-370
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

คณะ/
วิทยาลัย

ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1207
สาขาวิชา

รางวัลที่ไดรับ

ว/ด/ป ที่
ไดรับ

หนวยงาน
ที่ให
รางวัล

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
-

คะแนน 2
1

คะแนน 3
2

คะแนน 4
3

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.10
2.5 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ

คาคะแนน
ที่ได
-

คะแนน 5
4
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0000

ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดย
หนวยงาน หรือองคกรระดับชาติ
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
2 คน

ผลการดําเนินงาน
ไมมี

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2.6 ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา
โทรศัพท : 06-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน : อยูในระหวางดําเนินการขอขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
10.1.1-1-01 เอกสารประกาศผลการสอบ
1 นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพตอง
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
2 เขารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและ

3

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการประกาศผลการสอบ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จากศูนย
ภาษาพบวานักศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตรตั้งแตรหัส 52-54 สอบ
“ผาน” ทุกคน คิดเปนรอยละ 100 (ขอมูล ณ
วันที่ 7 มิถุนายน 2555) สําหรับขอมูลการสอบ
ผานโครงการ ICT มีขอมูลสําหรับรหัสนักศึกษาป
52-53 พบวาสอบผานคิดเปนรอยละ 100 และ
98.75 ตามลําดับ สําหรับนักศึกษารหัสป 54 เปน
ตนไปจะเริ่มสอบวัดความรูใน 3 วิชา ไดแก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีนักศึกษาสอบผานทุกวิชามากกวา
รอยละ 60 โดยสอบผานวิชาภาษาอังกฤษจํานวน
80 คนจาก 118 คนคิดเปนรอยละ 67.79,วิชา
ภาษาไทยสอบผาน 117 คน รอยละ 99.15และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสอบผาน109คน คิดเปน
รอยละ 92.37
วิทยาลัยฯใชแผนการพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะตองเขารับการ
อบรมตามโครงการที่ทางหนวยงานหลักเปนผูจัด
โดยนักศึกษาจะตองติดตามทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย ที่ไดประกาศไว สําหรับวิชา
ภาษาอังกฤษนั้น นักศึกษาจะตองเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานใหผาน รวมทั้งตองเขา
รวมโครงการ English Camp ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
นักศึกษา โดยในสวนของภาษาอังกฤษนั้น
นักศึกษาของวิทยาลัยฯจะตองผานวิชา
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและการอบรมโครงการ

10.1-1-1-02 เอกสารหลักฐานรายชื่อนักศึกษาที่
ผานโครงการ ICT
10.1-1-1-03 เอกสารคะแนนผลการสอบวิชาวัด
ความรูนักศึกษารหัสป 54

10.1-1-3-01 เกณฑของมหาวิทยาลัยที่ประกาศ
แจงนักศึกษาในเว็บไซต

10.1-1-4-01 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5

English Camp ครบ 4 ครั้ง
วิทยาลัยฯมีการติดตามประเมินความสามารถทาง 10.1-1-5-01 ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษและ IT
ภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
นั กศึ ก ษาที่ เข า ร ว มโครงการ โดยหากนั ก ศึ ก ษา
สอบไมผานจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่
4 ได

ประเด็นการพิจารณา :
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1
นักศึกษาที่สอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยกวาหรือ
เทากับรอยละ 60
2
มี แ ผนในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ไม ผ า นเกณฑ ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3
มีการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาไดครบถวนทุกกิจกรรม
4
มี ก ารติ ดตามประเมิ น ความสามารถทางภาษาอั งกฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนา
5
นักศึกษาสอบผานเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ 10
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
1

คะแนน 2
2

คะแนน 3
3

คะแนน 4
4

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

2.6 ระดับความสําเร็จการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

1.10

5

คะแนน 5
5

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

0.0645

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

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

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา
โทรศัพท : 06-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน : สรุปผลของนักศึกษาปการศึกษา 2554
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวย
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา พ.ศ.
นับ
2553
2554
2555
1. จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ
คน
395
392
ทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศที่กําหนด
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด
คน
395
392
3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ รอยละ
100
100
ทดสอบความรู ความสามารถ
ดานภาษาตา ประเทศ (ก.พ.ร.)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 40

คะแนน 2
รอยละ 50

คะแนน 3
รอยละ 60

คะแนน 4
รอยละ 80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

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

1.10

100

คะแนน 5
รอยละ 100

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

0.0645

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 60

ผลการดําเนินงาน
100

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

55
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

2.8 รอยละของอาจารยป ระจํ าที่มีวุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเทาต ออาจารย
ประจํา ( สกอ 2.2)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1372
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
2
3
4

หนวย
นับ
คน

1. จํ านวนอาจารย ป ระจํ าที่ มี วุฒิ การศึ กษา
ระดับปริญญาเอก
2. จํ าน วน อาจ ารย ป ระ จํ าทั้ งห ม ด ใน คน
ปงบประมาณ
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา รอยละ
เอกหรื อเที ย บเท าต ออาจารย ป ระจํ า ( สกอ
2.2)
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
6.00

คะแนน 2
7.00

24

37

38.5

8.33

8.10

10.38

คะแนน 3
8.00

คะแนน 4
9.00

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

2.8 รอยละของอาจารยประจําที่มี รอยละ 8
วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา

10.38

คะแนน 5
10.00

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5.00

0.0645

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 8

ผลการดําเนินงาน
10.38

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

57
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

2.9 ร อยละอาจารย ป ระจํ าที่ ดํ ารงตํ า แหน ง ทางวิช าการต อ อาจารย ป ระจํ า
ทั้งหมด ( สกอ.2.3),(สมศ.14)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1372
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
4
6
6

หนวย
นับ
คน

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

1. จํานวนอาจารย ประจําที่ ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
2. จํ าน วน อ าจ ารย ป ระ จํ าทั้ งห ม ด ใน คน
ปงบประมาณ
3. รอยละอาจารยประจําที่ ดํารงตําแหนงทาง รอยละ
วิชาการตออาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
6

คะแนน 2
7

24

37

38.5

16.67

16.23

15.58

คะแนน 3
8

คะแนน 4
9

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
2.9 รอยละอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตออาจารย
ประจําทั้งหมด

1.10

15.58

คะแนน 5
10

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

0.0645

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 8

ผลการดําเนินงาน
15.58

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

59
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :

60
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

2.10 รอยละอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1372
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
-

หนวย
นับ
คน

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

1.อาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
วิชาการหรือวิชาชีพ
-วิชาการ
-วิชาชีพ
คน
2.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
3.ร อ ยละอาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด รั บ รางวั ล รอยละ
ผลงานวิ ช าการหรื อ วิช าชี พ ในระดั บ ชาติ
หรือนานาชาติ

-

-

-

รายละเอียด
ชื่อ-สกุลที่ไดรางวัล

สาขาวิชา

รางวัลที่ไดรับ

ว/ด/ป ที่ได

หนวยงานที่ให

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 2

คะแนน 2
รอยละ 2.5

คะแนน 3
รอยละ 3

คะแนน 4
รอยละ 3.5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

รอยละอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.10

-

คะแนน 5
รอยละ 4

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

-

-
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 3

ผลการดําเนินงาน
ไมมี

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :

62
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
2.11 ระดับ ความสําเร็จการพั ฒ นาระบบการพั ฒ นาคณาจารย และบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนฤมล รุงอินทร
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนา/อบรมคณาจารยของ
2.4-1-01 แผนพัฒนาบุคลากรดาน
1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยฯ ในปการศึกษา 2554 ตัวอยางของการจัดโครงการของ
วิทยาลัยฯ ในดานตางๆ เชน
ดานวิชาการ : โครงการการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ
ดานเทคนิคการสอนและการวัดผล :
โครงการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนตน
นอกจากนี้ยังสงบุคลากรสายสนับสนุนอบรมตามโครงการที่เกี่ยวของ
กับสายงาน เชน การดานการประกันคุณภาพ มีการสงบุคลากรเขาอบรม
โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เปนตน เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เปนตน และมีการใชขอมูลของผล
การประเมินการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาเปนขอมูลปอนกลับในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาจางของบุคลากร
อีกดวย

2

3

วิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล
2.4-1-02 รายงานงบบุคลากรตาม
คณะ/หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2554
2.4-1-03 รายงานผลการสํารวจ
ความตองการอบรมของอาจารย
และบุคลากร ป พ.ศ. 2554
2.4-1-04 ตัวอยางเอกสารงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ เชน บันทึกขอความ ขอ
อนุมัติโครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ
2.4-1-05 ขาวประชาสัมพันธ “สวน
สุนันทาเปดบานอบรมเขมหลักสูตร
เลขานุการประเมินคุณภาพ” วันที่ 6
กพ. 55
2.4-1-06 ประกาศรับสมัคร
พนักงานของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยฯมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรตามแผนที่ 2.4-2-01 วงเงินและรายละเอียดเงินกู
กําหนด เชนการดําเนินงานตามแผนการจัดสรรเงินของโครงการตาม
SP 2 โครงการผลิตและพัฒนา
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่ง
ศักยภาพแพทยและบุคลากรทางดาน
วิทยาลัยฯไดดําเนินการตามแผนที่วางไว และมีรายงานผลการดําเนิน
สาธารณสุขของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการที่มีการประเมินผล/สรุปการดําเนินโครงการเปนหลักฐานการ
สวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ
ดําเนินงานเชิงประจักษ นอกจากนี้มีแผนการพัฒนาบุคลาการตาม
2555
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 ดวย
2.4-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2555
2.4-2-03 แผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ 2555
วิทยาลัยฯ จัดใหมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ 2.4-3-01 ภาพบรรยากาศของสถานที่
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี ทํางาน
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4

5

6

7

ประสิทธิภาพดังนี้
-มีการสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม
รวมทั้งการสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน
- มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เชน งานปใหม
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะเบี ย บสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ว า ด ว ยพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ 2550 (หมวด 7 : วันและเวลาทํางาน การลา
และสวั ส ดิ ก าร) นอกเหนื อ จากการจั ด ฝ ก อบรม/จั ด กิ จ กรรม
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
วิทยาลัยฯมีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานโดยมีการ
สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการประชุม/
อบรมเพื่อนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาใชในการปฏิบัติงาน
และมีการติดตามบุคลากรที่ไดรับการสนับสนุนทุนฝกอบรมใหเขารับ
การฝกอบรมโดยนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบ เชน โครงการประยุกตใชกระบวนการ
การจัดการความรูในการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิของอาจารย ซึ่งมีการนําความรู ที่อาจารยรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมและทักษะจากโครงการดังกลาวมาใช
เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เชน การมี “คูมือการ
ซักประวัติและตรวจรางกาย” สําหรับนักศึกษานําไปใชคูขนานกับแบบ
บันทึกขอมูลที่ใชในการฝกปฏิบัติ
วิทยาลัยฯ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกฝงจรรยาบรรณแกบุคลากร โดยเผยแพรเอกสารคูมือจรรยาบรรณ
แกคณาจารยและบุคลากร เพื่อใชปลูกฝงนักศึกษา

วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดยมีการประเมินผลโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วิทยาลัยฯมีการประเมินผลหลังจากจัดโครงการเพื่อนําขอเสนอแนะที่
ไดรับไปพั ฒนาและปรับปรุง/พัฒนาในการจั ดโครงการครั้งต อไป เช น
โครงการประยุกตใชกระบวนการการจัดการความรูในการพัฒนา
ศักยภาพดานการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย นั้นมีการ
จัดติดตอกันเปนปที่ 2 ตอเนื่องกัน โดยในป 2554 นี้ อาจารยไดมี
การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานกลุ ม การจั ด การความรู อ ย า งเป น

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2.4-3-02 ภาพสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพ ขวัญและกําลังใจของ
วิทยาลัยฯ
2.4-3-03 ภาพกิจกรรมงานปใหมของ
วิทยาลัยฯ
2.4-3-04 คูมือพนักงาน
มหาวิทยาลัย
2.4-4-01 รายงานผลการดําเนิน
โครงการประยุกตใชกระบวนการ
การจัดการความรูในการพัฒนา
ศักยภาพดานการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติของอาจารย
2.4-4-02 ภาพกิจกรรม KM

2.4-5-01 คูมอื จรรยาบรรณ ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล
2.4-5-02 จรรยาบรรณวิชาชีพ /พรบ.
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ของสภาการพยาบาล
http://www.tnc.or.th/
2.4-6-01 รายงานสรุปแผนการพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประจํา ป 2554
2.4-7-01 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการประยุกตใช
กระบวนการการจัดการความรูใน
การพัฒนาศักยภาพดานการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติของอาจารย
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รูปธรรมมากขึ้น มีการนําเสนอผลงาน และจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธเผยแพรงานที่ทํา

ประเด็นการพิจารณา
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้ งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3
มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5
มี การใหความรูดา นจรรยาบรรณอาจารย และบุคลากรสายสนั บ สนุ น และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ
7 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน
คาคะแนน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบ
2.00
7 ขอ
5 คะแนน
0.1172
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

การบรรลุ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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ยุทธศาสตรที่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มี
ความเปนอิสระ และสูความเปนนานาชาติ
3
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน

มีความเปนอิสระ และสูความเปนนานาชาติ
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :3.1

ระดับความสําเร็จของการบริหารงบประมาณดาน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน

3.1.1 รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
โทรศัพท : 02-160-1370
ขอมูลผลการดําเนินงาน :

ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1205-7

หนวย
นับ
1. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ใน บาท
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2.จํานวนงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร
(งบดําเนินการ) ทั้งหมดในกิจกรรมจัดการ
เรียนการสอน
3. รอยละผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
แผนดิน ในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2553
2554
2555
9,740,096.2

บาท

-

-

16,554,000

รอยละ

-

-

58.83

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 80

คะแนน 3
รอยละ 85

คะแนน 4
รอยละ 90

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละการเบิกจายงบประมาณ
1.20
58.83
แผนดินในกิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน

คาคะแนน
ที่ได
1.0000

คะแนน 5
รอยละ 95
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0141
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 85

ผลการดําเนินงาน
58.83

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
3.1.2 รอยละการประหยัดเงินนอกงบประมาณในกิจกรรมจัดการเรียน
การสอน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจน
รัตน
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1205-7
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานป
หนวย
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นับ
2553
2554
2555
1. ผลเงินนอกงบประมาณ(งบดําเนินการ) ที่
บาท
6,813,903.8
เหลือจายในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

2.จํานวนเงินนอกงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(งบดําเนินการ) จริง ทั้งหมดในกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน
3. รอยละผลการเบิกจายเงินนอก
งบประมาณ(งบดําเนินการ) ที่เหลือจายใน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน

บาท

-

-

16,554,000

รอยละ

-

-

41.17

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 10

คะแนน 2
รอยละ 15

คะแนน 3
รอยละ 20

คะแนน 4
รอยละ 30

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละการประหยัดเงินนอก
1.20
รอยละ 41.17
งบประมาณในกิจกรรมจัดการเรียน
การสอน

คาคะแนน
ที่ได
5.000

คะแนน 5
รอยละ 35
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0703

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 20

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 41.17

การบรรลุ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง : รายงานทางการเงินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในระบบ ERP
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ชื่อตัวชี้วัด :3.2

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการการจัดการเรียนการสอน (สกอ
2.6)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-130-1731
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 วิ ท ยาลั ย ฯมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ค วาม 2.6-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ

2

3

ยืด หยุ น มีค วามหลากหลาย โดยมี ค ณะกรรมการ
กํ า กั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รฯ คอยกํ า กั บ ดู แ ล ซึ่ ง
หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน
เนนใหนักศึกษามีสว นรวมในการออกแบบการเรียน
การสอน เช น การจัดกิจกรรม/โครงการในรายวิชา
เรียน เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน เนนการคิดวิเคราะห มีทักษะใน
การเรียนรูและ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาทางการ
พ ยาบ าล เช น มี ชั่ ว โมงป ฏิ บั ติ ก าร วิ เ คราะห
กรณีศึกษา โครงงานวิจัย การเรียนรูนอกสถานที่ มี
การฝกประสบการณในสถานที่จริง รวมทั้งกําหนดตัว
บงชี้ความสําเร็จหรือทักษะที่ตองการพัฒนาของการ
จัดการเรียนการสอนไวแตละรายวิชา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาใชในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป
อาจารย มีการจั ดทํ ารายละเอี ยดของรายวิชาที่
เปดสอนตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 แตละภาค
การศึ ก ษาครบทุ ก รายวิ ช าที่ จ ะเป ด สอน โดยมี
จุดมุงหมายของรายวิชา ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา แผนการสอน
และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน การประเมินและปรับ ปรุงการดํา เนินการของ
รายวิชา และอาจารยผูสอนชี้ แจงและมอบเอกสาร
รายละเอีย ดของรายวิ ชาและแผนการสอน วิธีการ
ประเมินผลใหนีกศึกษาทราบในชั่วโมงแรก
วิทยาลัยฯมีแนวทางสงเสริมใหอาจารยมีการ
จัดทําหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผเู รียนไดเรียนรูจากการ

มาตรฐานฯ
2.6-1-02 ตัวอยางรายวิชาทางการพยาบาลที่ระบุ
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.6-1-03 ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.6-1-04 ตัวอยาง มคอ.3 ของรายวิชาที่มีการ
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ (ทักษะที่ตองการ
พัฒนา) ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และผลการประเมินรายวิชาเพื่อนํามา
ปรับปรุง

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

2.6-3-01 รายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4 )
2.6-3-02 ตัวอยางรายงานของนักศึกษา
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4

5

6

7

ปฏิบตั ิท้งั ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
และมีกิจกรรมโครงการสงเสริมดานทักษะใหผเู รียน
ตลอดหลักสูตร เชน รายวิชา NUR 4215 การวิจัย
เกี่ยวกับการพยาบาล มีการมอบหมายใหนักศึกษาทํา
โครงรางงานวิจัยดวยตนเอง เปนตน
วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรโดยเชิญผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือในวิชาชีพจากแหลงฝก
ปฏิบตั ิ หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เชน การ
วิพากษขอสอบ, การเชิญบุคลากรภายนอกเปน
อาจารยพิเศษ นอกจากนี้นักศึกษายังไดรับ
ประสบการณจากผูนําชุมชนเมื่อมีโอกาสไดไปทํา
กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงในปการศึกษาถัดไปและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
อีกทั้งมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหวางอาจารย
และนักศึกษาขึ้น
วิทยาลัยฯ จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกดานโดยนักศึกษา เชน ดานการ
จัดการเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยี
สภาพแวดลอม และดานการจัดการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
โดยในปการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ภาค
การศึกษา = 4.39คะแนน (จากคะแนนเต็ม5)
วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกดาน โดยแบบประเมินจะ
ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา
และกิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู เพื่อนําผล
การประเมินมา ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้วิทยาลัยฯแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาที่พิจารณารายละเอียดของรายวิชา
วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาตามผลการประเมิน
ของนักศึกษา อาจารยผูสอนหรือผูเกี่ยวของ อีกทั้งมี
คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน ทําหนาที่พิจารณา
ขอสอบ ทุกรายวิชาทางการพยาบาล รวมทั้งจากการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

2.6-4-01 คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ
2.6-4-02 หนังสือเชิญวิพากษขอสอบ
2.6-4-03 ตารางการฝกปฏิบัติรายวิชาทางการ
พยาบาล
2.6-4-04 ภาพกิจกรรม อสส.ของชุมชนทาน้ําสาม
เสนใหความรูนักศึกษา
2.6-5-01 ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
นักศึกษา

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

2.6-7-01 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยโดยนักศึกษา
2.6-7-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรฯ
2.6-7-03 หนังสือสภาการพยาบาลที่ สภ.พ.
01/05/1421 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2554 เรื่อง การ
พิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ประเมินของสภาการพยาบาลเขาตรวจรับรอง
วิทยาลัยฯ ดวย

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
3.00
7 ขอ
5 คะแนน
0.1759
ระดับความสําเร็จของระบบและ

กลไกการการจัดการเรียนการสอน
(สกอ 2.6)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :3.3 รอยละของบัณทิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(สมศ 1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

หนวย
วัด

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ คน
ประกอบอาชีพอิสระ
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําอยูกอนแลว
คน
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
คน
4 จํานวนบัณฑิตผูกรอกแบบสํารวจ
คน
5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดงานทํา คน
หรือประกอบอาชีพอิสระ
6 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ดงานทําหรือ
รอยละ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา พ.ศ.
2552 2553 2554
75
-

-

75
75
-

-

-

75
75

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
รอยละ 84

คะแนน 2
รอยละ 87

คะแนน 3
รอยละ 90

คะแนน 4
รอยละ 93

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของบัณทิตปริญญาตรีที่ได
3.00
100
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สมศ 1)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 90

ผลการดําเนินงาน
100

คาคะแนน
ที่ได
5

คะแนน 5
รอยละ 96
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1759

การบรรลุ


75
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีบัณฑิตปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาจํานวน 75
คน โดยการตอบแบบสอบถามและติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2553 จํานวน 75 คน บัณฑิต
มีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 100
สําหรับปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 77 คน
โดยมีการสํารวจภาวะการหางานทําโดยใชแบบสอบถาม มีผตู อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ
88.31 ซึ่งยังรอฟงคําตอบจากหนวยงาน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
-รายงานผลการตอบแบบสอบถามและติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2553
-รายงานผลแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2554
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :3.4 รอยละคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ 2)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ใชขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการสงแบบประเมินบัณฑิตใหแกผใู ชบัณฑิตและตอบกลับมา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
บัณฑิต
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2552

2553

2554

-

-

4.26

-

-
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คะแนน
คน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
93

คะแนน 2
94

คะแนน 3
95

คะแนน 4
96

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละคุณภาพของบัณฑิตปริญญา
2.40
85.20
ตรี โท และเอก เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ 2)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
95

ผลการดําเนินงาน
85.20

คาคะแนน
ที่ได
1.00

คะแนน 5
97
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0281

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :3.6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่มีงานทําอยูกอนแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตผูกรอกแบบ
สํารวจ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ยังไมไดงานทํา
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด
รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ

หนวยนับ

ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2552

2553

2554

คน

-

75

77

คน

-

75

77

คน

-

-

-

คน

-

-

-

คน

-

75

77

คน

-

-

-

คน

-

75

77

รอยละ

-

100

100

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
80

คะแนน 2
82

คะแนน 3
84

คะแนน 4
86

คะแนน 5
88
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
2.40
100
ที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
84

ผลการดําเนินงาน
100

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาคะแนน
ที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1407

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :3.7 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ 2.1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯกําหนดขั้นตอนวิธีการเปดหลักสูตรใหม และมีการกําหนด
2.1–1-01 คูมือระบบและ
1
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
เปนผูพิจารณาและเสนอแนะในรางหลักสูตรใหมและ/หรือหลักสูตรที่
ปรับปรุง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ
ขั้นตอนตอไป และเสนอตอสภาการพยาบาลดวย โดยหลักสูตรในป
การศึกษา 2554 นี้ วิทยาลัยฯเปดสอนจํานวน 1 หลักสูตรไดแก หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ขณะนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการแกไขครั้งที่ 1 ตามขอเสนอแนะจากสภาการ
พยาบาล

2

3

กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (หัวขอแนว
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ)
2.1-1-02 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
2.1-1-03 รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
สภาการพยาบาล
2.1-1-04 หนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ.
01/05/838 ลงวันที่ 8 พค. 55
เรื่องผลการพิจารณาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
จากสภาการพยาบาล
วิทยาลัยฯมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการขออนุมัติปรับปรุง
2.1–2-01 คูมือระบบและ
หลักสูตร ซึ่งยังไมมีการปดหลักสูตร กรณีที่มีการปดหลักสูตร วิทยาลัยฯจะ กลไกการพัฒนาและบริหาร
ใชแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ตามคูมือบริหารหลักสูตรตอไป ซึ่งตอง หลักสูตร (หัวขอแนว
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
ปฏิบตั ิการเสนอปดหลักสูตร)
หลักสูตรฯของวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการอํานวยการฯ กอนนําเสนอให 2.1-2-02 คําสั่งแตงตั้ง
ความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ และพิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกํากับ
ตอไป
มาตรฐานหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯมีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวนทั้งสิ้น 1 2.1-3-01 ชื่อหลักสูตรและ
หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ 2548 โดย
สถาบันการศึกษาที่จะทําการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ คิดเปนรอยละ สอนและฝกอบรมวิชาชีพการ
100 ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรปรับตามกรอบมาตรฐาน
พยาบาลและการผดุงครรภที่
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภายในปการศึกษา 2555 ซึ่ง ไดรับการรับรองจาก
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปจจุบันหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 อยูในระหวางการปรับตาม
ขอเสนอแนะของสภาการพยาบาล

4

วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตรฯ เปนผูรบั ผิดชอบ
นอกจากนี้วิทยาลัยฯจะตองผานการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล
ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อรับรองสถาบัน

5

วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตรฯเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุม ประเมินหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุ ด มศึ ก ษา และดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งาน (KPI)
ครบถว น โดยเฉพาะตามเกณฑ คูมื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และเกณฑ ตามคูมือ
การขอรับ รองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ของ
สภาการพยาบาล

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คณะกรรมการสภาการ
พยาบาล
2.1-3-02 หนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ.
01/05/838 ลงวันที่ 8 พค.
55 เรื่องผลการพิจารณา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 จากสภาการพยาบาล
2.1-4-01 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรฯ
2.1-4-02 หนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ.
01/05/1421 ลงวันที่ 15
พย.54 เรื่อง การพิจารณาขอ
รับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ
2.1-4-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและ
วิพากษหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
2.1-5-01 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรฯ
2.1-5-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและ
วิพากษหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต พ.ศ. 2555

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลาง
ที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลา
ที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ
การประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร
เกณฑการใหคะแนน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
2.40
5 ขอ
ระดับความสําเร็จของระบบและ

คาคะแนน
ที่ได
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการครบ
5 ขอ
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1407

กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ 2.1)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :3.9

รอยละของสาขาที่มีกระบวนการเรียนการสอนดวย Project base
learning หรือกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (A5)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุทธิพงษ โตกาญจนา
โทรศัพท : 02-160-1207
หนวยนับ

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2553

2554

2555

1. จํานวนสาขาที่มีกระบวนการเรียนการสอน
ดวย Project base learningกระบวนการที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (A5) ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
2. จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด

สาขาวิชา

1

1

1

สาขาวิชา

1

1

1

3.รอยละของสาขาที่มีกระบวนการเรียนการ
สอนดวย Project base learning
กระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (A5)

รอยละ

100

100

100

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
14

คะแนน 2
14.5

คะแนน 3
15

คะแนน 4
15.5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
2.40
100
รอยละของสาขาที่มีกระบวนการ

คาคะแนน
ที่ได
5

คะแนน 5
16
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1407

เรียนการสอนดวย Project base
learning หรือกระบวนการที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (A5)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 15

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 100

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีจํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 1 หลักสูตรไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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ยุทธศาสตรที่ ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม สูการพัฒนาทองถิ่น
และสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน
4
ยุท ธศาสตรห นวยงาน : ยกระดั บ มาตรฐานงานวิจัย สรางองคความรู และนวั ต กรรม สู การพั ฒนา

ทองถิ่นและสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :
4.1 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ
4.1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯไดดําเนินการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยมีระบบและ 4.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ
1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

2

กลไกตามแนวทางของสถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา โดยกํ าหนดพั นธกิ จที่
เกี่ ยวข องกั บงานวิ จั ยในข อที่ 2 คื อ “วิ จัย และสรา งสรรค อ งค ค วามรู
ทางด า นการพยาบาลและสุ ข ภาพ” และกําหนดวัตถุ ประสงคของการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ในขอที่ 2 คือ“สงเสริมและสนับ สนุนการวิจัย
การสรางองคความรูใหมทางดานการพยาบาลและสุขภาพ” ซึ่งวิทยาลัย
ฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของวิทยาลัยฯ
เป นผูรั บผิ ดชอบกํ ากับดู แลการดํ าเนิ นงานและพั ฒนางานวิ จัยหรืองาน
สร า งสรรค ข องวิ ท ยาลั ยฯ และประสานงานข อมู ล ด า นการวิ จั ยกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้วิทยาลัยฯไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

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

วิทยาลั ยฯได สนั บสนุ นให อาจารย มี การทํ างานวิ จั ยที่ มี การบู รณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยในการดําเนินงานวิจัยจะ
นํ านั กศึ กษาเข ามามี ส วนร วม เช น งานวิจั ยเรื่ องเรื่ องประสิ ทธิ ผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฏีการดูแลตนเองในผูปวยความดัน
โลหิตสูง โดย รศ.วิริยา สุขวงศและคณะ มีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ชวยเก็ บขอมูลงานวิจัย ซึ่งนั กศึกษาสามารถนํ าไปใชในการเรียนการสอน
วิชาฝ กปฏิ บั ติการพยาบาลอนามั ยชุมชน ในการดู แลผู ปวยโรคความดัน
โลหิตสูงตอไป

4.1-2-01 รายชื่อรายวิชาที่มีการบูร
ณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน
4.1-2-02 รายชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ
2554
4.1-2-03 ภาพกิจกรรมนักศึกษาชวย
เก็บขอมูล
4.1.-2-04 รายงานวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
โดยประยุกตใชทฤษฏีการดูแลตนเอง
ในผูปวยความดันโลหิตสูง
4.1-2-05 ภาพกิจกรรมเยี่ยมบาน ที่
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3

วิทยาลั ยฯมีการพัฒนาศักยภาพด านการวิจัยของอาจารยของวิทยาลัยฯ
โดยจัดโครงการพั ฒนาอาจารย เพื่ อเข าสู ตํ าแหน งวิ ชาการ เมื่อวั นที่ 22
ธั นวาคม 2554 นอกจากนี้ ยั งส งบุ คลากรในวิ ท ยาลั ยฯเข าร วมอบรม
โครงการจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน การบรรยาย
เรื่อง “เทคนิคการสังเคราะหงานวิจัย” ที่ จัดโดย ศูนย วิจัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
โครงการที่ จัดโดยสถาบันวิจัยและพั ฒนา ซึ่งวิทยาลั ยฯมีคณะกรรมการ
ด านงานวิจั ยหรืองานสร างสรรค เป นผู ให คํ าปรึ กษาหรื อข อเสนอแนะ
เกี่ ยวกั บงานวิ จัยหรื องานสร างสรรค นอกจากนี้ บุ คลากรของวิทยาลัยฯ
สามารถติดตามขอมูลขาวสารงานวิจัยไดจากเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งมีคูมือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ,คูมือการ
จัดเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพในวารสารเผยแพรแกอาจารยที่ สนใจให
ดาวนโหลดดวย

4

วิทยาลัยฯไดจัดสรรเงินงบประมาณ (งบรายได) ในแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อเปนทุนดาน
การวิ จั ยแก อาจารย และบุ คลากรในวิ ทยาลั ยฯ เป นจํ านวนเงิ นทั้ งสิ้ น
220,925 บาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุ นใหอาจารยเสนอขอรับทุนอุ ดหนุ น
จากมหาวิทยาลั ยผ านสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา โดยป งบประมาณ 2554
วิทยาลัยฯไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน
5 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 196,580 บาท
วิทยาลั ยฯให การสนั บสนุ นพั นธกิ จด านการวิ จัย โดยมี การจั ดโครงการ
พัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 แก
บุ คลากรของวิทยาลั ยฯ โดยมี การเชิ ญ อ.ดร. วิ ทยา เมฆขํา บรรยายใน
หั วขอเรื่ อง “การผลิ ตผลงานวิ จั ยสู ผลงานทางวิ ชาการ” และ รศ. อุ บล
กลองกระโทก มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “หลักเกณฑและแนวทางการเขาสู
ตํ าแหน งทางวิ ชาการ” นอกจากนี้ยั งให การสนั บสนุนในสิ่ งอํ านวยความ
สะดวกตางๆเชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลตางๆหรือ
ขอมูลดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ,การประชาสัมพันธใหอาจารยเขารวม
การประชุ มวิ ชาการต างๆผ านทางระบบ e-office และการติ ดประกาศ
ประชาสัมพันธ เปนตน

5

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
อาจารยสอนวิธีการดูแลผูปวยให
นักศึกษา
4.1-3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02)
4.1-3-02 โครงการพัฒนาอาจารย
เพื่อเขาสูตาํ แหนงทางวิชาการ
4.1-3-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
4.1-3-04 คูมือจรรยาวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ
4.1-3-05 ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศ
หรือตางประเทศ
4.1-3-06 คําสั่งไปราชการของ
อาจารย
4.1-3-07 เว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนา http://rdi.ssru.ac.th/
4.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554
4.1-4-02 รายชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ
2554 (อางอิงเอกสาร 4.1-2-02)
4.1-4-03 เอกสารสัญญาขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย เลขที่208/2554
4.1-5-01 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554
4.1-5-02 เอกสารสัญญาขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย (อางอิงเอกสาร
4.1-4-03)
4.1-5-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ
4.1-5-04 เว็บไซตของสถาบันวิจัย
และพัฒนา http://rdi.ssru.ac.th/
4.1-5-05 ฐานขอมูลออนไลน
http://www.library.ssru.ac.th/

88
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

6

วิทยาลัยฯมีการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาอาจารยเพื่อ
เขาสูตําแหนงวิชาการ โดยมีผลการประเมินของโครงการนั้นมีคาคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.51 (จากคะแนนเต็ม 5) สําหรับงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการติดตามผานทางระบบ e-office โดยการให
คณาจารย ที่ ได รับทุนสนั บสนุ นการวิจั ยรายงานความกาวหน าตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และดําเนินการติดตามทุกโครงการที่ไดจัดทําแผน

7

วิทยาลัยฯไดนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2553 มาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพดานงานวิจัย
โดยมีการผลักดันใหอาจารยทําผลงานวิจัยมากขึ้น และนํางานวิจัยไปบูรณา
การรวมกับการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กิจกรรม/
โครงการดานงานวิจัยฯนั้น วิทยาลัยฯไดนําผลการประเมินโครงการฯที่จัด
ขึ้ นมาพิ จารณาในการจั ดโครงการครั้ งต อไป โดยผลการประเมิ นของ
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการในหัวขอวาโครงการนี้มี
ประโยชนสามารถนํามาใชได มีคะแนน 4.55 (จากคะแนนเต็ม 5) และผล
การประเมิ นว าเป นโครงการที่ ควรจะต อเนื่ อง ได คะแนนถึ ง 4.63 (จาก
คะแนนเต็ม 5) ซึ่งแสดงวาอาจารยที่เขาอบรมมีความพึงพอใจ

8

ในการดํ าเนิ นงานโครงการบริการวิ ชาการนั้ น วิ ทยาลั ยฯได ทํ ากิ จกรรม
Focus Group ซึ่ งมี การสํ ารวจความต อ งการของประชาชนในชุ มชน
เกี่ ยวกั บความต องการด านสุ ขภาพ เพื่ อนํ าผลที่ ได ไปปรับ ใช ในการจั ด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตางๆ ซึ่งวิทยาลัยฯจะนําไปตอยอดในการ
นํ าไปใชรวมกั บงานวิ จัยหรืองานสร างสรรคที่ เกี่ ยวข องทางด านสุ ขภาพ
เพื่ อให กิจกรรมที่ ทํ ามี ความสอดคล องและสามารถตอบสนองต อความ
ต องการของประชาชนในชุ มชนอย างแท จริ ง เกิ ดประโยชน ที่ สามารถ
นําไปใชไดจริงตอไป

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
dbonline.php
4.1-5-06 การติดประกาศ
ประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ
4.1-5-07 เอกสารขอเชิญเขารวม
ประชุมวิชาการที่แจงเวียนผานระบบ
e-office เลขที่รับ 183/2555 ลง
วันที่ 9 ก.พ. 55 จากสมาคมพยาบาล
สาธารณสุขไทย
4.1-6-01 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ (อางอิงเอกสาร
4.1-5-03)
4.1-6-02 บันทึกขอความถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ วพบ/
278 วันที่ 15 สค. 54 เรื่องการสง
รายงานกาวหนาโครงการวิจัยเรื่อง
เพศวิถีของนักศึกษาในเขต
รัตนโกสินทร กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.1-7-01 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจําป
2553
4.1-7-02 แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement plan)
4.1-7-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ (อางอิงเอกสาร
4.1-5-03)
4.1-8-01 ผลการสรุปความ
ตองการของชุมชน
4.1-8-02 โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การเผชิญความเครียดที่มีผลตอการ
ปรับตัวของบุคคลวัยผูใหญ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน
8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรือสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ หรือ 7 ขอ
ครบ 7 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการ
2.00
8 ขอ
5 คะแนน
0.1172
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ 4.1)
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
8 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
4.2จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล

ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยา
ศรี
โทรศัพท : 02-160-1205

โทรศัพท : 02-160-1371
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ
2.จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
3.รอยละผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
-

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2553

2554

2555

สาขา

-

-

-

สาขา

-

-

-

รอยละ

-

-

-

คะแนน 2
-

คะแนน 3
1

คะแนน 4
-

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิ

0.50

-

คะแนน 5
2

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

-

-

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
1

ผลการดําเนินงาน
-

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

92
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :

93
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.3
ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยงานสรางสรรค
(สกอ 4.2 )
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1

วิทยาลั ยฯวางแนวทาง ขั้ นตอน และ
ห ลั ก เก ณ ฑ ต ล อ ด จ น กํ า ห น ด
ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ
หรื อ เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรค ในวารสารหรือการประชุ ม
วิชาการโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ด านงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
นอกจากนี้ ยั ง ให ก ารสนั บ สนุ น การ
เผยแพ ร ผ ลงานวิ จั ยห รื อผลงาน
สรางสรรค อาทิเชน การสนับสนุนดาน
งบประมาณเพื่ อเข ารวมประชุ มเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค,
การประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ
ตางๆ เปนตน

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

2

วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เปนผูรับผิดชอบใน
การรวบรวม คั ด สรร วิ เคราะห แ ละ
สังเคราะห ความรูจากผลงานวิจัยหรื อ
งานสร างสรรค ให เห มาะสมกั บ
กลุมเปาหมาย รวมกับการจัดการเรียน
การสอน โดยสนับสนุนใหอาจารยมีการ
ทํางานวิจัยที่มาจากการรวบรวมความรู
จากงานวิจัยมากขึ้น

3

นําองคความรูท่ไี ดจากการวิเคราะห
สังเคราะหผลงานวิจัยมาเผยแพร โดย
การตีพิมพรวบรวมเปนหนังสือ หรือ
เผยแพรผานทาง Blog ใหผูที่สนใจ
นําไปใชปนระโยชนตอไป

4.2-2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2554 (แนวทางการ
ดําเนินงานดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค)
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02)
4.2-2-02 หนังสือถอดบทเรียน พย.สสส. เสนทางสูสุขภาวะ,พิมพครั้ง
ที่ 1 มกราคม 2555
4.2-2-03 หัวขอเรื่อง“ Pregnancy in the Extreme Ages
Holistic Approach in Elderly Pregnancy” ในหนังสือการ
ตั้งครรภในมารดาวัยเสี่ยง โดยสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารก
ในครรภ (ไทย),2554
4.2-3-01 หนังสือการตั้งครรภในมารดาวัยเสี่ยง โดยสมาคมเวช
ศาสตรมารดาและทรากในครรภ (ไทย),2554
4.2-3-02 หนังสือเวชศาสตรปริกําเนิด โดยสมาคมเวชศาสตรปริ
กําเนิดแหงประเทศไทย,2554
4.2-3-03 (อางอิงเอกสาร 4.2-2-02) หนังสือถอดบทเรียน พย.สสส.
เสนทางสูสุขภาวะ,พิมพครั้งที่ 1 มกราคม 2555
4.2-3-03
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

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

4

5

สนั บสนุ นการนํ าผลงานวิจั ยหรื องาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรั บ รองการใช ป ระโยชน จริ งจาก
หนวยงานภายนอก อาทิ งานวิจัยเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยกอน
เรี ยน จั งหวั ดสมุ ท รสงคราม ในส วน
ผลงานวิจัยที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70
(บานบางแกว) สามารถนําไปใชในการ
พั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ ของ
นั ก เรี ย นร ว มกั บ บิ ด า มารดา หรื อ
ผูปกครองได เปนตน
คณะกรรมการด านงานวิ จั ยหรื องาน
สร า งสรรค ข องวิ ท ยาลั ย ฯได มี แ นว
ปฏิบั ติในการคุมครองสิทธิ์ และรักษา
สิทธิประโยชน ที่ เกี่ยวข องกับงานวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการทํ าความเข าใจ
แกอาจารยผูทําผลงานวิจัย สําหรับงาน
สร างสรรค นั้ น ผลงานจะต อ งยื่ นจด
สิ ทธิ บั ตร ซึ่ งสามารถศึ กษาข อมู ลได
จากเว็ บ ไซต ข องกรมทรั พ ย สิ น ทาง
ปญญาซึ่งมีคูมือและขั้นตอน พรอมทั้ง
รายละเอียดอยางชัดเจน

4.2-4-01 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

4.2-5-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2554
(อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1-1-02)
4.2-5-02 แนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชนที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีระบบและกลไกสนั บสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ
4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชป ระโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.50
5 ขอ
5 คะแนน
0.0879
ระดับความสําเร็จระบบและกลไก

การจัดการความรูจากงานวิจัยงาน
สรางสรรค (สกอ 4.2 )
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.4 ระดับความสําเร็จของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย (สกอ 4.3 )
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2553

2554

2555

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก

บาท

147,000

196,580

175,000

2.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมลาศึกษาตอ)
3.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

คน

24

37

34.5

บาท

6,125.00

5,312.97

11,928

072.46เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
1

คะแนน 2
2

คะแนน 3
3

คะแนน 4
4

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ระดับความสําเร็จของเงินสนับสนุน
1.50
11,928
งานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
(สกอ 4.3 )
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
11,928 บาท

คาคะแนน
ที่ได
1.000

คะแนน 5
5
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0176

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.5
รอยละของวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร หรือการวิจัยทองถิ่นเชิง
บูรณาการ (A9)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2553
2554
2555
1. จํานวนวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
เรื่อง
หรือการวิจัยทองถิ่นเชิงบูรณาการ
- ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร
-ทองถิ่นเชิงบูรณาการ
2. อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ใน
เรื่อง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( ไมรวมผูลาศึกษาตอ)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3. รอยละของวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร หรือการวิจัยทองถิ่นเชิงบูรณาการ

รอยละ

-

-

-

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
3

คะแนน 2
4

คะแนน 3
5

คะแนน 4
6

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุง 1.50

คาคะแนน
ที่ได
-

คะแนน 5
7
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
-

รัตนโกสินทร หรือการวิจัยทองถิ่น
เชิงบูรณาการ (A9)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
-

ผลการดําเนินงาน
-

การบรรลุ
-
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.6
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา (สมศ 5)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2553
2554
2555
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1. ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร

ถวงน้ําหนัก

0.83

1.15

3.25

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด (ไมรวมผูลาศึกษาตอ)

คน

24

37

34.5

3.รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา
เกณฑการใหคะแนน :

รอยละ

3.46

3.11

8.44

คะแนน 1
ไมมี่

คะแนน 2
5

คะแนน 3
10

คะแนน 4
15

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)

รอยละของงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา (สมศ 5)

1.50

8.44

คะแนน 5
20

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

2.688

0.0473

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
รอยละ 15

ผลการดําเนินงาน
8.44

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
1. อุดมพร ยิ่งไพบูลยสุข (2554).การพัฒนารายวิชาสหศาสตรในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสรางความตระหนักทางเพศ
วิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต.วารสารสหศาสตร. 11(1).
2. รุจา ภูไพบูลยและคณะ.(2554).กรณีศึกษาหมูบานศาลาดิน : การพัฒนาชุมชนสุขภาพพอเพียง โดย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม.การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร-ธรรมศาสตร-มหิดลกองทัพเรือ ครั้งที่ 14, 2015 ประชาคมอาเซียน : ความทาทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 20
ตุลาคม 2554.
56-69.
วารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
3. อัจฉริยา พงษนุมกุล,จงจิต เสนหา,รุงนภา ผาณิตรัตน,ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และทิพาพันธ สังฆะพงษ.
(2554).พฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร.วารสารพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล,29(2).37-45
งานสรางสรรค
4. อรพิ นธ เจริ ญ ผล. (2554). “ Pregnancy in the Extreme Ages Holistic Approach in Elderly
Pregnancy” ใน บุญศรี จันทรรัชชกูล (บรรณาธิการ). การตั้งครรภในมารดาวัยเสี่ยง.(หนา 17-26). กรุงเทพฯ: ยู
เนี่ยน ครีเอชั่น
5. อรพินธ เจริญผล. (2554). “ อาการและสัญญาณเตือนภัยในมารดาและทารกแรกเกิด” ใน วิทยา ถิฐาพันธ (บรรณาธิการ). เวช
ศาสตรปริกําเนิด คัดกรอง & ปองกัน & สงเสริมสุขภาพ (หนา 47-59). กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น
6. เปรมวดี คฤหเดช. (2555). “กาวแรกสูสถาบันสรางเสริมสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา”.ใน วัลลา ตันตโยทัย (บรรณาธิการ). ถอดบทเรียน พย.สสส. เสนทางสูสุขภาวะ (หนา289299).กรุงเทพฯ:อุดมรัตนการพิมพและดีไซน.
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :4.7 รอยละของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน (สมศ 6)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.อรพินธ เจริญผล
ผูจัดเก็บขอมูล : นายนพปฏล อินยาศรี
โทรศัพท : 02-160-1371
โทรศัพท : 02-160-1205
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2553
2554 2555
1.จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
จํานวน
3
3
ประโยชน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

2.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด (ไมรวมผูลาศึกษาตอ)
3.รอยละของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชประโยชน

คน

-

37

34.5

รอยละ

-

8.11

8.69

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
1

คะแนน 2
2

คะแนน 3
3

คะแนน 4
4

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.50
8.69
รอยละของการนํางานวิจัยหรือ

คาคะแนน
ที่ได
5

คะแนน 5
5
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0879

งานสรางสรรคไปใชประโยชน
(สมศ 6)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง :
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
1. นิตยา ศรีจํานง,อาภากร เปรี้ยวนิ่ม และสุภาวดี สมจิตต.(2553). ความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยกอน
เรียน จังหวัดสุมทรสงคราม. การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น” 14-15 มิถุนายน 2553. 292-299.
2. วิภากร สอนสนาม, วิวัน ละมนเทียร , เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ, จิระประภา ศรีสารคามไกรทอง และพาณี ยงใจ
ยุธ. (2553). พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และระดับ ภาวะโภชนาการของนั กเรียนระดับประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น” 14-15 มิถุนายน 2553. 463-469.
3. อุดมพร ยิ่งไพบูลยสุข, เปรมวดี คฤหเดช, สาหรี แดงทองดี และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2553). ความรูและ
เจตคติตอ การมี เพศสั มพั นธ กอ นวั ยอั นควรของนั กเรียนมัธ ยมตน จั งหวัดสมุท รสงคราม. การประชุ ม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 14-15 มิถุนายน 2553.
623-631.
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัยจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บานบางแกว)
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัยจากโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัยจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตรที่ ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสมทันสมัย
และธํารงไวซึ่งสวนสุนันทา
5
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีใหเหมาะสม

ทันสมัย และธํารงไวซึ่งสวนสุนันทา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :5.1

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของใหบริการ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ 2.5 )

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายอติกานต ทวีวงศอนันต
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1
วิทยาลัยฯใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถ 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่
ใช บ ริการเครื่องคอมพิว เตอรของหองสมุด หรือศูนยวิทยบริการ ใหบริการนักศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศได
2
นักศึกษาของวิทยาลัยฯมีสํานั กวิทยบริการเพื่อใชในการค นควา 1.2.1 สํานักวิทยบริการ
ขอมูล โดยวิทยาลัยฯจะจัดสงหนังสือทางการพยาบาลใหหองสมุด
เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจคนควา นอกจากนี้สํานักวิทยบริการ
ยังเปดอบรมการใชงานใหแกนักศึกษาทุกปการศึกษาดวย
3
บริเวณอาคารเรียนของวิทยาลัยฯจะมีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต โดย 1.3.1 ภาพห องปฏิ บั ติการ
นั กศึ กษ าต อ งมี รหั สแ ล ะชื่ อ ผู ใช งาน ล งท ะ เบี ยน แ ล ะ มี ทางการพยาบาล
หองปฏิบัติการทางพยาบาล รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝก
ทั ก ษะทางการพยาบาล เช น หุ น จํ า ลอง DVD โดยนั ก ศึ ก ษา
สามารถยืมไปใชฝกฝนได
4
มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงาน 1.4.1 ภาพห อ งและพื้ น ที่
ทะเบี ยนนั กศึกษาผ า นระบบเครือ ข ายคอมพิ วเตอร มี ห องปฐม อํานวยความสะดวกภายใน
พยาบาลเพื่อใหการบริการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน มหาวิทยาลัย
การจัดโรงอาหาร รานอาหารใหบ ริการแกนั กศึกษา และมีสนาม
กีฬาใหนักศึกษาใชทํากิจกรรม
5
มีการจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา หองสุขาเพียงพอ 1.5.1 ภาพอุ ป กรณ และ
แก นั ก ศึ ก ษา และมี ก ารติ ด ตั้ ง กล อ งวงจรป ด เพื่ อ รั ก ษาความ สาธารณูปโภค
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ระบบกําจัดของเสีย
การจั ด การขยะ ควบคุ ม โดย ISO 14001 : 2004 รวมทั้ ง มี ก าร
ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคาร
เรียน
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพของบริ ก ารในข อ 2 – 5 ทุ กข อโดยได รายงานการสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
7
วิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล ตอการดําเนินงานดานการ
ในการพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด านกายภาพที่ โดยนํ ามาใช ในการ ใหบริการดานตางๆ
ประจําปการศึกษา 2554
วางแผนปฏิบัติราชการในป 2556 ตอไป
ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา
5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ที่สนองความตองการของผูรับบริการ
เกณฑการใหคะแนน :
6

คะแนน 1
ดําเนินการครบถวน
1-3 ขอ

คะแนน 2
ดําเนินการครบถวน
4 ขอ

คะแนน 3
ดําเนินการ
ครบถวน
5 ขอ

คะแนน 4
ดําเนินการ
ครบถวน
6 ขอ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.50
7 ขอ
ระดับความสําเร็จของใหบริการ

คาคะแนน
ที่ได
5 คะแนน

คะแนน 5
ดําเนินการ
ครบถวน
7 ขอ
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1759

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ
2.5 )
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3.00

ผลการดําเนินงาน
7 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :5.2
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ 7.3)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายอติกานต ทวีวงศอนันต
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1
วิทยาลัยฯใชแผนระบบสารสนเทศรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีศูนย 1.1.1 ศูนยวิทยบริการและ
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
มีการใชระบบ ERP เพื่อชวยการบริห ารและการตัดสินใจ โดยใช 1.2.1 ระบบ ERP
ประโยชน ด า นการบริ ห ารจั ด การงบประมาณ การเงิ น งาน
ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้มีฐานขอมูลงานวิจัยซึ่งสามารถสืบคน
งานวิจัยออนไลน และขอมูลตางๆได และซึ่งขอมูลตางๆนี้สามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพได
3
การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศโดยศูนยวิทย 1.3.1 ศู นยวิทยบริการและ
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา 1.4.1 ศู นยวิทยบริการและ
ปรั บ ปรุง ระบบสารสนเทศโดยศู น ยวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
5
สํ า หรั บ รายงานการประเมิ น ตนเองของการประกั น คุ ณ ภาพ 1.5.1 ระบบ CHE QA
การศึกษาภายใน จะตองลงระบบ CHE QA online เพื่อรายงาน online
ผลตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
ประเด็นการพิจารณา :
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
3
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 มีการกําหนดแนวทางหรือนโยบายดานสารสนเทศหรือแผนสารสนเทศ (Information System Plan
2 มีร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการตั ดสินใจและสามารถนํา ไปใชในการดําเนิ นงานงานประกัน
คุณภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
3 มีการติดตามขอมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจอยางนอย 2 ครั้ง ตอป และรายงานตอ
ผูบริหาร
4 มีการนําผลการติดตามมาปรับปรุงขอมูลในระบบ CHE-QA
5 มีการบันทึกขอมูลในระบบ CHE-QA
เกณฑการใหคะแนน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
2.00
5 ขอ
5 คะแนน
0.1172
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (สกอ 7.3)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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ยุทธศาสตรที่ เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสรางความ
พึงพอใจแกชุมชน และสังคม
6
ยุทธศาสตรหนวยงาน : เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ ที่สนองตอบความตองการและสราง

ความพึงพอใจแกชุมชน และสังคม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :6.1

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
(สกอ. 5.1),(สมศ 8)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯมีการกําหนดพันธกิจของวิทยาลัยฯในขอที่ 5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
1
3 วา “ใหบริการวิชาการทางดานการพยาบาลและ
สุขภาพแกชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม” และดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตรที่ 6 ไดแก “เรงรัด
บริการวิชาการอยางมีคณ
ุ ภาพที่สนองตอบความ
ตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชนและสังคม”
ซึ่งไดระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2554 มีการจัดสรรงบประมาณดานการบริการ
วิชาการ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเปนผูรบั ผิดชอบการจัดโครงการ และ
ติดตามประเมินผลการใหบริการที่ระบุไวในรายงานผล
การดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการ

2

งบประมาณ 2554
5.1-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ปการศึกษา 2554
5.1-1-03 รายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน (คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่องการ
สงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน เลขที่
1959/2553) หนา 30-34
5.1-1-04 รายงานผลการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน
โครงการบริการวิชาการที่วิทยาลัยฯจัดขึ้นนั้นมีการบูร 5.1-2-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ณาการรวมกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษามี
บริการวิชาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
สวนรวมในการใหบริการวิชาการแกประชาชนใน
ประชาชนในชุมชน (มคอ. 3 รายวิชา NUR
ชุมชน ณ พื้นที่จริง โดยโครงการการสงเสริมสุขภาพ 3213 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1) หนา 36ประชาชนในชุมชนนั้น มีการบูรณการกับรายวิชา
53
NUR 3213 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 โดยอาจารย 5.1-2-02 รายงานผลการดําเนินโครงการ
นําปญหาสุขภาพของประชาชนไปเปนตัวอยางในชั้น บริการวิชาการ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
เรียนและใหความรูคําแนะนําในการปฏิบัติการ
ประชาชนในชุมชน (มคอ. 5 รายวิชา NUR
พยาบาลที่เหมาะสม โดยการดําเนินโครงการบริการ 3213 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1) หนา 54วิชาการนั้นจะมีอาจารยผูสอนดูแลการปฏิบัตงิ านของ 59
นักศึกษาอยางใกลชิด เปนการเพิ่มพูนประสบการณ
และนําสถานการณที่พบไปอภิปรายในชั้นเรียนตอไป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3

4

5

สําหรับโครงการบริการวิชาการเรื่องคนรุนใหมใสใจ
ผูสูงอายุนั้น มีการนําไปบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม “วาสนะเวศม” โดยการจัดการเรียน
การสอนตาสภาพจริง ซึ่งนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
นักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงการดังกลาวมาวิเคราะห
ดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ณ สถานที่จัดโครงการ
ดังกลาว
มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการการ
ใหบริการแกชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย
โดยพิจารณาความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายและแผน
ที่ตั้งไว โดยไดรับความรวมมือในการปฏิบัติจาก
อาจารย บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาไดความรู
และประสบการณ อาจารยและบุคลากรมีผลงานเปน
ภาระงาน ไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนและได
โครงการวิจัยของวิทยาลัยฯ ในขณะนี้ชุมชนที่ไดรบั
บริการก็มีความพึงพอใจเชนกัน
อาจารยผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของนําผลการประเมิน
และขอมูลที่เก็บรวบรวมเพิ่มเติมจากการบูรณาการ
การใหบริการชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ไปปรับปรุงการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยตอไป นอกจากนี้อาจารยยังใหนักศึกษา
ทําวิจัยชุมชนเพื่อเปนสวนประกอบการเรียนและ
อาจารยใชผลการประเมินเพื่อทําวิจัยตอยอดใหได
ความรูใหมตอ ไป

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

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

5.1-4-01 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา
2554

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

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
5
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
2.50
5 ขอ
5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของระบบและ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1466

กลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม (สกอ. 5.1),(สมศ 8)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :6.2

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ. 5.2)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการสํารวจลักษณะปญหาสุขภาพและความตองการของชุมชนกอน
5.2-1-01 ผลการสํารวจความ
1
2

3

4

5

นํามาใชกําหนดนโยบายและแผนการใหบริการในชุมชน โดยการพูดคุย
และประสานงานกับผูนําชุมชน
วิทยาลัยฯมีการรวมมือและเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวม
มือระหวางหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานการแพทยและการพยาบาล, การจัด
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน เปนตน

ตองการชุมชน

มีการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือ
ชุมชน รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางลบ แตไมพบวาเกิดผลกระทบ
ทางลบแตอยางใด นอกจากการพบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบาง
จากผลการประเมินในขอ 3 ที่ผานมารวมกับอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในโครงการบริการวิชาการไดถูกนํามาใชพัฒนากิจกรรมในการขออนุมัติ
โครงการบริการวิชาการในปถัดไป เชน โครงการการปองกันโรคระบาด
ไขเลือดออกและไขหวัดใหญ ที่ดาํ เนินโครงการในงบประมาณ 2554นั้น
มีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง แตในการเสนอขออนุมัติโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2555 ไดมีการปรับใหมีการรณรงคปองกันเฉพาะ
โรคไขเลือดออกในโครงการเทานั้น เนื่องจากโรคไขหวัดใหญสามารถ
ควบคุมไมใหเกิดการระบาดเมื่อป 2552-2553 ที่ผานมา
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ และ
ประสบการณถายทอดสูบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ทั้ง
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเขียนบทความเพื่อถายทอด

5.2-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน

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

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

5.2-5-01 บทความเรื่อง
“กาวแรกสูสถาบันสรางเสริม
สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาล
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ขอมูลดานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
และสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา” เรียบ
เรียงโดย ดร. เปรมวดี คฤห
เดช จากหนังสือถอดบทเรียน
พย.สสส. เสนทางสูสุขภาวะ:
พิมพครั้งที่ 1,มกราคม 2555
5.2-5-02 ภาพกิจกรรมงาน
อนามัยโรงเรียน
5.2-5-03 ภาพกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน
2
มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ
5
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.50
5 ขอ
5 คะแนน
0.1466
ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :6.3
ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
องคกรภายนอก (สมศ 9)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในการบริการวิชาการแก
5.4-1-01 แผนปฏิบัติราชการ
1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สังคม เพื่อสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชนและ
สังคม ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองได โดยมี
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งประกอบดวยแผน
ดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน
มีการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
(P) วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร “เรงรัดบริการวิชาการ
อยางมีคุณภาพที่สนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชมุ ชน
และสังคม” โดยการถายทอดจากแผนงานมาสู “โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน” เพื่อใหบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยฯ รวม
เปนสวนหนึ่งในการดําเนินโครงการดังกลาว ซึ่งมีจัดประชุมกับประธาน
ชุมชนและกรรมการชุมชน เพื่อรวมกําหนดแนวทางดําเนินงาน มีการ
สํารวจความตองการทางดานสุขภาพ จากผูนําและตัวแทนจากชุมชนใน
ชุมชนทาน้ําสามเสน (วัดประสาทฯ) เพื่อใหการดําเนินงานสามารถ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงจากประชาชนในชุมชนได
(D) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วิทยาลัยฯรวมพิจารณากับชุมชน
โดยมีนักศึกษา และอาจารยมารวมดําเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมแบง
ออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังนี้
1. การเยี่ยมบานผูปว ยเรื้อรัง สําหรับชุมชนวัดราชาธิวาส (เปนการ
ติดตามผลจากปท่แี ลว)
2. การจัดกิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนทาน้ําสามเสน
3. การยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยสุขภาพชุมชน ชุมชนทาน้ําสาม
เสน ภายใตงบประมาณแผนดินเปนจํานวนทั้งสิ้น 50,000 บาท
(C) มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความคืบหนาของแต
ละกิจกรรม สําหรับกิจกรรมอื่นๆจะมีรายงานผลการประเมินโครงการ
แกคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและรองผูอาํ นวยการวิทยาลัย
พยาบาลซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ มีการติดตามผลโครงการใน
ดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูไปใช
นอกจากนี้ยังสรุปปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อสามารถ
นําไปพัฒนาในการจัดโครงการครั้งตอไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555
5.4-1-02 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน
5.4-1-03 ภาพกิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2

3

4

5

มีการประเมินผลการดําเนินโครงการไวอยางชัดเจน โดยใช
แบบสอบถามประเมินความรู การนําไปใชและความพึงพอใจ ซึ่งผลการ
ประเมินเปนดังนี้ (1) ดานความพึงพอใจ ผลการประเมินรอยละ 94.00
(2) ดานความรูความเขาใจ ผลการประเมินรอยละ 90.70 (3) ดานการ
นําความรูไปใช ผลการประเมินรอยละ 91 ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผน
ที่วางไว
วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบานของประชาชนที่ปวยเรื้อรัง
ตามกําหนดการ ผูปวยและผูดูแลมีการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมตามคําแนะนํา และปฏิบตั ิตนไดอยางถูกตอง ซึ่งสามารถ
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางเปนรูปธรรม
ประชาชนในชุมชนทาน้ําสามเสน ไดรับบริการการตรวจสุขภาพรางกาย
เบื้องตน และไดรับความรู/คําแนะนําดานสุขภาพ เพื่อใหประชาชน
สามารถนําไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพดวยตนเองได สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนเบื้องตนได เปนการผลักดันใหชุมชน
มีกลไกที่จะพัฒนาตนเอง
โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้นไดสง
ผลกระทบที่ทาํ ใหเกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชนและประชาชนใน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง คือ กิจกรรมที่จัดตรงกับปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในชุมชน ซึ่งผูรับบริการในกิจกรรมได
ทราบภาวะสุขภาพปจจุบันของตนเอง และทราบภาวะเสี่ยงของการ
เจ็บปวยดวยโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม สวนในกรณีประชาชนที่มี
อาการเจ็บปวยที่มารับการตรวจรางกายเบื้องตนจะไดรับยา และ/หรือ
คําแนะนําในการดูแลตนเอง สําหรับประชาชนที่มีการเจ็บปวยเรื้อรัง
จะไดรับการคัดกรองเบื้องตนที่เหมาะสมกับโรคที่เปน และไดรับ
คําแนะนําในการดูแลตนเองที่เหมาะสม มีการดําเนินการเยี่ยมบานราย
ละ 3 ครั้ง ซึ่งผูปวยและผูดูแลมีการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตและการปรับสิ่งแวดลอมบริเวณบานใหเหมาะสมกับสภาพ
ของผูปวยตามคําแนะนํา และปฏิบัตติ นไดอยางถูกตอง

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
5.4-2-01รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน

5.4-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน
5.4-4-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน
5.4-5-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3
ชุมชนหรืองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4
ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของผลการเรียนรู
2.00
5 ขอ
5
0.1172
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือองคกรภายนอก (สมศ 9)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :6.4
ระดับความสําเร็จของการปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน (สมศ 18.2)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในการบริการวิชาการแก
5.4-1-01 แผนปฏิบัติราชการ
1
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สังคม เพื่อสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชุมชนและ
สังคม ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองได โดยมี
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งประกอบดวยแผน
ดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน
มีการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
(P) วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร “เรงรัดบริการวิชาการ
อยางมีคุณภาพที่สนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกชมุ ชน
และสังคม” โดยการถายทอดจากแผนงานมาสู “โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน” เพื่อใหบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยฯ รวม
เปนสวนหนึ่งในการดําเนินโครงการดังกลาว ซึ่งมีจัดประชุมกับประธาน
ชุมชนและกรรมการชุมชน เพื่อรวมกําหนดแนวทางดําเนินงาน มีการ
สํารวจความตองการทางดานสุขภาพ จากผูนําและตัวแทนจากชุมชนใน
ชุมชนทาน้ําสามเสน (วัดประสาทฯ) เพื่อใหการดําเนินงานสามารถ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงจากประชาชนในชุมชนได
(D) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วิทยาลัยฯรวมพิจารณากับชุมชน
โดยมีนักศึกษา และอาจารยมารวมดําเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมแบง
ออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังนี้
1. การเยี่ยมบานผูปว ยเรื้อรัง สําหรับชุมชนวัดราชาธิวาส (เปนการ
ติดตามผลจากปท่แี ลว)
2. การจัดกิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนทาน้ําสามเสน
3. การยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยสุขภาพชุมชน ชุมชนทาน้ําสาม
เสน ภายใตงบประมาณแผนดินเปนจํานวนทั้งสิ้น 50,000 บาท
(C) มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความคืบหนาของแต
ละกิจกรรม สําหรับกิจกรรมอื่นๆจะมีรายงานผลการประเมินโครงการ
แกคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและรองผูอาํ นวยการวิทยาลัย
พยาบาลซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ มีการติดตามผลโครงการใน
ดานความพึงพอใจ ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูไปใช
นอกจากนี้ยังสรุปปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อสามารถ
นําไปพัฒนาในการจัดโครงการครั้งตอไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555
5.4-1-02 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน
5.4-1-03 ภาพกิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มีการประเมินผลการดําเนินโครงการไวอยางชัดเจน โดยใช
แบบสอบถามประเมินความรู การนําไปใชและความพึงพอใจ ซึ่งผลการ
ประเมินเปนดังนี้ (1) ดานความพึงพอใจ ผลการประเมินรอยละ 94.00
(2) ดานความรูความเขาใจ ผลการประเมินรอยละ 90.70 (3) ดานการ
นําความรูไปใช ผลการประเมินรอยละ 91 ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผน
ที่วางไว
วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบานของประชาชนที่ปวยเรื้อรัง
ตามกําหนดการ ผูปวยและผูดูแลมีการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมตามคําแนะนํา และปฏิบตั ิตนไดอยางถูกตอง ซึ่งสามารถ
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางเปนรูปธรรม
ประชาชนในชุมชนทาน้ําสามเสน ไดรับบริการการตรวจสุขภาพรางกาย
เบื้องตน และไดรับความรู/คําแนะนําดานสุขภาพ เพื่อใหประชาชน
สามารถนําไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพดวยตนเองได สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนเบื้องตนได เปนการผลักดันใหชุมชน
มีกลไกที่จะพัฒนาตนเอง

2

3

4

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
5.4-2-01รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน

5.4-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน
5.4-4-01 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการสงเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน

5
ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
4
มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
-

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4-5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการปองกัน
2.50
4 ขอ
5
0.1466
หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่
2 ภายนอกสถาบัน (สมศ 18.2)
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
ระดับ 3

ผลการดําเนินงาน
5

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :6.5

ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่เกิดประโยชนในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและทองถิ่น (A7)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิทยาลัยฯมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน 4โครงการ ไดแก
1.โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน ณ ชุมชนทาน้ําสามเสน ชุมชนวัดเทวราชกุญชร
2.โครงการการปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล : ไขเลือดออก ณ ชุมชนทาน้ําสามเสนและวัดราชาธิวาส
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนนองเพื่อปองกันการตั้งครรภในวัยรุน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บานบาง
แกว ) จ.สมุทรสงคราม
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารดาวัยรุนควรรับประทานอาหารอยางไร เพื่อลูกนอยในครรภมีสุขภาพ
แข็งแรง ณ หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลราชพิพัฒน
ซึ่งไดดําเนินงานเสร็จสิ้นไปทั้ง 4 โครงการเมื่อพฤษภาคม 2555 ที่ผานมา โดยในแตละโครงการชุมชนและทองถิ่น
ไดรบั ประโยชนมากกวารอยละ 90
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ
2553 2554
2555
1.จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชุมชนและทองถิ่น
ไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

โครงการ

-

-

4

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและ
ทองถิ่นทั้งหมด
3.รอยละโครงการบริการวิชาการที่ชุมชนและทองถิ่น
ไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ปงบประมาณ 2555

โครงการ

-

-

4

รอยละ

-

-

100

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ
เกณฑการพิจารณา
1
ชุมชนและทองถิ่นไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ
สถาบัน นอยกวารอยละ 60
2
ชุมชนและทองถิ่นไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ
สถาบัน รอยละ 60 – 69
3
ชุมชนและทองถิ่นไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ
สถาบัน รอยละ 70 – 79
4
ชุมชนและทองถิ่นไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สถาบัน รอยละ 80 – 89
ชุมชนและทองถิ่นไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการใหบริการทางวิชาการของ
สถาบัน รอยละ 90 ขึ้นไป

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
3.00
ระดับความสําเร็จของการบริการ

ผลการดําเนินงาน
5

คาคะแนน
ที่ได
5

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1759

วิชาการ วิชาชีพ ที่เกิดประโยชนใน
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ทองถิ่น (A7)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง :
1.โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
2.โครงการการปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล : ไขเลือดออก
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนนองเพื่อปองกันการตั้งครรภในวัยรุน
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารดาวัยรุนควรรับประทานอาหารอยางไร เพื่อลูกนอยในครรภมีสุขภาพ
แข็งแรง
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :6.6

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของการปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน (สมศ 18.1)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯมีแผนบริการวิชาการซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ
5.5-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําป
1

2

ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554 มีกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “หนู
นอยสุขใจ สูภัยน้ําทวม” ที่เปนโครงการที่นํานักศึกษาของ
วิทยาลัยฯที่มีจิตอาสารวมทํากิจกรรมกับเด็กวัยกอนเรียน
และวัยเรียนที่ประสบอุทกภัยและมาพักพิง ณ ศูนย
ประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยการวางแผน,การปฏิบัติ
,การตรวจสอบการดําเนินการ และการแกไขปรับปรุงดังนี้
(P) มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน จัดเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมสันทนาการ จัดเตรียมสถานที่ เวทีและฉาก
ประกอบการแสดง รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่ดูแล
สถานที่เพื่อกําหนดวัน เวลาที่จัดกิจกรรม
(D) ดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธกบั เด็กๆที่เขารวม
กิจกรรม ทํากิจกรรม “เลานิทานหรรษาใหนอ งฟง” ซึ่ง
สอดแทรกแงคิดที่ดี คือเรื่องชางขี้โมโห นักศึกษาสรุปขอคิด
ที่ไดจากนิทานใหนองๆฟงและรวมสนุกตอบคําถาม,กิจกรรม
“ขยับกาย สบายชีวา” มีการรองเพลงและเตนประกอบ
สันทนาการตางๆ เชน เพลงตุกๆพาเพลิน เปนตน
(C) ติดตามและประเมินผลโดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม
การเขารวมของเด็กๆระหวางทํากิจกรรม และมีการตั้ง
คําถามเพื่อเปนการประเมินความเขาใจในแตละกิจกรรม
ดวย
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ สรุปปญหาและ
อุปสรรคที่พบ รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป
สามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวและบรรลุเปาหมาย
ในภาพรวมจากการใชแบบสอบถามประเมินจากนักศึกษาที่

งบประมาณ 2554
5.5-1-02 ภาพกิจกรรมโครงการหนูนอ ยสุข
ใจ สูภัยน้ําทวม

5.5-2-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
“หนูนอยสุขใจ สูภัยน้ําทวม”
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3

4

5

เขารวมทํากิจรรม ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเปนคะแนน 4.96
(จากคะแนนเต็ม5) หรือรอยละ 99.20
มีประโยชนและสรางคุณคาตอบุคลากรในมหาวิทยาลัยใน
เรื่องของการแสดงความเปนจิตอาสาชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย ความมีจิตใจเอื้ออาทร มีน้ําใจและชวยเหลือผูอื่นที่
เดือดรอนอยางเต็มใจ สงผลการดํารงชีวติ และสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่นื ไดเปนอยางดี
ประกอบกับเปนการสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลนําความรู
ดานการพยาบาลจิตเวช และการมีภาวะผูนํา การกลา
แสดงออก นอกจากนี้ยังเสริมสรางจิตสํานึกและสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการพยาบาล เสริมสรางภาพลักษณที่
ดีตอ วิชาชีพดวย ทําใหวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนที่รูจักและไดรบั การ
ยอมรับของประชาชนและหนวยงานภายนอกดวย
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับการปลูกฝงการเปนจิต
อาสา มีสวนรวมในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
เปนการพัฒนาการสรางเสริมคนดีมีจิตอาสาของสังคม และ
เปนบุคลากรดานสุขภาพที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต
วิทยาลัยฯมีแผนบริการวิชาการซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ
ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แนวนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554 มีกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “หนู
นอยสุขใจ สูภัยน้ําทวม” ที่เปนโครงการที่นํานักศึกษาของ
วิทยาลัยฯที่มีจิตอาสารวมทํากิจกรรมกับเด็กวัยกอนเรียน
และวัยเรียนที่ประสบอุทกภัยและมาพักพิง ณ ศูนย
ประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยการวางแผน,การปฏิบัติ
,การตรวจสอบการดําเนินการ และการแกไขปรับปรุงดังนี้
(P) มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน จัดเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมสันทนาการ จัดเตรียมสถานที่ เวทีและฉาก
ประกอบการแสดง รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่ดูแล
สถานที่เพื่อกําหนดวัน เวลาที่จัดกิจกรรม
(D) ดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธกบั เด็กๆที่เขารวม
กิจกรรม ทํากิจกรรม “เลานิทานหรรษาใหนอ งฟง” ซึ่ง
สอดแทรกแงคิดที่ดี คือเรื่องชางขี้โมโห นักศึกษาสรุปขอคิด
ที่ไดจากนิทานใหนองๆฟงและรวมสนุกตอบคําถาม,กิจกรรม
“ขยับกาย สบายชีวา” มีการรองเพลงและเตนประกอบ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

5.5-3-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
“หนูนอยสุขใจ สูภัยน้ําทวม”

5.5-4-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
“หนูนอยสุขใจ สูภัยน้ําทวม”
5.5-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2554
5.5-1-02 ภาพกิจกรรมโครงการหนูนอ ยสุข
ใจ สูภัยน้ําทวม

125
Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สันทนาการตางๆ เชน เพลงตุกๆพาเพลิน เปนตน
(C) ติดตามและประเมินผลโดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม
การเขารวมของเด็กๆระหวางทํากิจกรรม และมีการตั้ง
คําถามเพื่อเปนการประเมินความเขาใจในแตละกิจกรรม
ดวย
(A) มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ สรุปปญหาและ
อุปสรรคที่พบ รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป

ประเด็นการพิจารณา :
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3
มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
4
มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
2.50
4 ขอ
4
0.1172
ระดับความสําเร็จของการปองกัน

หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่
1 ภายในสถาบัน (สมศ 18.1)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
4 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตรที่ เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร และนําพาภูมิ
7
ปญญาไทยสูสากล
ยุทธศาสตรหนวยงาน : เรงรัดพั ฒนาศู นยขอมู ลสารสนเทศศิลปวัฒ นธรรมกรุงรัต นโกสินทร และ

นําพาภูมิปญญาไทยสูสากล
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :7.1
ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ
6.1)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1
วิทยาลัยฯมีการกําหนดพันธกิจดานการอนุรักษ สงเสริม พัฒนา 6.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ
และทํ านุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มี ความสอดคลองกับ แผน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดสรรงบประมาณดานการ ประจําปงบประมาณ 2555
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และแต ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ 6.1-1-02 แผนดําเนินงานดาน
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ เปนผูรับ ผิดชอบ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินงาน โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯมีสวนรวมในกิจกรรม/ ฯ วิทยาลัยพยาบาลและ
โครงการดวย
สุขภาพ ปการศึกษา 2555
6.1-2-03 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ปการศึกษา 2555
2
วิทยาลัย ฯสนั บ สนุ นให มีการบู รณาการงานดานทํานุบํ ารุงศิลปะ 6.1-2-01 โครงการคนรุน
และวัฒนธรรมเขากับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมบริการ ใหมใสใจผูสูงอายุ
วิชาการ ไดแก การจัด โครงการคนรุนใหมใสใจผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 6.1-2-02 ภาพกิจกรรม
17 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยพัฒนาจัดสวัสดิการ ฯ วาสนะเวสม โครงการคนรุนใหมใสใจ
จ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนโครงการที่มีการสืบสานประเพณีวัน ผูสูงอายุ
สงกรานต รดน้ําดําหัว ขอพรผูสูงอายุ รวมกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิ ชา NUR 2206 การพยาบาลผู ใหญ และผู สูงอายุ 1
ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดรับประสบการณจริงในการได
ใกล ชิด ร วมพู ด คุ ย สนทนา และสังเกตป ญ หาด านสุ ข ภาพจาก
ผูสูงอายุในศู นยพัฒนาสวัสดิภ าพฯแหงนี้ นักศึกษามีสวนรวมใน
การคิดรูปแบบและกิจกรรมตางๆที่จะแสดงใหผูสูงอายุชม และให
ผูสูงอายุรวมสนุกกับกิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดขึ้นดวย นอกจากนี้
นักศึกษาไดมีการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตนของผูสูงอายุ ซึ่ง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เปนการนําความรูที่ไดรับจากหองเรียนมาใชในสถานการณจริง
วิ ท ยาลั ย ฯมี ก ารเผยแพร กิ จ กรรมของวิ ท ยาลั ย ฯผ า นการ
ประชาสั ม พั น ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก วารสารแก ว เจ า จอม
นอกจากนี้ยังมีการติดที่บอรดประชาสัมพั นธของวิทยาลัยฯ การ
เผยแพรภาพกิจกรรมใน Social Network เปนตน

6.3-1-01 วารสารแกวเจา
จอม ประจําปงบประมาณ
2554
6.3-1-02 ภาพปาย
ประชาสัมพันธของวิทยาลัย
4
มี การประเมิ นผล เมื่อดําเนิ นกิจ กรรม/โครงการเสร็จสิ้น โดยใช 6.4-1-01 รายงานผลการ
แบบสอบถามเปนเครื่องมือวัด ผลการประเมินโครงการคนรุนใหม ดําเนินโครงการคนรุนใหม
ใส ใจผู สูงอายุ พบว า คะแนนความพึ งพอใจโดยรวมตอโครงการ ใสใจผูสูงอายุ
เฉลี่ย 4.75 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 )
5
ผลจากการประเมิ น โครงการคนรุน ใหม ใส ใจผู สู ง อายุ พ บว า มี 6.5-1-01 (อางอิงเอกสาร
ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่ ตองการใหมีการจัดกิ จกรรมสันทนา 6.4-1-01) รายงานผลการ
การทั้ งช ว งเช า และบ า ยแก ผู สู งอายุ แต เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ด า น ดําเนินโครงการคนรุนใหม
สุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ซึ่ ง ต อ งการการพั ก ผ อ นอย า งเต็ ม ที่ ตาม ใสใจผูสูงอายุ
สมรรถนะของรางกายผูสูงอายุท่ีเสื่อมถอย ดังนั้นกิจกรรมสันทนา
การจึ ง จั ด ได เพี ย งช ว งหลั งพั ก รั บ ประทานอาหารกลางวัน ซึ่ ง
นักศึกษาสามารถใชเวลาพูดคุย/สนทนากับผูสูงอายุกอนทานจะไป
พักผอนได
ประเด็นการพิจารณา :
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ระดับความสําเร็จของระบบและ
2.00
5 ขอ
กลไกการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
(สกอ 6.1)

คาคะแนน
ที่ได
5

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1172

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :7.2

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ 10)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ 1.1.1 แ ผ น ง า น ด า น
1
และวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
ศิ ล ป วั ฒ น ธรรม ป ระ จํ า ป
(P) วิทยาลัยฯมีแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งมีแผนยอยที่เกี่ยวกับ 2555
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรของ 1.1.2 ภาพกิจกรรม

2

มหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯที่ 7 “เรงรัดพัฒนาศูนย
ข อ มู ล สารสนเทศศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ งรั ต นโกสิ น ทร และนํ า พาภู มิ
ปญญาไทยสูสากล” โดยมีเปาประสงคของวิทยาลัยฯ ในการสงเสริม
และสนั บ สนุ น การสื บ สานและทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ลปวั ฒ นธรรมไทยกรุ ง
รัตนโกสิ นทร โดยมี แ ผนการดํา เนิ น กิ จ กรรมย อ ยเกี่ย วกั บ โครงการ
กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภายใต
การมี ส ว นรว มในการจัด กิ จ กรรมระหว า งอาจารย เจา หน า ที่ และ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
(D) วิท ยาลัยฯได ดําเนิ นกิ จกรรมตามแผนปฏิบั ติร าชการ สํา หรั บ ป
การศึกษา 2554 มีการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
(1) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
(2) โครงการพิ ธี มอบหมวกและเข็ ม เครื่ อ งหมายสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
(3) โค ร ง ก า ร Graduation and Pinning Ceremony สํ า ห รั บ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 (รุนที่ 2)
(C) มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโดยการใช แ บบสอบถามเพื่ อ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจการจั ด กิ จ กรรมด า นต า งๆ เช น สถานที่ ,
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม,ความพึงพอใจในภาพรวม เปนตน
(A) มีรายงานผลการดําเนินโครงการ เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น มี
การติดตามประเมิ นผลโครงการจากแบบสอบถาม และสรุป ปญ หา
อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงตอไป
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพมี ก ารดํ า เนิ น งานด า นศิ ล ปะและ 1.2.1 ภาพกิจกรรม
วัฒนธรรมตามแผน โดยปการศึกษา 2554 มีการดําเนินกิจกรรมครบ
ทั้ง 3 โครงการตามแผน ถือวาบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 สําหรับ
การประเมินผลการดําเนินงานของแตละโครงการ โดยใชแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจดานตางๆในการจัดกิจกรรมสามารถ สรุปผลคา
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของแตละโครงการ เปนดังนี้
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3

4

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

(1)โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 90.60
(2)โครงการพิ ธี ม อบหมวกและเข็ ม เครื่ อ งหมายสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 91.20
(3 ) โค ร ง ก า ร Graduation and Pinning Ceremony สํ า ห รั บ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 (รุนที่ 2) คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 83.80
วิทยาลัยฯใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปะและ 1.3.1 ภาพกิจกรรม
วัฒนธรรมมาโดยตลอด อาทิ การจัดโครงการพิธีมอบหมวกและเข็ม
เครื่องหมาย ทุกภาคการศึกษาที่ 1 กอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นป
ที่ 2 จะขึ้นฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาและผูปกครอง
เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้จะมีการจัดโครงการ
Graduation and Pinning Ceremony สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกรุน เพื่อรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผูปกครอง
ทั้ งยั ง เป นการเผย แพ ร แ ละสื บ ท อด ป ระเพ ณี อั น ดี ง าม ขอ ง
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลดวย
กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ มีผลกระทบ 1.4.1 ภาพกิจกรรม
ที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมดังนี้
1.ดานทํานุบํารุงศาสนา ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่จัดสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งไดเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนและสังคม คือ เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาพยาบาลทําหนาที่
พุทธศาสนิกชน มีสวนในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไดมีการพัฒนา
ตนเองเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเปนพยาบาล
วิชาชีพ ที่ ดี มีจรรยาบรรณ และคุณ ธรรม จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ต อไปในอนาคต นอกจากนี้การที่ นักศึ กษายังได รวมกิ จกรรม
บําเพ็ญประโยชนตางๆภายในวัด เชน กวาดใบไมบริเวณวัด, ทําความ
สะอาดรอบบริเวณวัด เปนตน เพื่อเปนสวนหนึ่งของการทํานุบํารุง
ศาสนา อีกทั้งการที่นักศึกษาไดเขียนคติธรรมที่ใชในการดํารงชีวิตบน
แผนไม มอบใหทางวัด ยังสามารถชวยในการเผยแพรคติธรรมใหแก
พุทธศาสนิกชนอื่นๆที่มาทําบุญไดตอไป
(2) ดานการสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการพิธีมอบ
หมวกและเข็ ม เครื่ อ งหมาย ฯ และ โครงการ Graduation and
Pinning Ceremony สําหรับสองโครงการนี้นอกจากนักศึกษาจะเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลแลว ขณะที่มีพิธีการมอบหมวกและ
เข็ ม เครื่ อ งหมายนั้ น ได มี ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของ หมวกซึ่ ง เป น
เครื่อ งหมายแห งวิชาชีพ แสดงถึ งอุดมการณ ข องพยาบาลที่มีค วาม
พรอ มที่ จะเสียสละตนเองเพื่ อ ผูอื่น ทํา ให ผูป กครองและญาติ ของ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เขารวมในพิธีดังกลาวไดรับทราบและซึม
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ซับในอุดมการณแหงวิชาชีพพยาบาล เปนการสรางแรงบันดาลใจใหผู
ที่ เขา รวมพิธีเกิดความตระหนักถึงความสํา คั ญ ของการอุ ทิศตนเพื่อ
ประโยชนตอผูอื่น และนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อการ
สรางประโยชนแกชุมชนและสังคมของตนตอไป

5

-

-

ประเด็นการพิจารณา :
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3
มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
4
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการได มีการดําเนินการได 2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการได มีการดําเนินการได
1 ขอ
ขอ
ได 3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.50
4 ขอ
4 คะแนน
0.0703
ระดับความสําเร็จของการสงเสริม

และสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ 10)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
4 ขอ

การบรรลุ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ชื่อตัวชี้วัด :7.3

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม (สมศ
11)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางธัญลดา เลี้ยงอยู
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขอ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได มี ส ว นร ว มในการดํ าเนิ น 6.3-1-01 ภาพถายกิจกรรมการมี

2

กิจกรรม/โครงการดานตางๆ ที่กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมภายในที่ดี ถือเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในองคกร โดยวิทยาลัยฯ ดําเนินการเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ ดังนี้
1. ดานการสืบสานประเพณีและวัฒ นธรรมไทย ไดมีการจัดโครงการคนรุน
ใหมใสใจผูสูงอายุ โดยการคงไวซ่ึงประเพณีการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหมไทย ที่มผี ูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม
2. ดานทํานุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา
มีก ารจัดโครงการพั ฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมแห งวิ ชาชี พพยาบาล ที่มี
คณาจารย เจ า หน า ที่ และนั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรม เป น โครงการที่
เสริมสรางดานคุณธรรม และจริยธรรมใหแกนักศึกษา
3. ด า นความสามั ค คี ความรั ก ความเอื้ อ อาทร โดยวิ ท ยาลั ย ฯมี ก ารจั ด
โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 2 ปการศึ กษา 2554 และโครงการ Graduation and pinning
ceremony สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ป ที่ 4 ขึ้ น มาเป น การเชื่ อ ม
ความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยและศิษย รวมทั้งรุนพี่ รุนนอง โดยมีความ
รวมมือกันทั้งจากผูบริหาร เจาหนาที่ รวมทั้งนักศึกษาทุกชั้นป มีโอกาสรวม
แสดงความยินดีรวมกัน
4. ดา นการดํ าเนิ นงาน มีกิจกรรมการประกันคุณ ภาพภายใน การรับ รอง
สถาบั นโดยสภาการพยาบาล โดยมี ผูบ ริห าร คณาจารย เจ าหน า ที่ และ
นักศึกษารวมจัดเตรียมความพรอม จัดเตรียมขอมูลเอกสารหลักฐาน เขารับ
การสัมภาษณและเขารวมรับการตรวจประเมินในทุกกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
ทางมหาวิทยาลัย มีกองกลาง สวนงานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
เปนผูดูแลรักษาอาคารสถานที่และปรับปรุงอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ เชน
ระบบสาธารณู ป โภค การดูแลรักษาอาคารเรี ยน หอ งปฏิบั ติการทางการ
พยาบาล และหองปฏิบัติงานอาจารย- เจาหนาที่ โดยมีการจัดแมบานชวย
ดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน หองน้ํา การกําจัดขยะตามพื้นที่ความ
รับ ผิดชอบที่ ได รับ มอบหมาย รวมทั้งการจัดอุ ป กรณ ปอ งกั นอัคคี ภัยตางๆ
ภายในอาคาร ดานความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา มีการติดตั้งกลอง
วงจรปดตามจุดตางๆของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังใหความรวมมือ
ในการจัดการระบบสิ่งแวดลอม ระบบคุณภาพ ISO 14000 : 2004 ดวยการ

สวนรวมของบุคลากร

6.3-2-01 ภาพถายอาคารสถานที่
สะอาดถู ก สุ ข ลั กษณะ/ลั ก ษณะ
ของภู มิ ทั ศ น ที่ มี ค วามสวยงาม
สอดคล อ งกับ ธรรมชาติ เปน มิ ตร
กับสิ่งแวดลอม
6 .3 -2-02 ภ า พ ถ า ย ก า ร ทํ า
กิจกรรม 5 ส. ของวิทยาลัยฯ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3

4

5

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มี กิ จ กรรม 5 ส. ภายในสํ า นั ก งาน และห อ งเรี ย น เพื่ อ ให บุ ค ลากรและ
นักศึกษามีสวนรวมในการดูแลรักษาสถานที่อีกดวย
ทางมหาวิทยาลัยฯ มีกองกลาง สวนงานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
ซึ่งมีหน าที่ การดู แลและปรับ แต งภูมิทั ศน ข องสถานที่ให สวยงามอยู เสมอ
นอกจากนี้ ภ ายในวิท ยาลั ย ฯมี การดู แลปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศน ให ส วยงามด ว ย
เชนเดี ยวกัน เชน การตกแต งภายในหอ งพั กอาจารย-เจาหนา ที่ดว ยแจกัน
ดอกไม,การเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กภายในหองพัก เปนตน รวมทั้งใหความ
รวมมือดําเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 14000 : 2004 ดานสิ่งแวดลอม
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน การลดการใชทรัพยากรกระดาษภายใน
สํานักงาน ดวยการใชระบบ E- Document ในการจัดการระบบเอกสาร ,
การรณรงคประหยัดพลังงานน้ํา-ไฟ เปนตน
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มี พื้ น ที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ สํ า หรั บ
อาจารย นั กศึกษา และเจาหน า ที่ ของวิท ยาลัยฯ ทั้งในห องเรียน ซึ่งใชจัด
กิจกรรม เชน ดานการอบรมเชิงปฏิบัติ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภายใตอาคารเรียน 37 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช เปนพื้นที่
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสันทนาการตางๆ เชน นั่งพักผอน พูดคุย
อานหนังสือสอบ หรือทํากิจกรรมตางๆไดตลอดเวลา
อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมอื่นๆของวิทยาลัยฯ โดยสามารถขอใชพ้นื ที่อื่นๆภายในมหาวิทยาลัย
ที่มีความเหมาะสม สามารถที่จะรองรับกับจํานวนของผูเขารวมกิจกรรมได
เช น ห อ งประชุ ม สุ นั น ทานุ ส รณ เป น ต น ซึ่ งทางวิท ยาลั ย ฯได ข อใช พื้ น ที่
ดังกลาวในการจัดโครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย และโครงการ
Graduation and pinning ceremony ทุกปการศึกษาดวย
วิทยาลัยฯใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ยกตัวอยางผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการ
Graduation and pinning ceremony มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจใน
ภาพรวมตอการจัดกิจกรรมคิดเปน 4.32 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) และ
คาเฉลี่ยของการประเมินทั้งหมดของโครงการเทากับ 4.19 คะแนน หรือคิด
เปนรอยละ 83.80

6.3-3-01 ภาพถายอาคารสถานที่
สะอาดถู ก สุ ข ลั กษณะ/ลั ก ษณะ
ของภู มิ ทั ศ น ที่ มี ค วามสวยงาม
สอดคล อ งกับ ธรรมชาติ เปน มิ ตร
กับสิ่งแวดลอม

6.3-4-01 ภาพถายอาคารสถานที่
6.3-4-02 ภาพถายกิจกรรม

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

ประเด็นการพิจารณา :
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4 การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวของประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการได มีการดําเนินการได 2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการได มีการดําเนินการได
1 ขอ
ขอ
ได 3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
คาคะแนน
คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
1.50
5 ขอ
5 ขอ
0.0879
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม (สมศ 11)
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตรที่ ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพื่อระดมทุน และหารายไดจากทรัพยสินสูความ
เปนมืออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง
8
ยุทธศาสตรหนวยงาน : ไมมี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :8.1
รอยละของรายไดท่เี พิ่มขึ้นของโครงการจัดหารายได
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555
โดยไดรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 4 โครงการ ซึ่งผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายในการรวม
กิจกรรม
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยนับ ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
1. จํานวนผลรวมรายไดของโครงการจัดหารายได
บาท
ทั้งหมดในป
2. ผลตางของรายไดทั้งหมดในปกบั รายไดทั้งหมดในป
ที่ผานมา
3. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของโครงการจัดหารายได
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
2.00

คะแนน 2
2.50

บาท

-

รอยละ

-

คะแนน 3
3.00

คะแนน 4
3.50

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของ
2.00
โครงการจัดหารายได(สถาบัน)

คาคะแนน
ที่ได
-

คะแนน 5
4.00
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
-

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
3.00

ผลการดําเนินงาน
-

การบรรลุ
-
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :8.2 รอยละของกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา (A8)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพงษ งามกาญจนรัตน
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-160-1207
ขอมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555
โดยไดรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 4 โครงการ ซึ่งผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายในการรวม
กิจกรรม
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนผลรวมของกําไรทั้งหมดในป (ทุก
โครงการ)
2. ผลตางของกําไรทั้งหมดในป กับ จํานวนกําไร
ทั้งหมดในปที่ผานมา
3. รอยละของกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปท่ผี านมา

บาท

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ
-

บาท

-

รอยละ

-

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
-

คะแนน 2
-

คะแนน 3
-

คะแนน 4
-

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
รอยละของกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปที่
2.00
ผานมา (A8)

คาคะแนน
ที่ได
-

คะแนน 5
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
-

การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
-

ผลการดําเนินงาน
-

การบรรลุ
-

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด :8.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของโครงการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอัญชา แดงทองดี
โทรศัพท : 02-160-1370
โทรศัพท : 02-130-1372
ขอมูลผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2555
โดยไดรับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 4 โครงการ ซึ่งผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายในการรวม
กิจกรรม ไดแก
1.โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 94.00
2.โครงการการปองกันโรคระบาดตามฤดูกาล : ไขเลือดออก ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ
91.17
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนนองเพื่อปองกันการตั้งครรภในวัยรุน ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รอยละ 93.10
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารดาวัยรุนควรรับประทานอาหารอยางไรเพื่อใหลูกนอยในครรภมี
สุขภาพแข็งแรง ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 92.50
โดยเฉลี่ยรวมทั้ง 4 โครงการ คะแนนความพึงพอใจอยูที่รอยละ 92.69 หรือเทียบเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน
อยูท่ี 4.63 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน 1
2.51

คะแนน 2
3.01

คะแนน 3
3.51

คะแนน 4
4.01

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
1.00
4.63
ระดับความพึงพอใจของ

คาคะแนน
ที่ได
5.000

คะแนน 5
4.51
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.0586

ผูรับบริการของโครงการ
การบรรลุเปาหมาย:
เปาหมาย
> 3.51

ผลการดําเนินงาน
4.63

การบรรลุ


คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -

หลักฐานอางอิง :
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคผนวก
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