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ก 

ค าน า 
 
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะทาง (กลุ่ม ค 2)  ที่เน้น
ผลติบณัฑติปรญิญาตรสีาขาวชิาการพยาบาล  ทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะในการ
ประกอบวชิาชพี   เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการจดัการศกึษาดงักล่าว วทิยาลยัจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้ความมุ่งมัน่ในการขบัเคลื่อนระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศกึษา ทัง้นี้วทิยาลยัไดม้กีารด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบรหิารการศกึษาอย่างต่อเนื่องทุกปี   เพื่อตรวจสอบ ประเมนิการด าเนินงาน และ
ปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นการเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

รายงานการประเมินตนเองฉบบันี้  วทิยาลยัจดัท าขึน้  ในขอบข่ายการจดัการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ี สาขาพยาบาลศาสตร ์ ประจ าปีการศกึษา  2553 (ผลการปฏบิตังิานในช่วงเวลาระหว่าง
เดอืนมถุินายน  2553  ถึงเดอืนพฤษภาคม  2554)  โดยประเมนิองิเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.)   ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
และสถาบนัพระบรมราชชนก (สบช.) 
 ทา้ยนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาในการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัค าชี้แนะและขอ้เสนอแนะ
เพื่อน้อมน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศกึษา  เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเป้าประสงค์ ตามจุดเน้นของ
วทิยาลยัและเป็นสากลสบืไป 
 
 
 

    (ดร.มณฑาทพิย ์  ไชยศกัดิ)์ 
         ผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี
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ข 

สารบญั 
หน้า 

ค าน า  ก 
สารบญั  ข 
ส่วนท่ี  1  ข้อมลูเบือ้งต้นของวิทยาลยั  1 
 ประวตัคิวามเป็นมา และสภาพปจัจุบนั  1 
 วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  ปรชัญา  เอกลกัษณ์ของสถาบนั  อตัลกัษณ์ของบณัฑติ  2 
            ปณิธาณ/ค่านิยมร่วม  วฒันธรรมองคก์าร  คตพิจน์และคุณธรรมประจ าวทิยาลยั   
 ผงัโครงสรา้งองคก์าร  4 
 นโยบายการบรหิารวทิยาลยั  5 
      หลกัสตูรทีเ่ปิดการสอนในระดบัปรญิญาตร ี(ปีการศกึษา 2553)  6 
 โครงสรา้งหลกัสตูร  6 
 จ านวนนกัศกึษา  และบุคลากร  7 
 งบประมาณ  7 
ส่วนท่ี 2  ผลการด าเนินงาน                                                                                                     10 

องคป์ระกอบที ่ 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 10  
องคป์ระกอบที ่ 2  การผลติบณัฑติ 34 
องคป์ระกอบที ่ 3  กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 80  
องคป์ระกอบที ่ 4   การวจิยั 90 
องคป์ระกอบที ่ 5   การบรกิารวชิาการแก่สงัคม                                               111 
องคป์ระกอบที ่ 6   การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม                                             137 
องคป์ระกอบที ่ 7   การบรหิารและการจดัการ                                                 149 

 องคป์ระกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ                                                     170 
 องคป์ระกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ                                       177 
ส่วนท่ี  3  สรปุผลการประเมินและแนวทางการพฒันา                                                          186                                                
ส่วนท่ี  4  ภาคผนวก                                                                                                               199
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ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลยั 

 
หน่วยงาน  :  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบรุี 
 
1.  ประวติัความเป็นมา  และสภาพปัจจบุนั : 
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี เป็นสถาบนัทีม่วีวิฒันาการเป็นล าดบั  จากโรงเรียน
ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์  ราชบุรี    ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้างเมื่อ
วนัที่  18  ธนัวาคม  2516   มพีื้นที่  8  ไร่   3  งาน  97  ตารางวา  เปิดรบันักศกึษาเขา้ศกึษาใน
หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์   วนัที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2517  ต่อมาได้
โอนไปสงักดักองงานวทิยาลยัพยาบาล    ส านักงานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  วนัที่ 17 
ธนัวาคม  พ.ศ.  2517  ผลตินกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลและผดุงครรภร์ะดบัตน้ 2  ปี  รุ่นที ่1  วนัที ่ 2  
มถุินายน  พ.ศ. 2523       และหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์  วนัที ่ 3  มถุินายน  พ.ศ.  2526  หลกัสตูร
พยาบาลศาสตร ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)  วนัที่  1  มถุินายน  พ.ศ. 2530    ต่อมา  วทิยาลยัได้ซื้อที่ดนิของ
เอกชนด้านทศิใต้เพิม่จ านวน 10 ไร่ 1 งาน 35.8  ตารางวา  รวมพื้นที่ท ัง้หมด 19 ไร่  1 งาน  32.8  
ตารางวา   
 วนัที่  8  มถุินายน พ.ศ.  2533  โรงเรยีนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์  ราชบุร ี ได้รบัการ
เปลีย่นชื่อเป็น วิทยาลยัพยาบาลราชบุรี  และในปี พ.ศ. 2536  กระทรวงสาธารณสุขได้มกีารรวม
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการผลติและพฒันาบุคลากรเขา้ด้วยกนั    วทิยาลยัฯ จงึเปลี่ยนมาอยู่ใน
สงักดัสถาบนัพฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 

วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ. 2537 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  ไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ  พระราชทานชื่อวทิยาลยัในสงักดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  ยกเวน้วทิยาลยัพยาบาลที่
ไดร้บัพระราชทานชื่ออยูก่่อนแลว้วา่ “วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี” (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 111 ตอนพเิศษ 36 ง)  พร้อมพระราชทานพระนามาภไิธยย่อ  “สว”  เป็นสญัลกัษณ์ของทุก
วทิยาลยั  ดงันัน้  วทิยาลยัพยาบาลราชบุร ี  จงึได้ชื่อที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานว่า   
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 1     ต่อมาในวนัที่  27 กนัยายน  พ.ศ. 2537  สถาบนั
พฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุขได้รบัราชานุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อเป็น  “สถาบนัพระบรมราชชนก”  โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษามผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่  26  ธนัวาคม  
พ.ศ.  2538   

วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ.  2540  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี1  จงึได้รบัการ
เปลีย่นชื่อเป็น  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 
ตอนพเิศษ 74 ง)  และใช้ชื่อนี้จนถึงปจัจุบนั  ในด้านการพฒันาการจดัการศกึษาวทิยาลยัได้สมทบ
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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติกบัคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล   วนัที่  30  มถุินายน  
พ.ศ. 2540  (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 114   ตอนพเิศษ  54 ง)  ในปจัจุบนัด าเนินการผลติ
บณัฑติ    หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  โดยบณัฑติของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี 
จะไดร้บัปรญิญาบตัรพยาบาลศาสตรบณัฑติจากมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
2.    วิสยัทศัน์  พนัธกิจ ปรชัญา   เอกลกัษณ์ของสถาบนั  อตัลกัษณ์ของบณัฑิต ค่านิยมร่วม  
วฒันธรรมองคก์าร   คติพจน์   และ คณุธรรมประจ าวิทยาลยั  
 
วิสยัทศัน์  

 สถาบนัอุดมศกึษาพยาบาลชัน้น า   คุณธรรมเป็นเลศิ 
 
พนัธกิจ 

1. ผลติบณัฑติพยาบาล และพฒันาบุคลากรดา้นการสาธารณสุขเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ
ทางดา้นสุขภาพของชุมชน กระทรวงสาธารณสุข และประเทศชาต ิ 

2. วจิยั  พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางดา้นสุขภาพ 
3. บรกิารวชิาการสุขภาพแก่ชุมชนและสงัคม 
4. ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม สง่เสรมิประชาธปิไตย  และพฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็น

สถาบนัอุดมศกึษาพยาบาลชัน้น าทีเ่น้นชมุชน 
 
ปรชัญา 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวชิาชพีส าคญัและจ าเป็นใน
ระบบสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีความจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาการเรียนรู ้               
เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนระบบสุขภาพ 

การจดัการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการที ่มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยมชีุมชนเป็นฐาน   ให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  คิดเป็น  ท าเป็น 
แกป้ญัหาได ้ มภีาวะผูน้ า  มัน่คงในจรยิธรรม  มจีติอาสา  รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเอง  สงัคมและ
วชิาชพี 

ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จะสามารถสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 
สามารถด ารงตนอยา่งมคีวามสุข มจีติวญิญาณของความเป็นมนุษย ์เป็นสมาชกิที่ดขีองวชิาชพีและ
สงัคม 

 
เอกลกัษณ์ของสถาบนั    :   สรา้งคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 
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อตัลกัษณ์ของบณัฑิต      :    บรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
 
ปณิธาน / ค่านิยมร่วม (Core Value)  :    ร่วมคดิ  ร่วมท า  ร่วมรบัผดิชอบ  
 
วฒันธรรมองคก์าร  (BCNR Way)  

“มจีรยิธรรม เลศิล ้าวชิาการ  คณุภาพงานคอืหวัใจ  มุ่งกา้วไกลเพื่อชุมชน” 
 
คติพจน์ / ค าขวญั 

ททมาโน ปิโย โหต ิ  แปลวา่ ผูใ้หย้อ่มเป็นทีร่กั 
 
คณุธรรมประจ าวิทยาลยั  ท่ีเป็นวิถีชีวิตของนักศึกษาและบคุลากรทุกระดบั (BCNR Way 1) ของ
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี   คือ 
 จตุรธรรม   น าชวี ี วถิไีทย   ไดแ้ก่ 1. เมตตา     2. กรุณา     3. มุทติา     4. อุเบกขา 

 
และคณุธรรมพื้นฐานอดุมศึกษา  ได้แก่ 
           1. ขยนั   2. ประหยดั  3. ซื่อสตัย ์ 4. มวีนิยั 
           5. สุภาพอ่อนน้อม 6. สะอาด  7. สามคัค ี 8. มนี ้าใจ 
           9. รบัผดิชอบ 
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3.   ผงัโครงสร้างองคก์าร 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผูอ้ านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก 

คณะกรรมการวิทยาลยั ผูอ้ านวยการวิทยาลยั คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

คณะกรรมการบริหารคณุภาพ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มอ านวยการ 

 
1. งานสารบรรณ 
2. งานธุรการ 
3. งานบญัชี 
4. งานการเงิน 
5. งานพสัดุและ
ยานพาหนะ 
6. งานการเจา้หนา้ท่ี 
7.งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการด้านการสอน 

 
1. งานบริหารหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 
2. งานภาควิชาพ้ืนฐานการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ 
3. งานภาควิชาการพยาบาลอนามยั
ชุมชนและจิตเวช 
4. งานภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ ์
5. งานวดัและประเมินผล 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการด้านบริการวิชาการ

และพัฒนาบุคลากร 
1. งานบริการวิชาการ 
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. งานการจดัการความรู้ 
4. งานศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการด้านบริการการศึกษา 

 
1. งานกจิการนกัศึกษา 
2. งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  
3. งานบริการการศึกษาและศิษย์
เกา่สัมพนัธ์ 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการด้านยุทธศาสตร์และการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.  งานยุทธศาสตร์ 
2.  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
3. งานบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการด้านชุมชน

สัมพันธ์และบริหารเครือข่าย 
1. งานชุมชนสัมพนัธ์และ
บริหารเครือข่าย 
2. งานวิเทศสัมพนัธ ์
3. งานส่งเสริมงานวิจยัและ 
นวตกรรม 

 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิชาการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2. งานประชาสัมพนัธ์ 

3. งานวิทยบริการ 
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4.   นโยบายการบริหารวิทยาลยั    
1.  นโยบายด้านการประกนัคณุภาพ 

1)   ผลกัดนัการด าเนินการประกนัคุณภาพใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องครบถ้วน เป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษา โดยใชว้งจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิาน โดยการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

2)   พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโดยใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการบรหิาร 

3)   แสวงหาเครอืขา่ยเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารปฏบิตัทิีด่ดีา้นการประกนั 
คุณภาพการศกึษา 

2.  นโยบายด้านบคุลากร 
4)   สนบัสนุนบุคลากรในการปฏบิตัภิารกจิทีม่คีณุภาพครอบคลุมพนัธกจิ  และ 

ด าเนินชวีติโดยการใช ้BCNR Way และปรชัญาพระราชทาน “เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นหลกัน า 
5)   ส่งเสรมิสุขภาวะของบุคลากร ทัง้ในเชงิป้องกนั สง่เสรมิ และเอือ้ต่อความสุข 

ความส าเรจ็ในการท างาน  
6)   ส่งเสรมิวฒันธรรมการท างานเชงิรุกอยา่งมสี่วนร่วมรบัผลแหง่ความส าเรจ็ (งาน 

ไดผ้ลคนเป็นสุข ใจผลบิานงานผลผิล) โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลและพรหมวหิาร 4 (เมตตา กรุณา 
มุทติา อุเบกขา)  

3.  นโยบายด้านการเรียนการสอน 
  7)   ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนการสอนดว้ยความเอือ้อาทร  ดว้ยหวัใจของความเป็น

มนุษย ์โดยใชป้รชัญาพระราชทาน “เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นแกนน า  
8)   พฒันาและน าระบบอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง (Preceptor) ในการฝึกภาคปฏบิตัอิย่าง 

เหมาะสม 
9)   ผลกัดนัการเพิม่ศกัยภาพในการออกแบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันานกัศกึษาที ่

เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อส่งเสรมิใหบ้ณัฑติมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานคณุวฒุอุิดมศกึษาแหง่ชาติ
และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 

4.  นโยบายด้านการวิจยั 
10)  เร่งรดัการผลติและเผยแพร่ผลงานวจิยั  งานสรา้งสรรค ์ใหเ้ป็นไปตาม 

มาตรฐานอุดมศกึษา 
5.  นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

11)  สนบัสนุนการบรกิารวชิาการแกส่งัคม โดยใชผ้ลการบรูณาการ การจดัการเรยีน 
การสอนและการวจิยั สู่การบรกิารวชิาการเพื่อเป็นคลงัความรูแ้ละทีพ่ึง่ทางปญัญาดา้นสุขภาพแก่
ชุมชน 
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         12)  ส่งเสรมิ สนบัสนุนการด าเนนิการในการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ
สุขภาพในชุมชน 

6.  นโยบายด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
13)  ส่งเสรมิการด าเนินการ การบรหิารจดัการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  

คุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี และการพฒันาสงัคมประชาธปิไตยอยา่งต่อเนื่อง  
7.  นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

14)  สนบัสนุนการจดัท าระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูในการตดัสนิใจทุกมติขิอง 
การบรหิารวทิยาลยั  

15)  สนบัสนุนการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสมัพนัธ ์และการเขา้ถงึ 
ขอ้มลูขา่วสารวทิยาลยัของประชาชน 

8.  นโยบายการบริหารและการเงินการงบประมาณ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
16)  วทิยาลยัใสสะอาด   บรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ คุม้ค่า  คุม้ทุน 

โปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละถงึพรอ้มดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
 
5.   หลกัสตูรท่ีเปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตร ี(ปีการศึกษา 2553) 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ   
 
6.    โครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสตูร   144  หน่วยกิต 

      โครงสร้างหลกัสตูร 
หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป    35   หน่วยกติ 

 1)   กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์            14    หน่วยกติ 
 2)   กลุ่มวชิาภาษา      12   หน่วยกติ 
 3)   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์     9    หน่วยกติ 
 หมวดวชิาเฉพาะ   103   หน่วยกติ 
 1)  กลุ่มพืน้ฐานวชิาชพี    31   หน่วยกติ 
 2)  กลุ่มวชิาชพี     72   หน่วยกติ 
               หมวดวชิาเลอืกเสร ี        6  หน่วยกติ 
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7.  จ านวนนักศึกษา  และบคุลากร 
ตารางท่ี 1.1   ขอ้มลูพืน้ฐานของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี ปีการศกึษา 2553 
 

รายการ ปีการศึกษา 2553 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิาน(รวมลาศกึษาต่อ)

(นบัตามระยะเวลาการปฏบิตังิาน) 
59.5 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ(รวมลาศกึษา
ต่อ) (ตามเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัของสภาการ
พยาบาล) 

46 

3. อตัราส่วน เอก : โท : ตร ี(อาจารยป์ระจ าทัง้หมด) 1 : 6.7 : 2.3 
(6 : 40 : 14) 

4. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมด 58 
- ขา้ราชการสายสนบัสนุน 5 
- ลกูจา้งประจ า 18 
- ลกูจา้งชัว่คราว 35 

5. จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 425 
- พยาบาลศาสตรบณัฑติ 425 

 
8.  งบประมาณ 

วทิยาลยัฯ  ไดร้บังบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ คอื 
1. งบประมาณจากสถาบนัพระบรมราชชนก 
2. เงนิบ ารุงการศกึษา 
3. งบสนบัสนุนงานวจิยัจากองคก์รภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

 
ตารางท่ี  1.2   ยอดรายรบั – รายจ่าย  เงนิบ ารุงวทิยาลยัฯ  ประจ าปีงบประมาณ  2552 – 2554 
 

ปีงบประมาณ รายรบั รายจ่าย 
2552 29,923,854.00 26,084,816.26 
2553  38,652,003.00 30,935,637.67 
2554  26,182,683.00  16,905,849.54 
รวม 94,758,540.00 73,926,303.47 

หมายเหตุ     ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  30  มถุินายน  2554 
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ตารางท่ี 1.3  งบประมาณจากสถาบนัพระบรมราชชนก  ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละการใชจ้่าย ประจ าปี 
                  งบประมาณ  2552 – 2554                
 

งบประมาณหมวด 
ต่าง ๆ  

ปีงบประมาณ  2552 ปีงบประมาณ  2553 ปีงบประมาณ  2554 
จ านวนเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัิ 

จ านวนเงนิ 
ทีใ่ชจ้่าย 

จ านวนเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัิ 

จ านวนเงนิ 
ทีใ่ชจ้่าย 

จ านวนเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัิ 

จ านวนเงนิ 
ทีใ่ชจ้่าย 

ณ 30 ม.ิย. 54 
1. หมวดเงนิเดอืน 
และคา่จา้งฯ 

25,678,320.00 25,676,593.91 27,344,860.00 
 

26,419,339.40 28,129,360.00 20,790,650.81 

2. หมวด 
คา่ตอบแทน  ค่าใช้
สอยและคา่วสัดุ 

174,604.00 228,981.36 179,139.00 188,808.11 135,500.00 111,273.00 

3. หมวดค่า 
สาธารณูปโภค 

600,000.00 545,596.36 570,000.00 560,324.89 570,000.00 568,357.05 

4. หมวดค่าครุภณัฑ์ 
ทีด่นิและ สิง่กอ่สรา้ง 

690,000.00 690,000.00 - - 204,000.00 204,000.00 

5. เงนิอุดหนุน 14,334,395.00 18,242,290.64 13,763,450.00 17,640,383.94 9,841,800.00 7,500,559.81 
6. รายจ่ายอื่น  23,900.00 23,900.00 - - - - 
7. เงนิสนบัสนุนจาก

องคก์รภายนอก 
1,050,000.00     353,405.00  1,170,000.00       1,170,000.00 1,417,500.00 517,500.00 

รวม 42,551,219.00 45,760,767.27 43,027,449.00 45,978,856.34 40,298,160.00 29,692,340.67 
 
หมายเหตุ     ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  30  มถุินายน  2554 
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ตารางท่ี 1.4   การจดัสรรงบประมาณและการใชจ้่ายงบประมาณตามภารกจิหลกั  ประจ าปี 
         งบประมาณ   2552 – 2554 

 
 ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

ภารกิจ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่

 ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ ใชจ้่าย ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ ใชจ้่าย ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ ใชจ้่าย 

1. ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

29,784,245.00 24,707,515.31 66,988,298.00 61,760,587.35 62,482,697.00 41,919,580.48 

2. ดา้นการวจิยัและ
ผลงานวชิาการ 

2,815,750.00 1,835,827.40 4,357,607.00 2,695,214.00 4,133,420.00 2,735,204.64 

3. ดา้นการพฒันา
บคุลากร 

3,966,500.00 3,308,482.99 7,766,865.00 4,377,810.62 6,904,000.00 2,696,721.70 

4. ดา้นบรกิาร
วชิาการแกส่งัคม 

5,875,710.00 4,437,268.81 9,408,895.00 6,301,091.77 5,864,300.00 2,192,414.09 

5. ดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 

440,000.00 352,007.00 420,000.00 359,145.50 1,363,500.00 1,101,851.69 

รวม 42,882,205.00 34,641,101.51 88,941,665.00 75,493,849.24 80,747,917.00 50,645,772.60 

       

 
หมายเหตุ     ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  30  มถุินายน  2554 
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ส่วนท่ี  2 
ผลการด าเนินงาน 

 
องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ  
ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ 1.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของ 
บุคลากรในสถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอื
ปณิธานและพระราชบญัญัตสิถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผน
อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ดา้น 

การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
4. มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้

เพื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครัง้  และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุง 

แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 หรอื 7 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

8 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) และปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 

2553 – พฤษภาคม 2554) กระบวนการพัฒนาแผน   วทิยาลัยสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจ านวน  8  ขอ้ ดงันี้ 
1. มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธานและ
พระราชบญัญตัสิถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2551-
2554) 

มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553-2556 และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2554-2558 ที่
สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (1.1-1-1) โดยผู้บรหิาร อาจารย ์เจ้าหน้าที่
ของวทิยาลยัมสี่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553-2556 (1.1-1-2) และแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี 2554 - 2558  (1.1-1-3)  มคีณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์   เพื่อน าไปสู่การก าหนด
กลยุทธ์ที่ชดัเจนครอบคลุมทุกภารกิจของวทิยาลยั (1.1-1-4) และได้รบัความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารวทิยาลยัเมื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2552  และวนัที ่17 กนัยายน 2553  ตามล าดบั (1.1-
1-5) โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรชัญา ปณิธาน และสอดคล้องกบัจุดเน้นของสถาบนั กรอบแผน
อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) (1.1-1-6) 

 
2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจ าปี  2553-2556  ในที่ประชุมประจ าเดอืน (1.1-2-1) และ
ถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ประจ าปี 2554-2558 ระดบัวทิยาลยัไปสู่ทุกกลุ่มงานของวทิยาลยั  ในการ
ประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร การประชุมประจ าเดอืน การประชุมโครงการ “การพฒันาผลการปฏบิตัิ
ราชการ โดยการถ่ายทอดตวับ่งชี้และเป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคล ตามอตัลกัษณ์และบรบิท
ของวทิยาลยั” (1.1-2-2)  

 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ด้านการเรยีนการ
สอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

    มกีารจดัท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ในการแปลงกลยุทธ์ประจ าปี 2553– 2556 
ไปสู่แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1.1-3-1 และ 1.1-3-2) และ แผนยทุธศาสตร์ประจ าปี 
2554 – 2558 ไปสู่แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ 2554 (1.1-3-3 ถึง 1.1-3-5) จดัท ารายงาน
วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างแผนกลยุทธ์กบัแผนปฏบิตักิารประจ าปีทัง้ 4 พนัธกจิ คอื ด้านการ
เรยีนการสอน  การวจิยั  การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (1.1-3-6) 
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4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตักิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้เพื่อวดั
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

   วทิยาลยัก าหนดตวับ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553 – 
2556 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 (1.1-4-1) และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2554 – 
2558  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554  (1.1-4-2) เพื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี   

 
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 

   วทิยาลยัมกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ ทัง้ด้านการเรยีนการ
สอน การวจิยั  การบรกิารวชิาการ  และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (1.1-5) 
 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  และ
รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 

    มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2553 จ านวน 2  
ครัง้ ได้แก่ การตดิตามผลการด าเนินงานรอบ 6  เดอืนแรก (1.1-6-1) และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา (1.1-6-2) และตดิตามผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
2553 (1.1-6-3) และรายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา (1.1-6-4) 

 
7.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้และรายงานผล
ต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 

    วทิยาลยัมีการประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553 – 
2556  ปีละ 1 ครัง้ (1.1-7-1) และรายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา (1.1-7-2) 

 
8.  มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

    มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไป
ปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  2554 – 2558 และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554  (1.1-8-1 ถึง 
1.1-8-3) 

  
   วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่ 1.1  เท่ากบั  8  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดกลยทุธ ์ มาตรการและ
แผนปฏบิตักิารใหม้กีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของปรชัญา/ปณิธาน  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  นโยบาย
และวตัถุประสงค์ของวทิยาลยัฯ  ให้สอดคล้องกบัสถาบนัพระบรมราชชนก ตามสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง  เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2554   

 
รายการหลกัฐาน 
1.1-1-1 
 

1) แผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553 – 2556 (อนุมตัเิมื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2552) หน้า 2-2-11 : 
    นโยบายคณะกรรมการบรหิารฯ ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่6/2552 วนัที ่1 กรกฎาคม  
    2552  วาระที ่4.1  เรื่องรายงานตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
    งบประมาณ 2552  (มอบหมายนโยบายในการพฒันาแผนกลยทุธข์องวทิยาลยั) 

 3) แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558 (อนุมตัเิมื่อวนัที ่17  กนัยายน 2553) หน้า 0-3- 
    8 นโยบายคณะกรรมการบรหิารฯ ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

 4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่ 8 / 2553  วนัที ่11  
    สงิหาคม 2553 วาระที ่ 4.12.3  เรื่อง ทบทวนนโยบายการบรหิาร : มต ิก าหนด 
    นโยบายการพฒันาแผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

1.1-1-2 1) รายงานการประชุมโครงการพฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและ 
    แนวโน้มในอนาคต (วนัที ่20-22 สงิหาคม 2552)  : วาระที ่ 4.1  สรุปการจดัท าแผน 
    กลยทุธป์ระจ าปีงบประมาณ  2553-2556 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนตุลาคม ครัง้ที ่7/2552 วนัที ่13 สงิหาคม 2552  
    วาระที ่4.4 เรื่อง ยนืยนัทศิทางกลยทุธข์องวทิยาลยั   

1.1-1-3 1) รายงานการประชุมเรื่อง การวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558  วนัที ่6-8 สงิหาคม  
    2554 

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 8 / 2553  วนัที ่11  
    สงิหาคม 2553 วาระที ่4.12.1  เรื่อง กระบวนการพฒันากลยทุธ ์: การน าเสนอร่างแผน 
    ยทุธศาสตร ์2554-2558 
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 3) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553  วาระที ่ 
    4.4 การถ่ายทอดนโยบายใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบและมคีวามเขา้ใจ 
    ร่วมกนั และใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วม                                 

 4) รายงานการประชุมประจ าเดอืนตุลาคม ครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553  วาระที ่4.3 
    เรื่องการถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยัฯ 

 5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่1/2554 วนัที ่15  ตุลาคม 2553 
    : วาระ 4.8 รายงานผลการประชาพจิารณ์ วสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธ ์ฯ   

1.1-1-4 1) ส าเนาค าส ัง่ ที ่158/2553   เรื่อง แต่งตัง้บุคคลเพื่อปฏบิตังิาน 
 2) ส าเนาค าส ัง่ ที ่186/2553   เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการงานต่างๆ 
1.1-1-5 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ 7/1 (เฉพาะกจิ) 2552  วนัที ่28  

    สงิหาคม 2552 วาระ 4.3  เรื่อง อนุมตัแิผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553-2556 และแผนปฏบิตั ิ
    การประจ าปี 2553 (รายละเอยีดเอกสารแนบ) 

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553  วนัที ่17 กนัยายน  
    2553 วาระที ่3.1 เรื่อง รายงานความกา้วหน้าการจดัท ายทุธศาสตรปี์ 2554-2558 ฉบบั 
    สมบรูณ์ 

1.1-1-6 1) รายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งแผนกลยทุธ ์2553-2556  
 2) รายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งแผนกลยทุธ ์2554-2558 
1.1-2-1 รายงานการประชุมประจ าเดอืนสงิหาคม ครัง้ที่ 7/2552 วนัที่ 27 สงิหาคม 2552 วาระที ่

4.5 เรื่องการถ่ายทอดตวัชี้วดัตามแผนปฏบิตักิารฯ และ 4.6  เรื่อง การถ่ายทอดตวัชี้วดั
เชงิกลยทุธฯ์  

1.1-2-2 
 

1) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553 : วาระที ่ 
    4.5  การถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553 วาระที ่4.3 เรื่อง 
    การถ่ายทอดวสิยัทศัน์เละแผนกลยทุธว์ทิยาลยั 

 3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่1 /2554  วนัที ่15  ตุลาคม  2553 วาระ 
    4.8 เรื่อง รายงานผลการประชาพจิารณ์ฯ 

 4) รายงานการประชุมโครงการ  พฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละ 
    เป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั (2 ธนัวาคม 
    2553) : วาระที ่4.2 ถงึ 4.5 

 5) รายงานสรุปผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
    พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัฯ” 1-2 กุมภาพนัธ ์2554 : สรุป 
    รายงานการประชุมวาระที ่4.1 
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1.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์ (2553 – 2556) : แผนที่กลยุทธ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
(หน้า 2-9-11) 

1.1-3-2 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 ของทุกกลุ่มงาน :ส่วนที ่3 หน้า 3-2-4 ถงึ 3-4-4 
1.1-3-3 แผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยัประจ าปี 2554 – 2558 : แผนทีย่ทุธศาสตร ์หน้า 2-21-53, 2-

30-53, 2-36-53, 2-44-53,2-49-53 
1.1-3-4 1) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553 : วาระที ่

    4.7 การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
 2) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 : ผงัก ากบัแผนปฏบิตักิารของทุกกลุ่มภารกจิ 

    ส่วนที ่3 หน้า 3-2-6 ถงึ 3-6-6 
1.1-3-5 รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชงิปฏบิตัิการการพฒันาผลการ

ปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวัชีว้ดั : ตารางการมอบหมายตวับ่งชีย้ทุธศาสตร ์(ปี2554-
2558) (ความครอบคลุมของพนัธกจิ ประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์และตวัชีว้ดั) 

1.1-3-6 1) รายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งการควบคุมก ากบัตดิตามแผนกลยทุธ ์2553-2556 
    และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2553 

 2) รายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 และแผนปฏบิตักิาร 
    ประจ าปี 2554 

1.1-4-1 1) แผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553 – 2556   หน้า 2-4-11 ถงึ 2-8-11 
 2) แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2553 : ตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 3) เอกสารประกอบแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.1-4-2 1) แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558 หน้า 2-12-53 ถงึ 2-53-53 
 2) แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 ส่วนที ่4 ตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิาร 
1.1-5 1) รายงานสรุปผลการปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
 2) รายงานประจ าปี 2553 
1.1-6-1 
 
 

รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการพฒันาการบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ์และพฒันา
ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนั 7-10 เมษายน 2553 (แฟ้ม) : วาระที่ 4.1
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 (ครึง่ปีแรก) 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย ครัง้ที่ 3/1 (เฉพาะกิจ)  วนัที่ 23 
เมษายน 2552 : วาระที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้แผนปฏบิตักิาร : ปีงบประมาณ 
2553 

1.1-6-3 รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553 : วาระที่ 4.1 
ขอ้ 1) ประเมนิผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2553 

1.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที่ 9/1 วนัที่ 9 กนัยายน 
2553 : รายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้แผนกลยุทธ์ 2553– 2556  และตวับ่งชี้
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แผนปฏบิตักิาร 2553  
1.1-7-1 1) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11กนัยายน 2553 วาระที ่4.1 

    การก ากบัตดิตามผลการน านโยบาย แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิฯ ขอ้ 1) ประเมนิผล 
    การด าเนินงานปีงบประมาณ 2553 ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 

 2) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  2553 : รายงาน 
    สรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2553 : ตารางสรุปผล 
    การด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553  วนัที ่17 กนัยายน 2553  
1.1-8-1 เช่นเดยีวกบั 1.1-6-4 
1.1-8-2 แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558 
1.1-8-3 แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยัประจ าปีการศกึษา 2553 
1.1-8-4 แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554  
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1.1    ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์ (สมศ 16.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลลพัธ ์
เกณฑ์การพิจารณา  

1. มกีารก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏบิตังิานที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั โดย
ไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั  

2. มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  

3. ผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที่สอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์  ไม่ต ่ากวา่  3.51  จากคะแนนเตม็ 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และ / หรอื สรา้งคุณค่าต่อสงัคม  
5. ไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัอตัลกัษณ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้

1 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

2 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

3 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

4 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

5 ขอ้ 
 
อตัลกัษณ์ของบณัฑิตของวิทยาลยัฯ คือ :   การบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) และ ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 
2553 – พฤษภาคม 2554)  ผลการบรหิารสถาบนัให้เกดิอตัลกัษณ์    วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน
ผ่านเกณฑก์ารพจิารณาจ านวน   5   ขอ้ ดงันี้ 
1.   มกีารก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏบิตังิานที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั  โดยได้รบัการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั  

วทิยาลยัก าหนดอตัลกัษณ์ของสถาบนัคอื “บริการสุขภาพด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์” โดย
ได้รบัการเห็นชอบจากสถาบนัพระบรมราชชนก (1.1.1-1-1) และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั (1.1.1-1-2)  และคณะกรรมการงานยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมกนั
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตังิานที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ (1.1.1-1-3)  ดงัปรากฏในแผน
ยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี และตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ (1.1.1-1-4 
ถงึ 1.1.1-1-6 ) โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (1.1.1-1-7 และ1.1.1-1-8) 
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2.  มกีารสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วม (1.1.1-2-1) โดยเริม่จากการสรา้งความเขา้ใจใหก้บับุคลากรใน
การปฏบิตัติามยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด และก าหนดเป็นตวับ่งชี้ถ่ายทอด สู่ระดบักลุ่มงาน ถึง บุคลากร  
(1.1.1-2-2) เพื่อน าไปก าหนดโครงการ ออกแบบกจิกรรม ด าเนินงานกจิกรรม ตดิตามผล และน าผล
การตดิตามไปปรบัปรุง ใหเ้กดิการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบของทุก
หน่วยงานในวทิยาลยั ทัง้ในส่วนของผู้เรยีน ผู้สอน และบุคลากร เช่น โครงการของสโมสร ชมรม 
(1.1.1-2-3) โครงการของกลุ่มงานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ในการจดัการเรยีน
การสอน (1.1.1-2-4) โครงการของกลุ่มงานด้านการบรกิารการศกึษาในการพฒันาผู้เรยีนตามอตั
ลกัษณ์ของวทิยาลยั (1.1.1-2-5) และโครงการของกลุ่มงานด้านบริการวชิาการ ในการส่งเสริมให้
บุคลากรมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิผู้เรยีนตามอตัลกัษณ์ (1.1.1-2-6) มกีารตดิตามผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ และน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรุงการด าเนินงาน (1.1.1-2-7)  

 
3.  ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ         
อตัลกัษณ์ ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5   

  วทิยาลยัมกีารจดัประชุมร่วมกนัของบุคลากรภายในวทิยาลยั เรื่องการก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินผลอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ (1.1.1-3-1) และท าแบบส ารวจเพื่อประเมินความเห็นของ
บุคลากรภายใน เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ (1.1.1-3-2) ผลพบว่า
บุคลากรมคีวามเหน็โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก  (1.1.1-3-3)  

 
4.  ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์และ/หรอืสรา้งคุณค่าต่อสงัคม  
 ผลการด าเนินงานตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั ผ่านการจดัโครงการ/กจิกรรมต่างๆ ดงัปรากฎ
ในรายงานสรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยุทธศาสตร์และ รายงานประจ าปี (1.1.1-4-1) ส่งผลให้ได้
บณัฑิตที่มคีุณภาพทัง้ในด้านความรู้และด้านอื่นๆ รวมทัง้พฤตกิรรมการบรกิารสุขภาพด้วยหวัใจ 
ความเป็นมนุษย ์ซึง่ผลประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติ พบว่าผู้ใช้บณัฑติมกีารรบัรู้ต่อพฤตกิรรมการให้การ
ดแูลด้วยหวัใจความเป็นมนุษยข์องนักศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ี (1.1.1-4-2 และ 1.1.1-4-3) 
นอกจากนี้ยงัส่งผลให้คณาจารย์และนักศึกษามีการพฒันาศกัยภาพในการน าผลที่ได้รบัจากการ
ด าเนินงานไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัหน่วยงานอื่นรปูแบบต่างๆ ได้แก่ การจดัท า 
วดีทีศัน์เพื่อการศกึษาร่วมกบัสถาบนัพระบรมราชชนก โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจาก สสส . 
เรื่องการจดัการเรยีนการสอนพฒันาพฤตกิรรมการใหก้ารดูแลด้วยหวัใจความเป็นมนุษย ์(1.1.1-4-4) 
การน าเสนอในเวทปีระชุมวชิาการสถาบนัพระบรมราชชนกประจ าปี 2553 (1.1.1-4-5)  การร่วมเขยีน
เอกสารชุดอุดมการณ์การจดัการศึกษาของสถาบนัพระบรมราชชนก (1.1.1-4-6) การจดัประชุม
วชิาการให้แก่หน่วยงานอื่น (1.1.1-4-7)  การส่งนักศกึษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานด้านวชิาการ งาน
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สรา้งสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในเวทวีชิาการ (1.1.1-4-8) การเขยีนเอกสารวชิาการชุดความรู้ : 
การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยจ์ านวน 4 ชุด เผยแพร่แก่อาจารยพ์ี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏบิตัิ
ของวทิยาลยัพยาบาลและบุคลากรทัว่ไป (1.1.1-4-9) 
 
5. ไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัอตัลกัษณ์ 
    นกัศกึษาไดร้บัเกยีรตบิตัร จากส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาต ิรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 การ
ประกวดการน าเสนอผลงานการสร้างเสรมิสุขภาพเรื่อง  BCNR ร่วมใจรบัใช้สงัคม พฒันาจติอาสา
สร้างสุขภาวะเพียงพอ รางวลัชนะเลิศการประกวดผลงานวิจยัของนิสิตนักศึกษา (1.1.1-5-1) 
นกัศกึษาไดร้บัเกยีรตบิตัร จากคณะกรรมการจดังานวนัเยาวชนแห่งชาต ิเป็นเดก็และเยาวชนดเีด่น
แห่งชาต ิสาขาพฒันาเยาวชน บ าเพญ็ประโยชน์และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวนั
เยาวชนแห่งชาติ 20 กนัยายน 2553 (1.1.1-5-2) วทิยาลยัได้รบัยกย่องในระดบัชาตจิากสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย การแสดงผลงานวชิาการดเีด่นดา้นการพยาบาล ในวนัพยาบาลสากลวนัที ่
12 พค. 54 (1.1.1-5-3) โล่ประกาศเกยีรตคิุณในการจดักจิกรรมรณรงค์วนัเอดส์โลก 1 ธค. 53  “สทิธิ
ทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน” (1.1.1-5-4) และได้รบัการประกาศเกียรติคุณให้เป็น
สถานศึกษา ที่มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานประจ าปีการศึกษา 2551-2552 
ประเภทดีเด่น ตามโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาในปีการศกึษา 2551 (1.1.1-5-5)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่1.1.1  เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

   
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานยุทธศาสตร์และประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง  เพื่อใหเ้กดิการบรรลุผล ตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
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รายการหลกัฐาน 
1.1.1-1-1 หนังสอืที่ สธ 0203.055/1790  เรื่องขอส่งตวัอย่างระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 
1.1.1-1-2 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่8/2553 วนัที ่11 สงิหาคม     

    2553 วาระ 4.12.1 น าเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ความสอดคลอ้งของ  
    ยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่ 3/2554 วนัที ่ 
    18  พฤษภาคม 2554   วาระทบทวนอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 

1.1.1-1-3 รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8 สงิหาคม 2553 :  วาระ   4.3 
ระดมสมองร่วมกนัพจิารณาความสอดคล้องของการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน
กบัอตัลกัษณ์ของบณัฑติและเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

1.1.1-1-4 1) แผนยทุธศาสตร ์(2554-2558) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร :  
    ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 หน้า   2-12-53  และ 2-13-53, 2-18-53  ถงึ 2-29-53   

 2) แผนยทุธศาสตร ์(2553-2556) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร    : 
    ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 หน้า 2-4-11     

1.1.1-1-5 1) แผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร                  
   1.1) โครงการเชงิยทุธศาสตรล์ าดบัที ่1-1 หน้า 2-3-247   ถงึ 2-5-247              
   1.2) โครงการปกตขิองกลุ่มวชิาการดา้นการสอน หน้า 2-61-247 ถงึ 2-153-247  
   1.3) โครงการปกตขิองกลุ่มวชิาการดา้นบรกิารการศกึษาล าดบัที ่1-25, 1-26 หน้า 
        158-247  ถงึ 2-169-247 

 2) แผนปฏบิตังิานประจ าปี 2553 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
    2.1) โครงการกลุ่มงานยทุธศาสตรฯ์ ล าดบัที ่4-5 และ 4-6 หน้า 2-17-287  ถงึ 2-18- 
          287 
    2.2) โครงการกลุ่มงานการสอน หน้า 2-53-287 ถงึ 2-58-287 

1.1.1-1-6 1) ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัอตัลกัษณ์  
    ของสถาบนั 

 2) ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์(2553-2556) กบัอตัลกัษณ์  
    ของสถาบนั 

1.1.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่8/2553 วนัที ่11 สงิหาคม  
2553  วาระ  4.12.1 น าเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ความสอดคลอ้งของ  
ยทุธศาสตร ์   (2554-2558)  กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
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1.1.1-1-8 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่7/1 (เฉพาะกจิ) 2552 วนัที ่
    28  สงิหาคม 2552 วาระ 4.3   เรื่อง อนุมตัแิผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553-2556  และ 
    แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2553  

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553  วนัที ่17   กนัยายน 
    2553 วาระที ่3.1   เรื่อง รายงานความกา้วหน้าการจดัท ายทุธศาสตรปี์ 2554-2558  
    ฉบบัสมบรูณ์ 

1.1.1-2-1 ผงัข ัน้ตอนการท างาน : การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
ยทุธศาสตร ์ 

1.1.1-2-2 1) รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการการพฒันาตวับ่งชีแ้ละการถ่ายทอดตวับ่งชี้ 
    ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนสงิหาคม ครัง้ที ่7/2552  วนัที ่13 สงิหาคม 2552 
   วาระที ่4.5   เรื่องการถ่ายทอดตวัชีว้ดัตามแผนปฏบิตักิารสู่บุคลากร 

1.1.1-2-3 1) โครงการของสโมสร ชมรม (เช่น โครงการพฒันานกัศกึษาใหม้คีุณลกัษณะบณัฑติที่ 
   พงึประสงค ์ฯ  : กจิกรรมที ่3  ส่งเสรมิการจดักจิกรรมนกัศกึษาสโมสรใหม้คีุณลกัษณะ 
   บณัฑติทีพ่งึประสงค ์โครงการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อ 
   ผลสมัฤทธิท์ ีด่ใีนการสอบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี)  
2) โครงการตามแผนปฏบิตังิานสโมสรนกัศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ 2554  เช่น  
   โครงการจติอาสาพฒันาความด ี วถิไีทย 

1.1.1-2-4 โครงการของกลุ่มงานด้านการสอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ การเรยีนการสอน  ใน
แผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554  เช่น โครงการล าดบัที ่1-2 กจิกรรมที ่3  

1.1.1-2-5 โครงการของกลุ่มงานด้านการบรกิารการศกึษาในการพฒันาผู้เรยีนตามอตัลกัษณ์ของ
วทิยาลยั ในแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554  เช่น โครงการล าดบัที ่1-26   และ 5-95  หน้า 
2-165-247  ถงึ 2-180-247 

1.1.1-2-6 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้เรียนตามอตัลักษณ์ ในแผน
ปฏบิตังิานประจ าปี 2554  เช่น โครงการล าดบัที ่4-80 หน้า 2-10-247  และในแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปี 2554   (ฉบบัที่ 2   เดอืนเมษายน) เช่น โครงการล าดบัที่ 4-112  หน้า 2-
180-247  ถงึ 2-182-247  

1.1.1-2-7 1) รายงานสรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 
    เดอืนแรก) 

 2) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา  9-11 กนัยายน 2553  วาระ 
    ที ่4.1 การก ากบัตดิตามผลการน านโยบาย แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิฯ ขอ้ที ่1) 
    ประเมนิผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2553   ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้อง 
    แผนกลยทุธ ์
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 3) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2553 : รายงาน       
สรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2553 :ตารางสรุปผล  
การด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 

1.1.1-3-1 รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8  สงิหาคม 2553: การก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิผลความเป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ 

1.1.1-3-2 แบบส ารวจความเหน็ของบุคลากรภายใน เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์  

1.1.1-3-3 1) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  2553 : สรุปผลการ 
    ประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคลอ้งกบั 
    อตัลกัษณ์ (ต.ค. 2552- ก.ย. 2553) 

 2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554   
    (6 เดอืนแรก) สรุปผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของ 
    สถาบนัทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (ต.ค. 2553 – ม.ีค. 2554)  

1.1.1-4-1 1) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  2553 : รายงาน 
    สรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2553 : ผลการ 
    ด าเนินงานการตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนั และ 
    ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม 

 2) รายงานประจ าปี 2553 : ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ และผลงานเด่นของ 
    วทิยาลยัพยาบาล 

1.1.1-4-2 รายงานวจิยั เรื่องพฤตกิรรมการใหก้ารดแูลดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษยข์องนักศกึษา
พยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

1.1.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคุณภาพ ครัง้ที ่2/2554  วนัที ่10 พย.54 วาระที ่
4.5 รายงานผลการปฏบิตังิานปีงบประมาณ 2553 : ผลการด าเนินงานทีส่่งผลต่อผูเ้รยีนมี
คุณลกัษณะทีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์ 

1.1.1-4-4 VDO เรื่องการจดัการเรยีนการสอนพฒันาพฤตกิรรมการให้การดูแลด้วยหวัใจความเป็น
มนุษย ์

1.1.1-4-5 1) หนงัสอืเชญิเขา้ร่วมประชุมวชิาการสถาบนัพระบรมราชชนกประจ าปี  2553 
   “ชวีติคอืการศกึษา การศกึษาคอืชวีติ” 

 2) รปูภาพการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานของอาจารย ์

1.1.1-4-6 เอกสารชุดอุดมการณ์การจดัการศกึษาของสถาบนัพระบรมราชชนก  

1.1.1-4-7 1) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา 
   กระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์รุ่น 2 
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2) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา 
    กระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์รุ่น 3 
3) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา 
    กระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ส าหรบัอาจารยแ์ละผูส้อน 
    ภาคปฏบิตั ิรุ่น 4 

1.1.1-4-8 1) หนงัสอืรบัรองเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการ “ศกัยภาพ 
   นกัศกึษา: เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน” 

 2) รปูภาพการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานของนกัศกึษา 
1.1.1-4-9 เอกสารวชิาการชุดความรู ้: การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยจ์ านวน 4 ชุด  
1.1.1-5-1 1) เกยีรตบิตัรของนายสนัต ิแววสกุล จากส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาต ิรางวลั 

   ชนะเลศิอนัดบั 1 การประกวดการน าเสนอผลงานการสรา้งเสรมิสุขภาพเรื่อง  BCNR 
   ร่วมใจรบัใชส้งัคม พฒันาจติอาสาสรา้งสุขภาวะเพยีงพอ  

 2) เกยีรตบิตัรของนางสาวพรทพิย ์เสยีงเพราะ จากส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
   รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยัของนิสตินกัศกึษา 
3) โล่รางวลัแสดงวา่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีไดร้บัรางวลัชนะเลศิการ 
   ประกวดผลงานวชิาการฯ เรื่อง ศกัยภาพนกัศกึษาเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

1.1.1-5-2 เกียรติบตัรของนางสาววจิิตรา วงศ์วชัรพนัธ์ จากคณะกรรมการจัดงานวนัเยาวชน
แห่งชาต ิเป็นเดก็และเยาวชนดเีด่นแห่งชาต ิสาขาพฒันาเยาวชน บ าเพญ็ประโยชน์และ
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวนัเยาวชนแห่งชาต ิ20 กนัยายน 2553 

1.1.1-5-3 เกยีรตบิตัรจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย การแสดงผลงานวชิาการดเีด่นด้านการ
พยาบาล ในวนัพยาบาลสากลวนัที ่12 พ.ค. 54  

1.1.1-5-4 โล่ประกาศเกยีรตคิุณในการจดักจิกรรมรณรงค์วนัเอดส์โลก 1 ธ.ค. 53  “สทิธทิางเพศ 
สทิธดิา้นเอดส ์คอืสทิธมินุษยชน”  

1.1.1-5-5 ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษา ที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้
มาตรฐานประจ าปีการศกึษา 2551-2552 ประเภทดเีด่น ตามโครงการประกวดระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาในปีการศกึษา 2551-2552  
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ตวับ่งช้ีท่ี   1.1.2   ผลการพฒันาบณัฑติใหเ้กดิอตัลกัษณ์ (สมศ 16.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลลพัธ ์
วิธีการค านวณ  
  
 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ / ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีม่คีุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

  
 จ านวนบณัฑติ/ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ/ผูส้ าเรจ็การศกึษา (คะแนนเตม็   5  คะแนน) 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ด าเนินงานท่ี
ใช้ค านวณ 

2551 2552 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิบณัฑติ 

N/A 464 N/A 464 

2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ
ทัง้หมด 

N/A 96 N/A 96 

3 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด 113 195 60 195 
4 ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ N/A 4.83 N/A 4.83 

 
 ในปีการศึกษา  2553  มกีารด าเนินงานตดิตามประเมนิบณัฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศกึษา 2552   ทัง้หมด  195  คน     ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตที่มี
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ เท่ากบั  464   จากจ านวนบณัฑติที่ได้รบัการประเมนิทัง้หมด  96  คน  
ค่าเฉลีย่คะแนนประเมนิเท่ากบั  4.83 (1.1.2) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่1.1.2      ≥  3.51   จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
   

สรปุคะแนน 
คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 

องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.83 4.83  
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แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานยุทธศาสตร์และประกนัคุณภาพการศกึษา ก าหนดทศิทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง   เพื่อใหผ้ลการพฒันาบณัฑติบรรลุตามอตัลกัษณ์ลกัษณ์ของสถาบนัต่อไป   
 
รายการหลกัฐาน 
1.1.2 รายงานวจิยัประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติพยาบาลวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1.3    ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                     ของสถาบนั  (สมศ 17) 
ชนิดของตวับงช้ี  :   ผลลพัธ ์
ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารก าหนดกลยุทธ์การปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบนั โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั  

2. มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  

3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกบัการด าเนินการตามจุดเน้น  และจุดเด่น
หรอืความเชีย่วชาญของสถาบนั ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนัและเกดิ
ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม 

5. สถาบนัมเีอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รบั
การยอมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏบิตัไิด ้

1 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

2 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

3 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

4 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

5 ขอ้ 
 
จดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั    
 “สรา้งคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”   
 
ผลการด าเนินงาน  

  ในปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) และ ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 
2553 – พฤษภาคม 2554)   ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั  วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านประเดน็การพจิารณาจ านวน   5 ขอ้   ดงันี้ 
1.  มกีารก าหนดกลยทุธก์ารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของ
สถาบนั โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั   
      วทิยาลยัก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนัที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั คอื “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” โดยได้รบัการ
เห็นชอบจากสถาบนัพระบรมราชชนก (1.1.3-1-1) และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย 
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(1.1.3-1-2)  และคณะกรรมการงานยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมกนัก าหนด
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานที่สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของสถาบนั  (1.1.3-1-3) ดงัปรากฏในแผน
ยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี และตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ (1.1.3-1-4 
ถงึ 1.1.3-1-6) โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (1.1.3-1-7 และ 1.1.3-1-8) 
 
2.  มกีารสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์   
 วทิยาลยัมกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วม (1.1.3-2-1) โดยเริม่จากการสรา้งความเขา้ใจให้กบั
บุคลากรในการปฏบิตัติามยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด และก าหนดเป็นตวับ่งชีถ่้ายทอด สู่ระดบักลุ่มงาน ถึง 
บุคลากร  (1.1.3-2-2) เพื่อน าไปก าหนดโครงการ ออกแบบกจิกรรม ด าเนินงานกจิกรรม ตดิตามผล 
และน าผลการติดตามไปปรับปรุง ให้เกิดการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบของทุกหน่วยงานในองค์การ ทัง้นี้ในส่วนของผู้เรยีน มกีารด าเนินการ เช่น ชี้แจงในการ
ปฐมนิเทศ, การประชุมนกัศกึษา (1.1.3-2-3) ในส่วนของผูส้อน และบุคลากร เช่น โครงการของกลุ่ม
งานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ เช่น จดัให้นักศกึษาไปฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ในพืน้ทีท่ ีเ่ป็นภมูลิ าเนา เป็นตน้ (1.1.3-2-4)  โครงการของกลุ่มงานด้านการบรกิารการศกึษาในการ
พฒันาผูเ้รยีนตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  (1.1.3-2-5) โครงการ
ของกลุ่มงานบรกิารวชิาการฯในการพฒันาบุคลากรด้านสุขภาพ  เพื่อให้ปฏบิตังิานอยู่ในหน่วยงาน
บรกิารสุขภาพสงักดักระทรวงสาธารณสุข และโครงการของกลุ่มงานด้านอื่น ๆ ในการส่งเสรมิให้
บุคลากรมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิผูเ้รยีนจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  
(1.1.3-2-6) มกีารตดิตามผลและสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ละน าผลการประเมนิไปใช้ในการ
ปรบัปรุงการด าเนินงาน (1.1.3-2-7) 
 
3.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการ ตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความ
เชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนั ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5    

วทิยาลยัมกีารจดัประชุมร่วมกนัของบุคลากรภายในวทิยาลยั เรื่องการก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมนิผลเอกลกัษณ์ของสถาบนั (1.1.3-3-1) และท าแบบส ารวจเพื่อประเมนิความเหน็ของบุคลากร
ภายใน เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของสถาบนัที่สอดคล้องกบัจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั  (1.1.3-3-2) ผลพบว่าบุคลากรมคีวามเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
(1.1.3-3-3)  
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4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนัและเกิด
ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม  

    วทิยาลยัมกีารผลติบณัฑติที่มาจากชุมชนตามความต้องการของระบบบรกิารสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข (1.1.3-4-1) และบณัฑติหรอืผู้ส าเรจ็การศกึษากลบัไปปฏบิตังิานในหน่วยงาน
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มากกว่าร้อยละ  90 (1.1.3-4-2) โดยส่งผลให้หน่วยงาน
บรกิารสุขภาพทุกระดบัของกระทรวงสาธารณสุขในพืน้ทีร่บัผดิชอบของวทิยาลยัมบุีคลากรปฏบิตังิาน
เพิ่มขึ้นและกระจายทัว่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และทดแทนก าลังคนที่สูญเสียจากระบบ (1.1.3-4-3)  
นอกจากนี้วทิยาลยัมกีารพฒันาบุคลากรสาธารณสุข ทีป่ฏบิตังิานในระบบบรกิารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ใหม้ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารสุขภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  (1.1.3-4-4) 
 
5. สถาบนัมเีอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รบัการ
ยอมรบัในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
 วทิยาลยัมกีารผลติบณัฑติทีม่าจากชุมชน และเมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้ไดไ้ปปฏบิตังิานอยูใ่น
ระบบสุขภาพชุมชน (1.1.3-5-1) และได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข (1.1.3-5-2)  ซึ่งวทิยาลยัได้รบัประกาศเกยีรตคิุณจากกระทรวงสาธารณสุขที่ผลติและ
พฒันาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน   สนับสนุนให้ระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข   สามารถใหก้ารดแูลประชาชนไทยอยา่งมคีุณภาพ (1.1.3-5-3) 
  

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่1.1.2  เท่ากบั  3   ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานยุทธศาสตร์และประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาล  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง  เพื่อใหผ้ลการพฒันาบรรลุเอกลกัษณ์ตามจุดเด่น จุดเน้นของสถาบนัต่อไป   
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รายการหลกัฐาน 
1.1.3-1-1 ร่างตวับ่งชีคุ้ณภาพและเกณฑม์าตรฐานส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายใน วทิยาลยัใน

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ฉบบั ม.ิย.54 
1.1.-3-1-2 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที่ 8/2553 วนัที ่11 สงิหาคม 2553 

    วาระ 4.12.1 น าเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ความสอดคลอ้งของ 
    ยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่ 3/2554 วนัที ่
    18 พฤษภาคม 2554  วาระทบทวนอตัตลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 

1.1.3-1-3 รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8 สงิหาคม 2553 :  วาระ   4.3 
ระดมสมองร่วมกนัพจิารณาความสอดคล้องของการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน
กบัอตัลกัษณ์ของบณัฑติ และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

1.1.3-1-4 1) แผนยทุธศาสตร ์(2554-2558) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร : 
    ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 หน้า 2-12-53 และ 2-13-53  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 หน้า 
    2-14-53 และ 2-15-53 

 2) แผนยทุธศาสตร ์(2553-2556) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร : 
    ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 หน้า 2-4-11   

1.1.3-1-5 1) แผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร                  
  1.1) โครงการเชงิยทุธศาสตรล์ าดบัที ่1-1 หน้า 2-3-247 ถงึ 2-5-247                  
  1.2) โครงการปกตขิองกลุ่มวชิาการดา้นการสอน หน้า 2-61-247 ถงึ 2-153-247  
  1.3) โครงการปกตขิองกลุ่มวชิาการดา้นบรกิารการศกึษาล าดบัที ่1-25,1-26 หน้า         
        2-158-247 ถงึ 2-169-247 

 2) แผนปฏบิตังิานประจ าปี 2553 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
  2.1) โครงการกลุ่มงานยทุธศาสตรฯ์ ล าดบัที ่4-5 และ4-6 หน้า 2-17-287 ถงึ 2-18-287 
  2.2) โครงการกลุ่มงานการสอน หน้า 2-53-287 ถงึ 2-58-287 

1.1.3-1-6 1) ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัจุดเน้น จุดเด่น หรอื 
    ความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนัทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  
2) ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์(2553-2556) กบัจุดเน้น จุดเด่น หรอื 
    ความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนัทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

1.1.3-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่8/2553  วนัที ่11 สงิหาคม 2553 
วาระ 4.12.1  น าเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ความสอดคลอ้งของ 
ยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนัที่ 
ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
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1.1.3-1-8 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ 7/1 (เฉพาะกจิ) 2552 วนัที ่
    28  สงิหาคม 2552 วาระ 4.3 เรื่อง อนุมตัแิผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553-2556  และ 
    แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2553  

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553วนัที ่17 กนัยายน 
    2553 วาระที ่3.1 เรื่อง รายงานความกา้วหน้าการจดัท ายทุธศาสตรปี์ 2554-2558 
    ฉบบัสมบรูณ์ 

1.1.3-2-1 
 
1.1.3-2-2 
 

ผงัข ัน้ตอนการท างาน : การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
ยทุธศาสตร ์ 
1) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553 : วาระที ่ 
    4.5  การถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553 วาระที ่4.3 เรื่อง 
    การถ่ายทอดวสิยัทศัน์เละแผนกลยทุธว์ทิยาลยั 
3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่1 /2554  วนัที ่15  ตุลาคม  2553 
    วาระ 4.8 เรื่อง รายงานผลการประชาพจิารณ์ฯ 
4)  รายงานการประชุมโครงการ  พฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชี้ 
    และเป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั 
    (2 ธนัวาคม 2553) : วาระที ่4.2 ถงึ 4.5 
5) รายงานสรุปผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัฯ” 1-2 กุมภาพนัธ ์2554 : สรุป 
    รายงานการประชุมวาระที ่4.1 

1.1.3-2-3 1) รายงานประชุมของงานกจิการนกัศกึษา 1) ชีแ้จงในการปฐมนิเทศ 2)  การ 
   ประชุมนกัศกึษา 
2) โครงการของสโมสรนกัศกึษา  ในแผนปฏบิตังิานสโมสรนกัศกึษา  ประจ าปี 
   งบประมาณ 2554  เช่น  โครงการ  BCNR จติอาสาสรา้งสุขภาวะ  กจิกรรมที ่3.2 
   ค่ายจติอาสา  BCNR  ส านึกรกัษ์ภมูวิฒันธรรม  ภมูวิถิ ี ชวีพีอเพยีง 

1.1.3-2-4 โครงการของกลุ่มงานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ในการจดัการเรยีน
การสอน ในแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554 เช่น โครงการล าดบัที ่1-2 กจิกรรมที ่3 

1.1.-3-2-5 โครงการของกลุ่มงานด้านการบริการการศึกษาในการพฒันาผู้เรียนตามจุดเน้นและ
จุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  ในแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554  เช่น 
โครงการล าดบัที ่ 1-26  กจิกรรมที ่4 

1.1.3-2-6 โครงการของกลุ่มงานด้านบรกิารวชิาการฯ ในแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 2554 เช่น 
โครงการล าดบัที ่2-28 หน้า 2-198-247 ถงึ 2-200-247 
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1.1.3-2-7 1) รายงานสรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 
    เดอืนแรก) 

 2) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553 วาระที ่
    4.1 การก ากบัตดิตามผลการน านโยบาย แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิฯ ขอ้ที ่1)  
    ประเมนิผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2553 ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผน 
    กลยทุธ ์

 3) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  2553 : รายงาน 
    สรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2553 : ตารางสรุปผล 
    การด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 

1.1.3-3-1 รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8 สงิหาคม 2553: การ 
ก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถาบนั 

1.1.3-3-2 แบบส ารวจความเหน็ของบุคลากรภายใน เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคล้อง
กบัจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  

1.1.3-3-3 1) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  2553 : สรุปผลการ 
    ประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคลอ้งกบั 
    จุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (ตค.2552- กย.2553) 

 2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 (6 เดอืน 
    แรก) สรุปผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที่ 
    สอดคลอ้งกบัจุดเน้นและจุดเดน่ที่สง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (ตค. 
    2553- มคี.2554) 

1.1.3-4-1 1) การจดัสรรโควตาและสถานศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติประจ าปีการศกึษา 
   2553 ฉบบัปรบัปรุง 
2) หนงัสอืราชการที ่สธ 0203054/300 เรื่องขอส่งขอ้มลูการจดัสรรโควตาระบบกลาง 
3) คู่มอืการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัพระบรมราชชนก  ปีการศกึษา 2553 และ 
   2554 
4) หนงัสอืราชการที ่สธ 0203.0911/1845  เรื่อง รายชื่อนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาล  
   ศาสตรบณัฑติ  ชัน้ปีที ่1  ปีการศกึษา  2553 

1.1.3-4-2 รายงานผลการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
1.1.3-4-3 1) รายงานการวจิยัเรื่องการส ารวจความตอ้งการบุคลากรของสถานบรกิารสงักดั 

    กระทรวงสาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2551-2555 
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 2) ขอ้มลูความตอ้งการอตัราก าลงัของพยาบาลและขอ้มลูบณัฑติของวทิยาลยัพยาบาล 
   ทดแทนส่วนทีเ่ป็นความตอ้งการของ รพ.ราชบุร ี และ สสจ.ราชบุร ี

1.1.3-4-4 1) สรุปรายงานการตดิตามผลการพฒันาศกัยภาพในการใหบ้รกิารสุขภาพของผู้ส าเรจ็ 
    การอบรมตามโครงการล าดบัที ่2-28 หน้า 2-198-247 ถงึ 2-200-247 

 2) รายงานการตดิตามผูส้ าเรจ็การอบรมหลกัสตูร  
    2.1) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ 
          พฒันากระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์รุ่น 2 
    2.2) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ 
          พฒันากระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์รุ่น 3 
    2.3) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ 
          พฒันากระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ส าหรบัอาจารย ์
          และผูส้อนภาคปฏบิตั ิรุ่น 4 

1.1.3-5-1  แบบรายงานขอ้มลูภมูลิ าเนานกัศกึษา และสถานทีป่ฏบิตังิานของนกัศกึษา 
1.1.3-5-2   แบบรายงานข้อมูลผู้รบัการฝึกอบรม หรือ สมัมนาวชิาการ และอื่นๆ พร้อมสถานที่

ปฏบิตังิาน 
1.1.3-5-3 ใบประกาศเกยีรตคิุณสถาบนัการศกึษาสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ทีผ่ลติและพฒันา

บุคลากรด้านสุขภาพอย่างมมีาตรฐาน  สนับสนุนให้ระบบบรกิารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข   สามารถใหก้ารดแูลประชาชนไทยอยา่งมคีุณภาพ 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผน 
                     ด าเนินการ ประจ าปีการศกึษา  2553 
 

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์
และแผนด าเนินการ  

 
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1)                             8  ขอ้ 
5  คะแนน 

8  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1.1 ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิ 
อตัลกัษณ์  (สมศ. 16.1) 

4  ขอ้ 
4  คะแนน 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1.2   ผลการพฒันาบณัฑติตาม 
อตัลกัษณ์ (สมศ. 16.2) 

≥  3.51  คะแนน     4.83  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1.3  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17)                                     

3 ขอ้ 
3 คะแนน 

 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.96 
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องคป์ระกอบท่ี 2    การผลิตบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.1     ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร  ( สกอ. 2.1  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   กระบวนการ     
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :   

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัิที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3. ทุกหลกัสตูรมกีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง   ต้องมกีารประเมินผลตาม  “ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน” 
กรณีทีห่ลกัสตูรใดยงัไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชี้กลางที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวชิาชีพต้องได้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากสภาหรือ
องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสตูรเก่าหรอืหลกัสตูรปรบัปรุงทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติก่อนปีการศกึษา 2555   ให้ยดึตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 
2  และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา   และมกีารประเมนิหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  จะต้องควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในขอ้ 3  ผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ  5  ข้อแรก   และอย่างน้อยร้อยละ 80  ของตวับ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี  ทุก
หลกัสตูร  

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 
2  และขอ้ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศกึษา  และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ้ 4  กรณีหลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  
จะตอ้งควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในขอ้ 3  ผ่านเกณฑ์การประเมนิครบ ทุกตวับ่งชี้
และทุกหลกัสตูร 
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เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
                   6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหว่างสถาบนักับภาครฐัหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีของหลกัสูตร  มากกว่าร้อยละ 30   ของจ านวนหลกัสูตรวชิาชพี
ทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ  ค2) 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2   ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ  
3   ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4  ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 5 
ขอ้ ตามเกณฑ์

ทัว่ไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิม่เตมิ
เฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา  2553   ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน   6 ขอ้ ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัทิี่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

วทิยาลยัมรีะบบการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรบัปรุงหลกัสูตร (2.1-1-1)  มีคณะกรรมการ
วชิาการด้านการเปิดและปิดหลักสูตร เป็นผู้รบัผิดชอบในการเปิดหลกัสูตรใหม่ (2.1-1-2)  และ
คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตเป็นผู้รบัผิดชอบในการปรบัปรุง
หลกัสตูร (2.1-1-3)   ในปีการศกึษา 2553 ไม่มกีารด าเนินการเปิดหลกัสูตรใหม่  แต่มกีารปรบัปรุง
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และ
วทิยาลยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนโดยมกีารท าวจิยัส ารวจคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลที่พงึประสงค์
ตามความตอ้งการของสงัคม  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีปี 2554 (2.1-1-4) วจิยัประเมนิ
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี(2.1-1-5) และก าลงัด าเนินการจดัท าร่างมคอ.2 (2.1-1-6)  
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2.   มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด   

วทิยาลยัมีระบบปิดหลกัสูตร (2.1-2-1)    และมีคณะกรรมการวชิาการด้านการเปิดและปิด
หลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบในการปิดหลกัสตูร (2.1-2-2) ซึ่งในปีการศกึษา 2553  ไม่มกีารด าเนินการ
ปิดหลกัสตูรฯ   
 
3.  ทุกหลกัสตูรมกีารด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง   ต้องมกีารประเมินผลตาม  “ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน” 
กรณีทีห่ลกัสตูรใดยงัไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชี้กลางที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวชิาชีพต้องได้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากสภาหรือ
องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
        วทิยาลยัเปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตที่ได้รบัอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลยัมหิดล   
ได้ร ับการให้ความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และได้รบัการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา (2.1-3-1) และหลกัสตูรมกีารด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศกึษาพ.ศ. 2548 (2.1-3-2 ) 
 
4.  มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา   และมกีารประเมนิหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  จะต้องควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในขอ้ 3  ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ  5  ขอ้แรก   และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80  ของตวับ่งชีท้ ีก่ าหนดในแต่ละปีทุกหลกัสตูร  
        วทิยาลยัมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนรบัผดิชอบควบคุมก ากบั
ใหม้กีารด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3 ขา้งต้นตลอดเวลาที่จดัการศกึษา (2.1-4-1)  
และมกีารประเมนิหลกัสูตรตามดชันีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาของหลกัสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑติทุก 1 ปีได้แก่ บณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี่ได้งานท าและประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี    
ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติ  เป็นตน้ (2.1-4-2) 
 
5.  มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัให้มกีารด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา  และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมนิในขอ้ 4  
กรณีหลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   จะต้องควบคุม
ก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3  ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชีแ้ละทุกหลกัสตูร 
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          วทิยาลยัมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนรบัผิดชอบควบคุม
ก ากบัให้มกีารด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3 ขา้งต้นตลอดเวลาที่จดัการศกึษา 
(2.1-5-1) และมกีารพฒันาหลกัสตูรรายวชิาในปีการศกึษา 2554ตามผลการประเมนิในขอ้ 4 (2.1-5-2) 
 
6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหว่างสถาบนักบัภาครฐัหรือภาคเอกชนที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของหลกัสตูร  มากกวา่ รอ้ยละ 30   ของจ านวนหลกัสตูรวชิาชพีทัง้หมดทุกระดบั
การศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)   
         วทิยาลยัมคีวามร่วมมือในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหว่างวทิยาลยักบัโรงพยาบาล
ราชบุร ี    วทิยาลยักบัส านกัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 5   วทิยาลยักบั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบวั   สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิต าบลคูบวั  สถานีอนามยับ้านคูบวั       
วทิยาลยักบัคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของหลกัสตูร (2.1-6) 
               
         วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.1 เท่ากบั 6  ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

 วทิยาลยัด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตรแ์ละความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 
 
รายการหลกัฐาน 
2.1-1-1 
 
2.1-1-2 
 
2.1-1-3 
 
2.1-1-4 
 
2.1-1-5 

คู่มอืแนวทางการปฏบิตักิารเปิด  ปรบัปรุง  และปิดหลกัสตูรการศกึษาวทิยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนน ีราชบุร ี พ.ศ. 2552  
ค าสัง่ที ่101/2552 วนัที ่10 กรกฎาคม 2552 แต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการดา้นการเปิดและ
ปิดหลกัสตูร 
ค าสัง่ที ่ 055/2554 วนัที ่28 มนีาคม 2554  แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ 
รายงานวจิยัคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของสงัคม  วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี ปี2554 
รายงานวจิยัการประเมนิหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
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2.1-1-6 
 
2.1-2-1 
 
2.1-2-2 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี2554 
โครงการพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา(TQF) 
สาขาพยาบาลศาสตรข์องวทิยาลยัพยาบาลทีส่ถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัมหดิล 
คู่มือแนวทางการปฏิบตัิการเปิด  ปรบัปรุง  และปิดหลกัสูตรการศึกษาส าหรบัวทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี พ.ศ. 2552  
ค าสัง่ที ่101/2552 วนัที ่10 กรกฎาคม 2552 แต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการด้านการเปิดและ
ปิดหลกัสตูร 

2.1-3-1 1) หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2550 
 2) หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2552 
2.1-3-2 1) ราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 122 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่25 พ.ค. 2548 

   ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 
 2) การวเิคราะหห์ลกัสตูรทีเ่ปิดสอนตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร  ีพ.ศ. 

   2548 
2.1-4-1 ค าสัง่ที่ 186/2553 วนัที่ 9 ธนัวาคม 2553 แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและการ

จดัการเรยีนการสอน 
2.1-4-2 1) บณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ในรายงานสรุปผลการ 

   ด าเนินงานโครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติและความกา้วหน้าในวชิาชพีพยาบาลฯ กจิกรรม 
   ที ่3  ประเมนิคุณภาพความสามารถดา้นวชิาการและวชิาชพี ของนกัศกึษาบณัฑติและ 
   ศษิยเ์ก่า  

 2) วจิยัเรื่องการประเมนิหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีปี 2554 

 3) วจิยัเรื่องประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติพยาบาลวทิยาลยั 
   พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี ปี 2554 

2.1-5-1 เช่นเดยีวกบั  2.1-4-1 
2.1-5-2 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน   วนัที ่11 

   พฤษภาคม 2554 
 2) ตวัอยา่งเอกสารการออกแบบการเรยีนการสอนรายวชิาและแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 

   ปีการศกึษา 2554  ภาคการศกึษาที ่1 
2.1-6  1) บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งวทิยาลยักบัหน่วยงานภายนอก 

2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาพยาบาลผูส้อนภาคปฏบิตัเิพื่อการ 
   สนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีบุ่คคล องคก์ร และชุมชนมสี่วนร่วม 
   ปีการศกึษา 2553 ปีงบประมาณ 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  ( สกอ. 2.2  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :  ปจัจยัน าเขา้   
เกณฑ์การประเมิน  

วทิยาลยั เลอืกใชเ้กณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ 
           แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5    
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
           ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 เท่ากบั 
รอ้ยละ 30 ขึน้ไป  
 
สตูรการค านวณ 
1.   ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก =อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
 
2.   แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนทีไ่ด ้     =   รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก X 5 
              รอ้ยละทีใ่หค้ะแนนเตม็5 
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2553   วทิยาลยัมกีารด าเนินการตามแผนการพฒันาอาจารยปี์การศึกษา 
2553 เพื่อสนบัสนุนใหอ้าจารยม์กีารเพิม่พูนวุฒทิางการศกึษา  โดยในปีการศกึษา 2553  มอีาจารย์
ประจ ารวมทัง้สิ้นจ านวน  59.5  คน  อาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอกจ านวน  6 คน  (2.2)     
คดิเป็นรอ้ยละ   10.08   ต่ออาจารยป์ระจ า  

 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  =    6  *  100 =  10.08 

             59.5 
        คะแนนทีไ่ด ้   =   10.08  * 5 = 1.68 
                     30 
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วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.2    ≥  ร้อยละ 30   จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 1.68 - 1.68  

 

 
แนวทางการพฒันา 

1. งานบรหิารทรพัยากรบุคคล กระตุ้นอาจารยท์ี่มคีวามพร้อมในการลาศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอก โดยประชาสมัพนัธ์สถาบนัการศกึษาที่เปิดสอนทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ รวมทัง้การ
จดัสรรทุนสนบัสนุนการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก 

2. คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั พจิารณาและสนบัสนุนอาจารยท์ีม่คีวามพรอ้มและตอ้งการ
ลาศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ได้รบัการพฒันาทกัษะเฉพาะ เช่น ภาษาองักฤษ 
โดยสนบัสนุนงบประมาณในการอบรม 
 
รายการหลกัฐาน 
2.2 
 

รายชื่ออาจารยป์ระจ าปีการศกึษา 2553 พรอ้มวฒุกิารศกึษาและต าแหน่งทางวชิาการ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2.1      การพฒันาคณาจารย ์( สมศ. 14  )   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

  ก าหนดค่าน ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงันี้ 
                  วฒุกิารศกึษา 
 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 
วิธีการค านวณ  
  

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
 

 อาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทยีบ   ส าหรบัสถาบนัพระบรมราชชนกในช่วงปีการศกึษา 2553-2554 
ก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น  3.6  เทยีบเท่ากบั 5 คะแนน โดยค านวณจากคะแนนสูงสุด 
องิตามกรอบที ่กพ. ก าหนดต าแหน่งใหก้บัวทิยาลยั 
 และดว้ยยงัไม่มพีระราชบญัญตัสิถาบนัพระบรมราชชนกและยงัไม่ไดด้ ารงสถานะเป็นนิตบุิคคล  
ใหใ้ชก้ารเทยีบเคยีง  ดงันี้ 
 อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ/ช านาญการพเิศษ  เทยีบเท่ากบั   ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งระดบัเชีย่วชาญ     เทยีบเท่ากบั   รองศาสตราจารย ์
 อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งระดบัผูท้รงคุณวฒุ ิ    เทยีบเท่ากบั   ศาสตราจารย ์
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ผลการด าเนินงาน 

ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
(ปีการศกึษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
ทีใ่ชค้ านวณ 

ค่า 
น ้าหนกั 

2551 2552 2553 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา

โทและด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ
และช านาญการพเิศษ 

N/A N/A 40 40 3 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอกและด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ
และช านาญการพเิศษ 

N/A N/A 5 5 6 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอกและด ารงต าแหน่ง ระดบัเชีย่วชาญ 

N/A N/A 1 1 8 

4 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า N/A N/A 158 158  
5 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด N/A N/A 46 46  

 
ผลการค านวณค่าดชันีคุณภาพอาจารย ์  =   158 = 3.43 
            46  
    คะแนนทีไ่ด ้     = 3.43 * 5   =    4.76 
           3.6 

ในปีการศกึษา 2553   การพฒันาคณาจารย ์ วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน มคี่าดชันีคุณภาพ
อาจารยเ์ท่ากบั  3.43     คดิเป็น  4.76  คะแนน   โดยมจี านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด  46  คน           
(2.2.1) 

 
วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.2.1    เท่ากบั  1.77   จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.76 4.76  
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แนวทางการพฒันา 
  - 
รายการหลกัฐาน 
2.2.1 รายชื่ออาจารยป์ระจ าปีการศกึษา 2553 พรอ้มวฒุกิารศกึษาและต าแหน่งทางวชิาการ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ( สกอ. 2.4  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี      กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอน  และการ
วดัผล และมแีผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์  

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ ีและสรา้งขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุนสามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะที่ได้
จากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรู้ของนักศกึษา ตลอดจนการ
ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน  

7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 - 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5- 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2553  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  วทิยาลัย

สามารถด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน    7 ขอ้   ดงันี้ 
1.   มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอน  และการวดัผล และมี
แผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์  
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วทิยาลยัมแีผนบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนปีการศกึษา 2553   ซึ่ง
แผนพฒันาอาจารยค์รอบคลุมทัง้ดา้นวชิาการ  เทคนิคการสอนและการวดัและการประเมนิผล  โดยมี
ขอ้มลูน าเขา้ในการจดัท าแผน  ไดแ้ก่   การวเิคราะหอ์ตัราก าลงัของอาจารยแ์ละบุคลากร     การส ารวจ
ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรรายบุคคล   และขอ้มลูในการด าเนินงานบรหิารทรพัยากรบุคคลใน
ปีทีผ่่านมา (2.4-1)  

 
2.  มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด      

งานบริหารทรพัยากรบุคคลมีระบบในการบริหารและพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนุน  ตามคู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี(2.4-2-1) 
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดครอบคลุมทุกด้าน   โดยด าเนินโครงการ/กจิกรรมการบรหิารและ
การพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนตามแผนทีก่ าหนด (2.4-2-2)     
 
3.  มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่แีละสรา้งขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ     

งานบรหิารทรพัยากรบุคคลจดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบับุคลากร (2.4-3-1)  จดั
สถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย (2.4-3-2)   มสีวสัดกิารเงนิกู้ (2.4-3-3)  มกีารสนับสนุน
บุคลากรให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ  (2.4-3-4)  มีการสนับสนุนอาจารย์ในการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ (2.4-3-5)   มกีารสนบัสนุนส่งเสรมิให้บุคลากรได้รบัการเชดิชูเกยีรตทิ ัง้จากภายในและ
ภายนอกสถาบนั (2.4-3-6)  และมกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรด้านสวสัดกิารการส่งเสรมิ
สุขภาพและสรา้งขวญัและก าลงัใจ (2.4-3-7)    
 
4.  มรีะบบการตดิตามให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะที่ได้รบัจากการ
พฒันามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  ตลอดจนการปฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้ง  

วทิยาลยัมรีะบบการติดตามให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะที่
ไดม้าใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรู้ของนักศกึษา  และการปฏบิตังิานตาม
คู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล (2.4-4-1)   และมกีารตดิตามผลการน าความรูแ้ละทกัษะภายหลงัการ
พฒันาไปใชใ้นการปฏบิตังิาน (2.4-4-2) 
 
5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  และดแูลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ 

งานพฒันาบุคลากรมกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน     ใน
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท (2.4-5-1)  และแจกคู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีของคณาจารย์
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และบุคลากรในวทิยาลยั (2.4-5-2)  มกีิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝงัจรรยาบรรณแก่คณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน    โดยการจดับอรด์ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (2.4-5-3) โดยมคีณะกรรมการ
ควบคุมจรรยาบรรณของวทิยาลยั (2.4-5-4)    และมกีารรายงานผลการตดิตามควบคุมใหบุ้คลากรถือ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการอยา่งต่อเนื่องทุก 6 เดอืน (2.4-5-5 และ 2.4-5-6) 
 
6.  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  

งานบรหิารทรพัยากรบุคคลมแีผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน   
โดยมตีวับ่งชี้ความส าเรจ็ของแผนจ านวน  3  ตวับ่งชี้ มกีารตดิตามประเมนิผลบรรลุตามเป้าหมาย
จ านวน  3 ตวับ่งชี ้ คดิเป็นรอ้ยละ  100 (2.4-6)  
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน 

คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคลประชุมร่วมกนัวางแผนหาแนวทางการพฒันา   โดย
การปรบัปรุงการบรหิารและพฒันาอาจารยโ์ดยเฉพาะด้านการลาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก (2.4-
7) และเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั   เพื่อใช้เป็นแนวทางการจดัท าแผนการบรหิารและ
พฒันาอาจารยใ์นปีการศกึษาต่อไป 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.4    เท่ากบั   7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 1.   คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล ควรประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
และภาควชิา เพื่อวางแผนในการพฒันาอาจารยใ์ห้มคีวามเชี่ยวชาญชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรบัการ
เป็นศนูยบ์รกิารวชิาการทีเ่ป็นเลศิ 
 2.  วทิยาลยั  ควรผลกัดนัหรือเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ได้มกีารศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอกให้เพิม่มากขึน้   และส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ที่มีแผนลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก  
ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มในการลาศกึษาต่อโดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ 
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รายการหลกัฐาน 
2.4-1 
2.4-2-1 
2.4-2-2 
 
 
 
2.4-3-1 
 
2.4-3-2 
2.4-3-3 
 
 
2.4-3-4 
 
2.4-3-5 

แผนบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน  ปีการศกึษา 2553 
คู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
1) รายงานสรุปผลโครงการในการบรหิารและพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใน 
   แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 และ2554  
2) แฟ้มบนัทกึการไดร้บัการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ประชุม / อบรม / ศกึษาดงูาน) 
   ประจ าปีการศกึษา 2553 
1) โครงการส่งเสรมิสุขภาพ 
2) สมุดบนัทกึการตรวจสุขภาพส าหรบับุคลากร 
ภาพสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการออกก าลงักายของบุคลากร 
1) ระเบยีบสวสัดกิารของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีพ.ศ.2544 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่9/2553 วนัที ่17  กนัยายน 
   2553 หน้า 5 เรื่องการกูย้มืเงนิสวสัดกิาร 
รายงานสรุปผลโครงการพฒันาวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมคีุณภาพ
และองคก์รมคีวามสุข 
โครงการพฒันาเพื่อยกระดบัศกัยภาพการปฏิบตัิงานด้านการจดัการศึกษาพยาบาล
(โครงการล าดบั 4-85 ปีงบประมาณ 2554) 

2.4-3-6 
 
 
2.4-3-7 

1) ตวัอยา่งบอรด์เชดิชเูกยีรตผิูท้ ีไ่ดร้บัรางวลั 
2) รายงานคณะกรรมการบรหิาร วาระการเสนอชื่อเพื่อขอรบัรางวลัจากหน่วยงาน 
   ภายนอก 
รายงานประเมนิผลความพงึพอใจของบุคลากรด้านสวสัดิการส่งเสรมิสุขภาพและสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี 

2.4-4-1 
 
 
2.4-4-2 
 
2.4-5-1 
 
 
2.4-5-2 
2.4-5-3 
 

คู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีหน้า 48 
เรื่องระบบการตดิตามการน าความรู้และทกัษะที่ได้รบัการพฒันาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิตังิาน 
ตวัอยา่งการน าผลการพฒันาไปประยกุตใ์ชข้องอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  ด้าน
การพฒันาการเรยีนการสอน  พฒันานกัศกึษา  และดา้นการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ 
รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ในวนัที่ 1 
ธนัวาคม  2553  ในหวัขอ้เรื่อง “จรรยาบรรณวชิาชพีและการรกัษาจรรยาบรรณส าหรบั 
อาจารยแ์ละบุคลากร” 
คู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีและการรกัษาจรรยาบรรณส าหรบัอาจารยแ์ละบุคลากร 
ภาพบอรด์กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
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2.4-5-4 
 
2.4-5-5 
 
 
 
 
2.4-5-6 
2.4-6 
 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาจรรยาบรรณส าหรบัอาจารยแ์ละบุคลากร
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี
1) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่1/2554   วนัที ่19  มกราคม  2554  เรื่อง 
    รายงานผลการประพฤตติามจรรยาบรรณของบุคลากร 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่3/2554   วนัที ่16  มนีาคม  2554  เรื่อง 
    รายงานผลการประเมนิจรรยาบรรณวชิาชพีของอาจารยต์ามความคดิเหน็ของ 
    นกัศกึษา 
รายงานสรุปผลการประเมนิจรรยาบรรณวชิาชพีของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
รายงานประเมนิผลส าเรจ็ของแผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย 
สนบัสนุน ปีการศกึษา  2553 

2.4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล วนัที ่24 พ.ค. 54 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2. 5         หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ (สกอ. 2.5  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ปจัจยัน าเขา้  
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้กัศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอร์ใช้ในอตัราไม่สูงกว่า 
8 FTES ต่อเครื่อง  

2. มบีรกิารห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ และมกีาร
ฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 

3. มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานกัศกึษา 
อยา่งน้อยในดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 

4.  มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ อยา่งน้อยในดา้นงานทะเบยีนนกัศกึษา
ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจดับรกิาร
ดา้นอาหาร และสนามกฬีา 

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

6. มผีลการประเมนิคุณภาพของบรกิารในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เตม็ 5  

7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 6 มาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับรกิาร
ดา้นกายภาพทีส่นองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา  2553   หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้  วทิยาลยั
สามารถด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
1.   มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้กัศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรใ์ชใ้นอตัราไม่สงูกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 
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วทิยาลยัมีการจดัการและจดับรกิารเพื่อให้นักศึกษามเีครื่องคอมพวิเตอร์ใช้ในอตัรา 1:34 
FTES   ต่อเครื่อง (2.5-1-1)   โดยมคีอมพวิเตอร์ของวทิยาลยัจ านวน  112  เครื่อง  มคีอมพวิเตอร ์
note book ของนักศกึษาที่ลงทะเบยีน จ านวน  216  เครื่อง  และจ านวน FTES  เท่ากบั  442.22 
(2.5-1-2)  

 
2.  มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ และมกีารฝึกอบรมการใช้
งานแก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 
 มบีรกิารหอ้งสมุด (2.5-2-1)   และแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ (2.5-
2-2)   และมกีารฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศกึษาทุกปีการศกึษา  โดยวทิยาลยัจดัด าเนินการอบรม
ใหก้บันกัศกึษาใหม่ทุกปีการศกึษา (2.5-2-3)    
 
3.  มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษา อย่างน้อย
ในดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
             วทิยาลยัมบีรกิารดา้นกายภาพ  เช่น  หอ้งเรยีนจ านวน 10  หอ้ง     หอ้งปฏบิตักิารจ านวน  
7  หอ้ง (2.5-3-1)  อุปกรณ์การศกึษาประจ าหอ้งเรยีนและห้องปฏบิตักิาร (2.5-3-2)  และจุดเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ตจ านวน 43  จุด (2.5-3-3) 
 
4.  มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจดับรกิารด้านอาหาร 
และสนามกฬีา 
             วทิยาลัยมีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ  ได้แก่ ระบบ eduads  และ
ฐานขอ้มูลระบบทะเบยีนและประเมนิผล  (2.5-4-1)    มกีารบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล 
(2.5-4-2) และมกีารจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา (2.5-4-3 และ 2.5-4-4) 
 
5.  มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัใน
บรเิวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

   วทิยาลยัมกีารจดัระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ได้แก่   ระบบน ้าประปา (2.5-5-1)    ระบบ
ไฟฟ้า (2.5-5-2) ระบบก าจดัของเสยี (2.5-5-3) การจดัการขยะ (2.5-5-4) และมกีารจดัระบบการรกัษา
ความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ (2.5-5-5)   มอุีปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณ
อาคารต่าง ๆ (2.5-5-6)  และจดัโครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพในหวัข้อเรื่อง การระงบัอคัคภียั
เบือ้งตน้  เพื่อใหบุ้คลากรและนกัศกึษาในวทิยาลยัมคีวามรูใ้นการป้องกนัอคัคภียั  (2.5-5-7) 
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6.  มผีลการประเมนิคุณภาพของบรกิารในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
           วทิยาลยัมีการประเมินผลคุณภาพของการบริการต่างๆ  ได้แก่   ระบบบริการห้องสมุด   
x =4.32  SD=0.65   และผลการประเมินการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาใหม่  x =4.39  
SD=0.69  (2.5-6-1)   ผลการประเมนิบริการด้านกายภาพ  ได้แก่ด้านห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร  
x =4.31  SD=0.43  (2.5-6-2)   อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   x =4.27   
SD=0.68 (2.5-6-3)     ผลการประเมินบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  ได้แก่  ด้านงาน
ทะเบยีนนกัศกึษา x =4.49  SD=0.57  การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล x =4.49  SD=0.58       
จดับรกิารดา้นอาหาร x =4.34  SD=0.74   และสนามกฬีา x =4.42  SD=0.68   (2.5-6-4)   ผลการ
ประเมินระบบสาธารณูปโภค x =4.24  SD=0.64 (2.5-6-5)    และรกัษาความปลอดภยั x =4.34   
SD=0.62   (2.5-6-6)  โดยทุกขอ้มคีะแนนไม่ต ่ากวา่ 3.51 
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารด้านกายภาพ
ทีส่นองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
           คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศประชุมร่วมกนัและหาแนวทางแก้ไขหรอืแนว
ทางการพฒันาจากผลการประเมนิ (2.5-7-1) และน ามาใช้เป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาการจดับริการที่
เหมาะสมและมคีุณภาพต่อไป  (2.5-7-2 ถงึ 2.5-7-5) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.5    เท่ากบั  7   ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

 
 สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

1. คณะกรรมการงานวทิยบรกิารปรบัปรุงระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ 
มากขึน้ 

2. คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศพฒันาหอ้งสมุดในการใหบ้รกิารขอ้มลูการ 
คน้ควา้ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์หม้ากขึน้ และจดัอบรมการใชง้านแก่นักศกึษาทุกชัน้ปี  ทุก
ปีการศกึษา 
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รายการหลกัฐาน 
2.5-1-1 
2.5-1-2 

ทะเบยีนคอมพวิเตอรแ์ละแบบบนัทกึคอมพวิเตอร ์Note Book นกัศกึษา 
ค่า FTES  นกัศกึษาปีการศกึษา  2553 

2.5-2-1 คู่มอืการใชห้อ้งสมุด 
2.5-2-2 ตวัอยา่งแหล่งเรยีนรูอ้ื่นผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
2.5-2-3 
 
 
2.5-3-1 
2.5-3-2 
2.5-3-3 

1) โครงการอบรมบุคลากรและนกัศกึษาเพื่อการใชร้ะบบฐานขอ้มลู 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมบุคลากรและนกัศกึษาใหม่เพื่อการใชร้ะบบ 
    ฐานขอ้มลู 
จ านวนหอ้งเรยีน และหอ้งปฏบิตักิาร  
จ านวนอุปกรณ์โสต ฯ  
จุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 

2.5-4-1 ระบบฐานขอ้มลูของงานทะเบยีน 
2.5-4-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพ 
2.5-4-3 
 
2.5-4-4 

1) ส าเนาแจง้ท าบนัทกึขอ้ตกลงการใหบ้รกิารอาหารแก่นกัศกึษาพยาบาล  
2) ภาพถ่ายการจดับรกิารดา้นอาหาร 
ภาพถ่ายการบรกิารดา้นสถานทีอ่อกก าลงักาย 

2.5-5-1 
2.5-5-2 
2.5-5-3 
2.5-5-4 
2.5-5-5 
2.5-5-6 

เอกสารการจดับรกิารระบบสาธารณูปโภคในเรื่องระบบน ้าประปา 
เอกสารการจดับรกิารระบบสาธารณูปโภคในเรื่องระบบไฟฟ้า 
เอกสารการจดับรกิารระบบสาธารณูปโภคในเรื่องระบบบ าบดัน ้าเสยี 
เอกสารการจดับรกิารระบบสาธารณูปโภคในเรื่องขยะมลูฝอย 
เอกสารการจดัระบบรกัษาความปลอดภยั 
ภาพและขอ้มลูถงัเคมดีบัเพลงิ 

2.5-5-7 สรุปผลโครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพ “การระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ฯ” 
2.5-6-1 1) รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุด 

2) ผลการประเมนิการอบรมนกัศกึษา 
2.5-6-2 
2.5-6-3 
 
2.5-6-4 
 
2.5-6-5 
2.5-6-6 
 

รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิาร 
รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา  บุคลากร และผูใ้ชบ้รกิารต่อคุณภาพ
การบรกิารงานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
รายงานผลประเมนิการจดับรกิารแก่นักศกึษา : การจดับรกิารด้านต่างๆภายในวทิยาลยั 5 
ดา้น  ประจ าปีการศกึษา 2553 
ผลการประเมนิสิง่อ านวยความสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค 
ผลการประเมนิดา้นรกัษาความปลอดภยั 
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2.5-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ครัง้ที่ 1/2553 วนัที่ 3 
สงิหาคม  2553 

2.5-7-2 
2.5-7-3 
 
 
2.5-7-4 
 
2.5-7-5 

โครงการการจดัหาสื่อการศกึษาและพฒันาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
1) บนัทกึขอ้ความขออนุมตัดิ าเนินการจา้งเหมาเช่าใชบ้รกิาร Internet Service แบบ Leased 
   Line โดยวธิกีรณีพเิศษ 
2) ตน้ฉบบัสญัญาเช่าใชบ้รกิาร Internet 
บนัทกึขอ้ความรายงานขอ้เสนอแนะ/ปรบัปรุงแกไ้ขบรกิารดา้นกายภาพและด้านอื่นๆตามตัว
บ่งชี ้2.5 
เอกสารการปรบัปรุงระบบกลอ้งวงจรปิด 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.6          ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน ( สกอ. 2.6  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั
ทุกหลกัสตูร  

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา  ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 

3. ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 

4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอก
เขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 

5. มกีารจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาจากการวจิยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอน 

6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและ
สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวชิา  ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพงึพอใจแต่ละ
รายวชิาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กรายวชิาตามผลการประเมนิรายวชิา 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  
           ในปีการศกึษา  2553      ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน  วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
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1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร   
  มรีะบบการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัปรากฎในคู่มอืการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (2.6-1-1) และมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการ
สอนเป็นผูร้บัผดิชอบ  (2.6-1-2) 
 
2.ทุกรายวชิาของทุกหลกัสตูรมรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา  ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  
  ผู้ประสานรายวชิาและผู้สอนร่วมกนัจดัท ารายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ์
ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา (2.6-2) 
 
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการ
ปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั  
           มรีายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนักศกึษา (2.6-3-1) และมรีายวชิาที่ให้
นกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน (2.6-3-2)  ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการฝึก
ปฏบิตัทิางการพยาบาล (2.6-3-3)  และจากการท าวจิยั  (2.6-3-4) 
 
4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วน
ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร  
  มกีารเชญิผู้มปีระสบการณ์ทางด้านวชิาการและวชิาชพี  เช่น  ด้านการพยาบาล  ด้านการ
สาธารณสุข  ดา้นภมูปิญัญาไทย  และดา้นวชิาการศกึษาทัว่ไป  จากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกมา
เป็นผูส้อนใหแ้ก่นกัศกึษา (2.6-4-1) 
 
5. มกีารจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรยีน
การสอน         
  วทิยาลยัโดยทุกภาควชิาก าหนดใหม้รีายวชิาที่มกีารจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาจากการวจิยั หรอื
จากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอน   เช่น ภาควชิาพื้นฐานการพยาบาลและ
การดแูลสุขภาพ        มกีารน าวจิยัเรื่องการพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ เรื่องกายวภิาคศาสตร์ของ
ระบบหวัใจหลอดเลอืด และระบบไหลเวยีนน ้าเหลอืง  มาใชใ้นการสอนวชิากายวภิาคศาสตร์และสรรีะ
วทิยา  1  เป็นตน้ (2.6-5) 
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6.  มกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุน
การเรยีนรูทุ้กรายวชิา  ทุกภาคการศกึษา  โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ต ่า
กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5    

วทิยาลยัมกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนต่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู้เมื่อสิ้นสุดการสอนทุกรายวชิา  ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึ
พอใจทุกรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (2.6-6) 
 
7.  มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนหรอืการประเมนิผลการเรยีนรู้
ทุกรายวชิาตามผลการประเมนิรายวชิา       

วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
กลยทุธก์ารสอนหรอืการประเมนิผลการเรยีนรู้ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา (2.6-7) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.6    เท่ากบั  7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
 
แนวทางการพฒันา 
         1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน  วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน
การจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กรายวชิา  และผลการประเมนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวางแผนปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน    และการประเมนิผลการเรยีนรู้ ภายใน
เดอืนพฤษภาคม  2554 
           2. ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน  น าเสนอผลการ
ด าเนินงานการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมนิผลการเรียนรู้ในภาพรวมของปี
การศกึษา 2553  ต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั  เพื่อพจิารณาและเสนอแนวทางพฒันาในปี
การศกึษา 2554   
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          3. ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน   น าเสนอผลการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู้ต่ออาจารยเ์พื่อน า
ผลไปพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิาในปีการศกึษา 2554 
 
รายการหลกัฐาน 
2.6-1-1 คู่มอืการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.6-1-2 ค าสัง่ที ่186/2553 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
2.6-2 รายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4 ) ทุกรายวชิา

ของปีการศกึษา 2553 ในแฟ้มรายวชิา 
2.6-3-1 ตวัอย่างรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และแผนการเรียนรู้รายวชิาแนวโน้มและการ

พฒันาการของวชิาชพีพยาบาล  ปีการศกึษา 2553 
2.6-3-2 ตวัอย่างรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และแผนการเรยีนรู้รายวชิาการศกึษาทัว่ไปเพื่อ

การพฒันามนุษย ์ ปีการศกึษา 2553 
2.6-3-3 ตวัอย่างรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และแผนการเรยีนรู้รายวชิาปฏบิตักิารสร้างเสรมิ

สุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ปว่ย ปีการศกึษา 2553 
2.6-3-4 ตวัอย่างรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และแผนการเรยีนรู้รายวชิาการวจิยัทางการ

พยาบาล  ปีการศกึษา 2553 
2.6-4-1 
 

1) รายชื่อผูส้อนภายนอก ปีการศกึษา 2553  
2) เช่นเดยีวกบั 2.6-3-2 

2.6-5-1 วจิยัเรื่องการพฒันาหนงัสอือเิลคทรอนิกส ์ เรื่องกายวภิาคศาสตร์ ของระบบหวัใจและหลอด
เลอืด และกายวภิาคศาสตรข์องระบบไหลเวยีนของน ้าเหลอืง 

2.6-5-2 การออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรู้รายวชิากายวภิาคศาสตร์และสรรวีทิยา 1 
ปีการศกึษา 2553 

2.6-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการประเมนิประสทิธภิาพการสอนและสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้
การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาและแหล่งฝึก  ปีการศกึษา 2553 

2.6-7 แฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ปีการศกึษา 2553 
(ระบุในมคอ. 3  มคอ. 4   หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์   ขอ้ 2  วตัถุประสงค์ใน
การพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.6.1        ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอน  (สบช.) 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  ทุกรายวชิามกีารพฒันารายวชิา ตามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนักศกึษา
และ/หรอืแหล่งฝึกหรอืตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ 5 หรอื 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ผลการส ารวจความเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติ ฯ 

2.  ทุกรายวชิาชพีมแีผนการสอนในทุกหน่วยการเรยีนทางวชิาชพี(ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั)ิ  
3.  ทุกรายวชิาชพี มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรยีนที่มคีวามสอดคล้อง (Align) ระหว่าง 

วตัถุประสงค ์ กจิกรรมการสอน การวดัและประเมนิผล   
4.  ทุกรายวชิามผีงัการออกขอ้สอบ (Test Blueprint)  
5.  มกีารอธบิาย course syllabus หรอื มคอ 3 หรอื มคอ 4 และ Test Blueprint  ในชัว่โมง

แรกของการเรยีนการสอน   
6.  ทุกรายวชิาชพีมกีารวพิากษ์ขอ้สอบ และมกีารพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในทุกรายวชิา 
7.  ทุกรายวชิามกีารวเิคราะหข์อ้สอบ  โดยมกีารวเิคราะหค์วามเทีย่งตรง  ความยากง่าย และ

ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืก    
8.  มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบัการวจิยัหรอืการบรกิารวชิาการหรอืการท านุ

บ ารุงศลิปะวฒันธรรมหรอืการจดัการความรูห้รอืการพฒันานักศกึษา อย่างน้อยร้อยละ  10  ของราย
วชิาชพี (ในกรณีทีม่กีารบรูณาการในรายวชิาอื่นๆใหน้บัรวมทัง้ตวัตัง้และตวัหาร)   

9.  ทุกรายวชิามกีารทวนสอบการด าเนินงานการสอน และมกีารประเมนิผลการจดัการเรยีน
การสอนทุกรายวชิาในภาพรวม 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

8 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

ครบทุกขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
                ในปีการศกึษา 2553   ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอน  วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน 9 ขอ้ ดงันี้  
1. ทุกรายวชิามกีารพฒันารายวชิา ตามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนักศกึษาและ /หรอื
แหล่งฝึกหรอืตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ 5 หรอื 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผลการ
ส ารวจความเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติฯ       
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         วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผู้สอนร่วมกนัพฒันารายวชิาตามผลการประเมนิภาพรวม
ของการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอน   ผลการประเมนิแหล่งฝึก
โดยนักศกึษาหรอืตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติ เป็นตน้  ในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2553   (2.6.1-1) 
 
2. ทุกรายวชิาชพี มแีผนการสอนในทุกหน่วยการเรยีนทางวชิาชพี(ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั)ิ     
         วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัออกแบบการเรยีนการสอนและจดัท าแผนการ
สอนในทุกหน่วยการเรยีน  ทัง้ภาคทฤษฎ ี ภาคทดลองและภาคปฏบิตั ิ     ในทุกรายวชิาชพี (จ านวน 
29 รายวชิา) ปีการศกึษา 2553  (2.6.1-2) 
 
3. ทุกรายวชิาชพี มแีผนการสอนทุกหน่วยการเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้ง (Align) ระหวา่ง วตัถุประสงค์
กจิกรรมการสอน การวดัและประเมนิผล   
         วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัออกแบบการเรยีนการสอนและจดัท าแผนการ
สอนทุกหน่วยการเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้ง (Align) ระหวา่ง วตัถุประสงค์   กจิกรรมการสอน การวดั
และประเมนิผล   ในทุกรายวชิาชพี ปีการศกึษา 2553 (2.6.1-3-1)  
 
4. ทุกรายวชิามผีงัการออกขอ้สอบ (Test Blueprint)   
          วทิยาลยัมเีอกสารวธิีการท างานเรื่องการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรู้ที่
ก าหนดใหผู้ป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัจดัท า Test Blueprint    โดยในปีการศกึษา 2553  ทุก
รายวชิามผีงัการออกขอ้สอบ (Test Blueprint)   (2.6.1-4) 
 
5. มกีารอธบิาย course syllabus หรอื มคอ 3 หรอื มคอ 4 และ Test Blueprint  ในชัว่โมงแรกของ
การเรยีนการสอน   
          วทิยาลยัมกีารด าเนินการโดยผู้ประสานรายวชิาทุกรายวชิาอธบิาย course syllabus หรือ 
มคอ 3 หรอื มคอ 4 และ Test Blueprint  ในชัว่โมงแรกของการเรยีนการสอน (2.6.1-5) 
 
6. ทุกรายวชิาชพีมกีารวพิากษ์ขอ้สอบ  และมกีารพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในทุกรายวชิา    
          วทิยาลยัก าหนดให้มกีารวพิากษ์ขอ้สอบรายวชิาตามเอกสารวธิกีารท างานเรื่องการวพิากษ์
ขอ้สอบ (2.6.1-6-1) โดยคณะกรรมการวพิากษ์ขอ้สอบด าเนินการวพิากษ์ขอ้สอบทุกรายวชิา  โดย
พจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบตาม Test Blueprint  รายวชิา (2.6.1-6-2) 
 
7. ทุกรายวชิามกีารวเิคราะห์ขอ้สอบ  โดยมีการวเิคราะห์ความเที่ยงตรง  ความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืก   
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           วทิยาลยัก าหนดให้มีการวเิคราะห์ข้อสอบรายวชิาตามเอกสารวิธีการท างานเรื่อง กา ร
วิเคราะห์ข้อสอบ (2.6.1-7-1) โดยผู้ประสานรายวิชาด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย   
คณะกรรมการวดัและประเมนิผลด าเนินการวเิคราะห์ขอ้สอบปรนัย  มกีารวเิคราะห์ความเที่ยงตรง  
ความยากง่าย         และค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืกในทุกรายวชิา
ปีการศกึษา 2553   (2.6.1-7-2 และ 2.6.1-7-3)   
 
8. มกีารบูรณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบัการวจิยัหรอืการบรกิารวชิาการหรอืการท านุบ ารุง
ศลิปะวฒันธรรมหรือการจดัการความรู้หรือการพฒันานักศกึษา อย่างน้อยร้อยละ  10  ของราย
วชิาชพี (ในกรณีทีม่กีารบรูณาการในรายวชิาอื่นๆให้นบัรวมทัง้ตวัตัง้และตวัหาร)   
            วทิยาลัยมีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวชิากบัการบริการวชิาการฯ จ านวน 8  
รายวชิา  โดยบูรณาการกบักลุ่มวชิาชีพ  6  รายวชิา   บูรณาการกบักลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  1 
รายวชิา และบรูณาการกบักลุ่มวชิาการศกึษาทัว่ไป 1 รายวชิา     มกีารบูรณาการการเรยีนการสอน
รายวชิากบัท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม  จ านวน  2  รายวชิา  โดยบูรณาการกบักลุ่มวชิาชีพ  1 
รายวชิา   และบรูณาการกบัวชิาเลอืก   1 รายวชิา      มกีารบูรณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบั
งานวจิยัในรายวชิาชีพจ านวน 1 รายวชิา   รวมรายวชิาที่บูรณาการจ านวน  11  รายวชิา  จาก
รายวชิา 44 รายวชิา  คดิเป็นร้อยละ  25 (11/44*100) ของรายวชิาทัง้หมด (2.6.1-8-1 ถึง 2.6.1-8-
11) 
 
9.  ทุกรายวชิามกีารทวนสอบการด าเนินงานการสอน และมกีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน
ทุกรายวชิาในภาพรวม  
            วทิยาลยัโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนมกีารวพิากษ์การ
จดัการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผลรายวชิาก่อนด าเนินการสอน (2.6.1-9-1)  มคีณะกรรมการ
นิเทศการสอนสงัเกตการสอนทุกรายวชิา (2.6.1-9-2) มคีณะกรรมการวดัและประเมนิผลด าเนินการ
ทวนสอบการวดัและประเมนิผล (2.6.1-9-3) และมกีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทุกรายวชิา
ในภาพรวมโดยนกัศกึษาและอาจารย ์  ( 2.6.1-9-4) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.6.1 เท่ากบั 9  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - - 5  
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แนวทางการพฒันา 
1. ผูป้ระสานรายวชิาร่วมกบัผูส้อน   ด าเนินการพฒันารายวชิาโดยการออกแบบการเรยีน 

การสอนและแผนการเรยีนรูต้ามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนกัศกึษาและ /หรอืแหล่งฝึก
และตามที่แสดงไวใ้น มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น  ผลการ
ส ารวจความคดิเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติ ในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2554 

2. หวัหน้าภาควชิาร่วมกบัอาจารย ์ วางแผนจดัท าโครงการการบูรณาการการเรยีนการ
สอนรายวชิากบัการวจิยั หรอืการบรกิารวชิาการ หรอืการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม หรอืการจดัการ
ความรู ้หรอืการพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยรอ้ยละ  10  ของรายวชิาชพีในปีการศกึษา  2554 

3. คณะกรรมการวดัและประเมนิผล  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนดา้นการ 
วดัผลและประเมนิผลทุกรายวชิา   ในการประชุมวพิากษ์การประเมนิผลการเรยีน  ปีการศกึษา  2554 

4. คณะกรรมการนิเทศการสอน  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนโดยการ 
เยีย่มสอนและสงัเกตการณ์สอนในทุกรายวชิา  ปีการศกึษา 2554 
 
รายการหลกัฐาน 
2.6.1-1 แฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ปีการศกึษา 

2553  (ระบุใน มคอ. 3 มคอ. 4  หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์  ขอ้ 2  
วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา)  

2.6.1-2 แผนการเรยีนรูทุ้กรายวชิาชพีของปีการศกึษา 2553 ในแฟ้มรายวชิา 
2.6.1-3 เช่นเดยีวกบั 2.6.1-2 
2.6.1-4 Test Blueprint ในแฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรียนรู้ทุก

รายวชิา ปีการศกึษา 2553   
2.6.1-5 
 
2.6.1-6-1 

กจิกรรมการเรยีนรู ้และหรอืบนัทกึการสอนในชัว่โมงแรกของแผนการเรยีนรู้ทุกรายวชิา ปี
การศกึษา 2553 ในแฟ้มรายวชิา 
เอกสารวธิกีารท างานเรื่องการวพิากษ์ขอ้สอบ 

2.6.1-6-2 
2.6.1-7-1 

แฟ้มการวพิากษ์ขอ้สอบทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2553 
เอกสารวธิกีารท างานเรื่องการววิเิคราะหข์อ้สอบ 

2.6.1-7-2 แฟ้มการวเิคราะหข์อ้สอบทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2553 
2.6.1-7-3 แฟ้มรายวชิาทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2553 (ผลวเิคราะห์ความเที่ยงตรง  ความยากง่าย  

และค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืก)  
2.6.1-8-1 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการบรกิารวิชาการแก่สงัคมกบัการ

เรยีนการสอนรายวชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาลเรื่องการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ 
2.6.1-8-2 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ 
 เรยีนการสอนรายวชิาการใหค้ าปรกึษาทางสุขภาพในโครงการวยัรุ่นวยัใสใส่ใจสุขภาพ 
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2.6.1-8-3 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการบริการวชิาการแก่สงัคมกบัการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 ในโครงการจติอาสา
มติรภาพบ าบดัสรา้งสุขภาพสู่ชุมชนต าบลท่าราบ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัราชบุร ี

2.6.1-8-4 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ  
เรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  เรื่องการดูแล
มารดาทารกทีม่ภีาวะแทรกซอ้น 

2.6.1-8-5 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลกับฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลราชบุรเีรื่องการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ 

2.6.1-8-6 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการจดับรกิารวชิาการแก่สงัคมกบั
การเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 เรื่องการพฒันาศกัยภาพ
ทีจ่ าเป็นแก่ผูน้ าสุขภาพ 

2.6.1-8-7 
 
2.6.1-8-8 
 
 
2.6.1-8-9 
 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ
เรยีนการสอนรายวชิาสื่อสารทางการพยาบาลในโครงการวยัรุ่นวยัใสใส่ใจสุขภาพ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียน
การสอนรายวชิาการศกึษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์“เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเดก็และวยัรุ่น
ในโรงเรยีนเพื่อป้องกนัปญัหาทางเพศ” 
การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏิบตัิการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัการ
เจบ็ปว่ย 

2.6.1-8-10 
 
2.6.1-8-11 

การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการสอนวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวั
และชุมน 2 
การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการสอนวชิาพชืสมุนไพร 

2.6.1-9-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเรื่อง การวพิากษ์การออกแบบการเรยีน
การสอนและแผนการเรยีนรู ้ปีการศกึษา 2553  

2.6.1-9-2 
2.6.1-9-3 
 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานการนิเทศการสอน ปีการศกึษา 2553 
รายงานการประชุมการวพิากษ์การประเมนิผลการเรยีนของคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
วดัและประเมนิผล  ปีการศกึษา 2553 

2.6.1-9-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการประเมนิประสทิธภิาพการสอนและสิง่สนบัสนุนการ 
                   เรยีนรู ้การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาและแหล่งฝึก ปีการศกึษา 2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.7      ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ (สกอ. 2.7)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :   

1. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ
อย่างน้อยส าหรบัทุกหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของ
หลกัสตูร  

2. มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การ
วดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรียนที่ส่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึ
ประสงค ์  ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
งบประมาณทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิให้นักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษาเขา้ร่วม
กจิกรรมการประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหวา่งสถาบนั หรอืที่ประชุม
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บณัฑติศกึษาทีจ่ดัโดยสถาบนั 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ

5 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศกึษา  2553   ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑติ    วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติทุกหลกัสูตร
ระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร   
  งานบริหารหลกัสูตรได้ด าเนินการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บณัฑิตประจ าปีการศึกษา 2554    ในรายงานการศึกษาวจิยัเรื่องการศึกษา
คุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลที่พงึประสงค์ตามความต้องการของสงัคม  วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุร ี (2.7-1) 
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2.  มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา
และสมัฤทธผิลทางการเรยีนที่ส่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์    ตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
    มกีารน าผลส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์  ตามความตอ้งการของผู้ใช้
บณัฑิต มาใช้ในการปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน  การวดัผลการศึกษา  ผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต  
(2.7-2) 
 
3.  มกีารส่งเสรมิสนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร  เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อือ้ต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ   
 วทิยาลยัมกีารส่งเสรมิสนบัสนุนทรพัยากรดา้นเทคโนโลย ีเช่น ความเรว็ของระบบ  Internet   
(2.7-3-1)   มกีารด าเนินการโครงการและกจิกรรมครอบคลุมการส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทัง้ด้าน
บุคลากร   เทคโนโลยสีารสนเทศ    และงบประมาณที่เอื้อต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต   
(2.7-3-2)  
 
4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรเีขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการหรอื 
น าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหวา่งสถาบนั หรอืทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาตฯิ  

 วทิยาลยัมขี ัน้ตอนการท างาน (flow chart) เรื่องการส่งเสรมิให้นักศกึษาให้เขา้ร่วมกจิกรรม
การประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างสถาบนัฯ ในคู่มอืการบรหิาร
งานวจิยัฯ (2.7-4-1)   และมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนเป็นกลไก
หลกัในการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทางวชิาการที่
ประชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ(2.7-4-2) โดยจดักจิกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนนักศกึษาในการ
จดัท าผลงานวชิาการ/นวตักรรมการเรยีนรู้ด้านสุขภาพและการเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการ 
(2.7-4-3)    และด าเนินการให้นักศกึษาเขา้ร่วมประชุมวชิาการ  และน าเสนอผลงานวชิาการและ
ผลงานนวตักรรมทางการพยาบาลในทีป่ระชุมระดบัชาต ิ(2.7-4-4) 
 
5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีจ่ดัโดยสถาบนั 

วทิยาลยัมกีารด าเนินการโครงการพฒันานกัศกึษาให้มคีุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมตามโครงการในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 ล าดบัที ่
1-26 (2.7-5-1) โดยมกีารจดักจิกรรม “เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม” เขา้ค่ายคุณธรรม  ณ วดัเขาวงั  
วดันาหนอง      กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ (เก่ง  ด ี สุข )   เป็นตน้  (2.7-5-2)  
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วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.7  เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด     
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 

แนวทางการพฒันา 
                1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน หวัหน้าภาควชิา  ผู้
ประสานรายวชิาและอาจารย ์น าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มาใชใ้นการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน การ
วดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีนที่ส่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึ
ประสงค ์  ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2554 
                2. คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร น าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มาใช้ในการปรบัปรุง
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 
 
รายการหลกัฐาน 
2.7-1 
 
 

รายงานวจิยัเรื่องการศกึษาคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลที่พงึประสงค์ตามความต้องการของ
สงัคม  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีพ.ศ. 2554 ในบทที ่4 คุณลกัษณะของบณัฑติ
พยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

2.7-2 ตวัอยา่งการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูร้ายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคล
ทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1   

2.7-3-1 
2.7-3-2 
 
 
 
 
 
 

สญัญาเช่าระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่พิม่ความเรว็จาก 4 Mb  เป็น  6  Mb 
1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศการบรหิาร 
    จดัการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมบุคลากรและนกัศกึษาใหม่เพื่อการใชร้ะบบ 
    ฐานขอ้มลู 
3) การสนบัสนุนทรพัยากรดา้นบุคลากรทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ   
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2.7-4-1 
 
 
2.7-4-2 

ขัน้ตอนการท างาน (flow chart)เรื่องการส่งเสรมิให้นักศกึษาให้เขา้ร่วมกจิกรรมการประชุม
วชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการฯ  ในคู่มอืการบรหิารงานวจิยั  ผลงานวชิาการ วพบ.
ราชบุร ี
ค าสัง่ที ่186/2553 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 

2.7-4-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ  กจิกรรม “การส่งเสรมิและสนับสนุนนักศกึษาในการ
จดัท าผลงานวชิาการ / นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพและการเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุม
วชิาการ” 

2.7-4-4 1) ตวัอยา่งหนงัสอืราชการส่งนกัศกึษาเขา้ร่วมประชุมวชิาการภายนอกหน่วยงานปีการศกึษา 
    2553 

 2) ตวัอยา่งใบประกาศของนกัศกึษาในการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวชิาการ/นวตักรรมในการ 
    ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ  ปีการศกึษา 2553 

2.7-5-1 1) หนงัสอืราชการที ่สธ 0203.0911/2331 วนัที ่17 สงิหาคม 2553 เรื่องขออนุญาตให ้
    นกัศกึษาเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรม 
2) หนงัสอืราชการที ่สธ 0203.0911/2500 วนัที ่7 กนัยายน 2553 เรื่องขออนุญาตให ้
   นกัศกึษาเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรม 

2.7-5-2 รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการการพฒันานกัศกึษาใหม้คุีณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงคฯ์ กจิกรรม ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่(เก่ง  ด ี สุข) ปีการศกึษา 2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.7.1     บณัฑติปรญิญาตร/ีผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน  
                       1 ปี  (สมศ. 1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
วิธีการค านวณ 

 
จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ด าเนินงาน
ท่ีใช้

ค านวณ 

2551 2552 2553 

1 จ านวนผูต้อบแบบส ารวจ N/A N/A 60 60 
2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 113 195 60 60 
3 จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ

อาชพีอสิระ 
N/A N/A 60 60 

4 ร้อยละของจ านวนบณัฑติที่ได้งานท า
หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

N/A N/A 100 100 

 
ในปีการศกึษา   2553    มจี านวนบณัฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี   60  คน  จ านวนบณัฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 60 คน   คดิเป็นร้อยละ 100  ของ
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด  (2.7.1-1)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.7.1   เท่ากบั  ร้อยละ 100   จงึบรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
 

สรปุคะแนน 
คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 

องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา 2553 
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แนวทางการพฒันา 
              ใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ระหวา่งและก่อนส าเรจ็การศกึษาให้กลบัไปปฏบิตังิาน 
ตามแหล่งทุนที่ได้รบั ทนัททีี่ส าเรจ็การศกึษา เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าของทุนที่ท าให้นักศึกษามี
แหล่งปฏบิตังิาน    
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.1-1 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติและความก้าวหน้าในวชิาชพี
พยาบาลฯ กจิกรรมที ่3 ประเมนิคุณภาพความสามารถดา้นวชิาการและวชิาชพีของนกัศกึษา
และศษิยเ์ก่า 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.2    คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ี โท  และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
              อุดมศกึษาแห่งชาต ิ(สมศ. 2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   ผลลพัธ ์
วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ 

 
จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    

ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิผูส้ าเรจ็การศกึษา/บณัฑติ (คะแนนเตม็  5) 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ด าเนินงานท่ี
ใช้ค านวณ 

2551 2552 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมนิบณัฑติ 

N/A 456 N/A 456 

2 จ านวนบณัฑิตที่ได้รบัการประเมิน
ทัง้หมด 

N/A 96 N/A 96 

3 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด 113 195 60 195 
4 ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิ N/A 4.75 N/A 4.75 

 
ในปีการศกึษา  2553  มกีารด าเนินงานตดิตามคุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ี ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ   ประเมินบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552   
ทัง้หมด  195  คน     ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติเท่ากบั    456    จากจ านวน
บณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด   96  คน  ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิเท่ากบั 4.75   (2.7.2)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.7.2     เท่ากบั  5  คะแนน  จงึไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา 2553 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.75    4.75     

 
แนวทางการพฒันา 
       - 
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.2      รายงานวจิยัประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตพยาบาลวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.3.2    ผูส้ าเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (สมศ 3)  
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   ผลลพัธ ์
วิธีการค านวณ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ   ก าหนดใหร้อ้ยละ  95  เท่ากบั   5   คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ด าเนินงาน
ท่ีใช้

ค านวณ 

2551 2552 2553 

1 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาทัง้หมดในรุน่
เดยีวกนั 

N/A N/A 60 60 

2 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

N/A N/A 59 59 

3 ร้อยละของบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

N/A N/A 98.33 98.33 

 
ในปีการศกึษา   2553    มจี านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน    

59  คน     จากจ านวนผูเ้ขา้ศกึษาทัง้หมดในรุ่นเดยีวกนั    จ านวน   60  คน  คดิเป็นร้อยละ 98.33   
(2.7.3.2-1 และ 2.7.3.2-2)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.7.3.2   เท่ากบั  ร้อยละ  95   จงึบรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
 
 
 

 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา/บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาทีก่ าหนด 
X 100 

 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาทัง้หมดในรุน่เดยีวกนั 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 
                  - 
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.3.2-1 
2.7.3.2-2 
 

ใบรายชื่อนกัศกึษา (FM 02-01) แรกรบัในปีการศกึษา 2550 
รายงานสรุปผูส้ าเรจ็การศกึษา (FM 14-10) ปีการศกึษา  2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.4     ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ามารถสอบใบประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี (สมศ. 4)  
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลลพัธ ์  

วิธีการค านวณ 

 
 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่อบผ่านใบอนุญาตประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี 

  X 100 
 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด ในปีการศกึษาเดยีวกนั 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดใหร้อ้ยละ  100  เท่ากบัคะแนนเตม็  5 
 
ผลการด าเนินงาน  
ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศกึษา) ผลการ

ด าเนินงานที่
ใชค้ านวณ 

2551 2552 2553 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาที่สอบผ่าน
ใบประกอบวชิาชพีภายใน 1  ปี 

N/A 262 N/A 262 

2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด 
  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
  (ต่อเนื่อง)  

304 
113 
191 

293 
195 
98 

60 
60 
- 

293 

3 รอ้ยละของผู้ส าเรจ็การศกึษาที่สอบ
ผ่านใบประกอบวชิาชพีภายใน 1  ปี 

N/A 89.42 N/A 89.42 

 
 ในปีการศกึษา    2552  มจี านวนผู้ส าเรจ็การศกึษา  293   คน (ส าเรจ็การศกึษาปี พ.ศ. 
2553)  จ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาที่สอบผ่านใบประกอบวชิาชพีภายใน 1  ปี    จ านวน  262   คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 89.42 (2.7.4) 
  คะแนนทีไ่ด ้    =     ( 89.42 / 100) x  5 =    4.47     คะแนน 

 
วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  2.7.4     เท่ากบั  ร้อยละ  53  (3.5 คะแนน)  จงึบรรลุ

เป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.47 4.47  

 
แนวทางการพฒันา 

1. งานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  หวัหน้าภาควชิา คณะกรรมการ 
งานสวสัดกิารนกัศกึษาฯ  ร่วมกบัคณะกรรมการงานวดัและประเมนิผล   ออกแบบแผนปฏบิตักิารเพื่อ
พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพนกัศกึษาในการสอบขึน้ทะเบยีนขอรบัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีไดใ้นครัง้แรก   ในปีการศกึษา  2554 และปีงบประมาณ  2555 
              2. งานบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน  หวัหน้าภาควชิา   คณะกรรมการ
งานสวสัดกิารนักศกึษาฯ   พจิารณาถึงปจัจยัต่าง ๆ  ที่สมัพนัธ์กบัผลการสอบขึน้ทะเบียนฯ  เพื่อ
น ามาพฒันารปูแบบการเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาเพื่อการสอบขึน้ทะเบยีนใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีในครัง้แรก   ในปีการศกึษา  2554 
              3.  งานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  และหวัหน้าภาควชิา ก ากบัตดิตาม
อาจารยใ์นการด าเนินการสอนและพฒันาการเรยีนรู้ของนักศกึษาในทุกรายวชิา เพื่อทราบปญัหา 
อุปสรรคในการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา   และดแูลใหก้ารช่วยเหลอือยา่งทนัท่วงทใีนรายวชิา ปี
การศกึษา 2554   
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.4 สรุปผลการสอบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช ัน้หนึ่ง  ภายใน 

1 ปี (ผูส้ าเรจ็การศกึษาปีการศกึษา 2552) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.8       ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา  
                           (สกอ. 2.8)   
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   ผลผลติ   
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1.   มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการส่งเสรมิ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.   มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาที่ 
ต้องการส่งเสรมิตามขอ้ 1 ไปยงัผู้บรหิาร คณาจารย ์นักศึกษาและผู้เกี่ยวขอ้งทราบอย่างทัว่ถึงทัง้
สถาบนั 

3.   มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่ 
ก าหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 

4.   มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาตาม 
ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตวับ่งชี ้

5.   มนีกัศกึษา หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบันกัศกึษาไดร้บัการยกยอ่งชมเชย  ประกาศ 
เกยีรตคิุณดา้นคุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา  2553  ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมที่จดัให้กบั
นกัศกึษา   วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
1.   มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมส าหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการส่งเสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วทิยาลยัมกี าหนดคุณธรรมพืน้ฐานทีเ่ป็นวถิชีวีติของบุคลากรและนักศกึษาวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุร ีไวใ้น แผนกลยทุธป์ระจ าปี 2553-2556 (2.8-1-1) แผนยทุธศาสตร์  2554-2558
และ แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2553 และปีงบประมาณ 2554 (2.8-1-2) 
 
2.  มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาที่ต้องการส่งเสรมิ
ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้สถาบนั 
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ผูอ้ านวยการ แจง้ใหบุ้คลากรทราบในทีป่ระชุมประจ าเดอืน (2.8-2-1) ส าหรบันกัศกึษาระบุไว้
ใน คู่มอืนกัศกึษาพยาบาล (2.8-2-2) และใหน้กัศกึษาอ่านคุณธรรมพืน้ฐานทีเ่ป็นวถิชีวีติของนกัศกึษา
จากคู่มอืนกัศกึษาเพื่อทบทวนให้นักศกึษาทราบพร้อมกนัหลงัการสวดมนต์ประจ าวนั  ลงบนัทกึใน
สมุดรายงานเวรสุขภาพนกัศกึษา (2.8-2-3) และจดัท าประกาศเรื่องพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม
พืน้ฐานส าหรบันกัศกึษา เพื่อประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทัว่กนั รวมทัง้ตดิประกาศทีห่อประชุมใหญ่ให้
นกัศกึษาทราบทัว่กนั (2.8-2-4) 
 
3. มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่ก าหนดในขอ้ 1 โดย
ระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ 
           คณะกรรมการกลุ่มงานวชิาการดา้นการพฒันาบณัฑติ ไดจ้ดัท าโครงการพฒันานกัศกึษาใหม้ี
คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา ไวใ้นแผนปฏิบตักิาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 (2.8-3-1)และจดัด าเนินการกจิกรรมที1่ การปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ตามที่
ก าหนดไวใ้นโครงการทัง้ 3 ระยะ ม ี6 ตวับ่งชีผ้ลส าเรจ็ บรรลุตามเป้าหมาย(2.8-3-2)และด าเนินการ
ใหน้กัศกึษาทุกชัน้ปีเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมทุกปีการศกึษา (2.8-3-3)   
 
4.  มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาตามตวับ่งชี้และ
เป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  โดย
คณะกรรมการกลุ่มงานวชิาการด้านการพฒันาบณัฑิต ประเมนิผลการด าเนินงานโครงการพฒันา
นกัศกึษาใหม้คีุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา  กจิกรรมที่
1  การปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ทัง้ 3 ระยะ บรรลุเป้าหมายทัง้ 6 ตวับ่งชี ้ (2.8-4) 
 
5.  มีนักศึกษา หรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกบันักศกึษาได้รบัการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรตคิุณด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ 

มนีักศึกษาชัน้ปีที่  1  จ านวน  1 คน ได้รบัรางวลั เยาวชนดเีด่นแห่งชาต ิประจ าปี  2553 
สาขาพฒันาเยาวชน บ าเพญ็ประโยชน์ และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเยาวชน (2.8-5-1 และ 2.8-5-2)   

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.8  เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  
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แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการกลุ่มวชิาการด้านการพฒันาบณัฑติ  ร่วมกบัคณะกรรมการกลุ่มวชิาการด้าน
การผลติบณัฑติ จดัใหม้กีารบรูณาการกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรม ด้านคุณธรรมจรยิธรรม
นักศึกษา  ไว้ในแผนงาน / โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  แผนงาน/โครงการสโมสร
นกัศกึษา  และแผนงาน / โครงการกลุ่มวชิาการด้านการผลติบณัฑติ ในรายวชิาที่สามารถจดับูรณา
การกจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมได ้ เพื่อช่วยพฒันานกัศกึษาใหป้ระพฤตปิฏบิตัติามวฒันธรรมที่
พงึประสงคข์องสงัคม 
 
รายการหลกัฐาน 
2.8-1-1 1) แผนกลยทุธป์ระจ าปี  2553 – 2556 หน้า 2-3-11 

2) แผนยทุธศาสตร ์พ.ศ. 2554 – 2558 หน้า 1-10-18 
2.8-1-2 1) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบัปรบัปรุงเดอืนกรกฎาคม 2553 

   หน้า 2-3-331 
2) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 

2.8-2-1 รายงานการประชุมประจ าเดอืน ครัง้ที ่6/2553 วนัพุธที ่16 มถุินายน  2553  
2.8-2-2 คู่มอืนกัศกึษาพยาบาล ปีการศกึษา 2553 หน้า 10 และปีการศกึษา 2554 หน้า 10 
2.8-2-3 บนัทกึ การปฏบิตังิานของนกัศกึษาเวรสุขภาพ 
2.8-2-4 ประกาศ เรื่อง พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมพืน้ฐานส าหรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2553 
2.8-3-1 แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 2553ฉบับปรับปรุ ง เดือนกรกฎาคม 2553                       

โครงการล าดบัที ่1-122  หน้า 2-272-331ถงึหน้า 2-277-331 
2.8-3-2 รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงาน กจิกรรม :ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 
2.8-3-3 หนงัสอืราชการน านกัศกึษาเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรม 
2.8-3-4 สมุดบนัทกึอาจารยเ์วรสุขภาพ 
2.8-3-5 สมุดบนัทกึนกัศกึษาเวรสุขภาพ 
2.8-3-6 รปูภาพป้ายขอ้ความเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม  ตามผนังทัง้ด้านในและนอกอาคาร   ของ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
2.8-4 เช่นเดยีวกบั 2.8-3-2 
2.8-5-1 หนงัสอืราชการ  เรื่อง ขอเชญิรบัพระราชทาน รางวลัเดก็และเยาวชนดเีด่นแห่งชาต ิประจ าปี 

2553 
2.8-5-2 เกยีรติบตัร รางวลัสาขาพฒันาเยาวชน บ าเพญ็ประโยชน์ และส่งเสรมิการมสี่วนรวมของ

เยาวชน 
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ตารางท่ี 2.2  สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ  ประจ าปีการศกึษา 2553 
 

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต   
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิาร
หลกัสตูร (สกอ. 2.1) 

6 ขอ้ 
5  คะแนน 

6  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  
(สกอ. 2.2) 

≥ รอ้ยละ 30 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 10.08 
1.68  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.1 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) 1.77 
3 คะแนน 

3.43 
4.76 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4. ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน (สกอ. 2.4) 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตัวบ่งช้ี ท่ี  2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(สกอ. 2.5) 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6   ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการ
สอน  (สกอ. 2.6) 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6.1   ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการ
สอน  (สบช) 

9 ขอ้ 
5  คะแนน 

9 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิล
การเรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ (สกอ. 2.7) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี   2.7.1  บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จ
การศกึษาทีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 
1 ปี  (สมศ. 1) 

รอ้ยละ 100 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 100 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.7.2 คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ
(สมศ. 2)   

ค่าเฉลีย่ 5 
5  คะแนน 

 

ค่าเฉลีย่ 4.75 
4.75  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.7.3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
ก าหนด (สมศ.3) 

รอ้ยละ 95 
5 คะแนน 

รอ้ยละ  98.33 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.7.4 ผู้ส าเรจ็การศกึษาที่สอบใบประกอบ
วชิาชพีภายใน 1ปี (สมศ 4) (เฉพาะวทิยาลยัพยาบาล) 

รอ้ยละ 53 
3.5 คะแนน 

        รอ้ยละ 89.42 
  4.47  คะแนน 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
ระดบัความส าเร ็    ตวับ่งช้ีท่ี 2.8  ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้ง

คุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา (สกอ. 2.8) 
5 ขอ้ 

5  คะแนน 
5 ขอ้ 

5  คะแนน 
คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.67 
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องคป์ระกอบท่ี 3     กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา  
ตวับ่งช้ีท่ี  3.1           ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร (สกอ. 3.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 
2. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา  
3. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา 
4. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า  
5.  มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า 
6.  มผีลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5  
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการ

จดับรกิารทีส่นองความตอ้งการของนกัศกึษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา  2553  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 7  ขอ้ ดงันี้ 
1.   มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 

วทิยาลยัมกีารจดับรกิารให้ค าปรกึษาทางวชิาการโดยแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการ
ใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน (3.1-1-1)  อาจารยท์ีป่รกึษา  1  คน  จะรบัผดิชอบนกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 – 4 
จ านวน 7-10 คน (3.1-1-2)    จดัเวลาให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษาได้พบกนัในวนัพุธ เวลา 
13.00 น.–14.00 น. และบนัทกึการพบอาจารยท์ีป่รกึษาในสมุดบนัทกึสุขภาพ (3.1-1-3)    นอกจากนี้
วทิยาลยัได้จดัห้องแนะแนวและให้ค าปรกึษาไวบ้รกิารแก่นักศกึษาและอาจารย์ที่ปรกึษาอย่างเป็น
ส่วนตวั (3.1-1-4) และมกีารจดับรกิารแนะแนวการใช้ชวีติแก่นักศกึษา   โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ
แนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา (3.1-1-5)   ท าหน้าทีร่บัส่งต่อจากอาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการ  ให้
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การช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาและ หรอืส่งต่อไปรบัความช่วยเหลอืที่โรงพยาบาล หรอืหน่วยงานเฉพาะ
ทางต่อไป (3.1-1-6)    

 
2.  มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา  

มคีณะกรรมการด าเนินงาน (3.1-2-1)   ทีต่ ัง้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้บรกิารขอ้มูลข่าวสาร
โดยตรง   หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสยีงตามสาย เวบ็ไซต์ของวทิยาลยัและการติดประกาศ
ประชาสมัพนัธ ์(3.1-2-2)  

  
3.  มกีารจดักจิกรรม เพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา  

 งานการสอนมกีารจดักจิกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัท าผลงานวชิาการ/นวตักรรม
การเรยีนรูด้า้นสุขภาพของนกัศกึษาพยาบาล (3.1-3-1) กจิกรรมการส่งเสรมิศกัยภาพในการสอบขึน้
ทะเบียนประกอบวชิาชีพ (3.1-3-2) กิจกรรมการพฒันาการสอบความรู้รวบยอดและการสอบขึ้น
ทะเบยีนประกอบวชิาชพีฯ (3.1-3-3) และมกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาวชิาชีพ  เช่น  กจิกรรมการ
เพิม่พนูประสบการณ์วชิาชพีก่อนส าเรจ็การศกึษา (3.1-3-4) และในส่วนของ สโมสรนกัศกึษาไดจ้ดัท า
โครงการ BCNR เสรมิสรา้งคุณค่า พฒันาวชิาชพี (3.1-3-5)   งานพฒันานักศกึษาจดักจิกรรมปจัฉิม
นิเทศ  เพื่อเสรมิประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศกึษา (3.1.3-6) 
 
4.  มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า  

มกีารจดับรกิารโดยการจดัท าฐานขอ้มูลศษิย์เก่า(3.1-4-1) และมคีณะกรรมการชมรมศษิย ์
(3.1-4-2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยงัศษิยเ์ก่าอย่างต่อเนื่อง เช่น ขอ้มูลที่
เกีย่วกบั การพฒันาวชิาการ วชิาชพี ขา่วสารความเคลื่อนไหว ภายในและภายนอกสถาบนั โดยจดัส่ง
ในรปูแบบจดหมาย     facebook   การประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตแ์ละเวบ็บอรด์ของวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุร ี(3.1-4-3) 
 
5.  มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรู ้และประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า  

มกีารด าเนินการจดัท าโครงการประชุมวชิาการ เรื่อง การสร้างสรรค์งานวจิยัจากงานประจ า 
เพื่อพฒันาวชิาชพีการพยาบาล (3.1-5-1) และโครงการประชุมวชิาการ เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานวชิาการ เพื่อพฒันาวชิาชพี (3.1-5-2) 
 
6.  มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

มผีลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้
ชวีติไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 ด้านบรกิารแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศกึษาได้ค่าเฉลี่ย 
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เท่ากบั 4.39 และดา้นการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นักศกึษา   ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.44 (3.1-6) 
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับรกิารที่
สนองความตอ้งการของนกัศกึษา 

มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใชใ้นการออกแบบการจดับรกิารแก่ 
นักศกึษา   ในโครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวติและความก้าวหน้าในวชิาชีพพยาบาล  กิจกรรมที่ 1  
บรหิารจดัการและการจดับรกิารทีเ่อือ้ประโยชน์แก่นักศกึษาและศษิยเ์ก่า  บรรจุไวใ้นแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2554  ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี(3.1-7) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  3.1    เท่ากบั  7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 ชมรมศษิย ์ร่วมกบัคณะกรรมการงานพฒันานักศกึษา งานสวสัดกิารนักศกึษาและศษิยเ์ก่า
สมัพนัธ์ ร่วมประชุมแสดงความคดิเหน็ แลกเปลี่ยน เรยีนรู้เพื่อจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ/สมัพนัธ ์
ร่วมกนัระหวา่งนกัศกึษา ศษิยเ์ก่า และครอบครวั ไวใ้นแผนปฏบิตักิารของกลุ่มงานวชิาการด้านการ
บรกิารการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 และมกีารประเมนิผลการจดัใหบ้รกิารแก่ศษิยเ์ก่าทุกปี 
 
รายการหลกัฐาน 
3.1-1-1 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรทีี ่101 / 2553 เรื่อง การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา

ทางวชิาการ  
3.1-1-2 รายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาและนกัศกึษาในตระกลู 
3.1-1-3 สมุดบนัทกึสุขภาพ 
3.1-1-4 ภาพหอ้งแนะแนวและใหค้ าปรกึษา 
3.1-1-5 
 

ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรทีี่ 186 / 2553 เรื่อง การแต่งตัง้คณะกรรมการ
งานต่างๆ (หน้า 5) 
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3.1-1-6 
 

ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปญัหาต้องส่งต่อไปรับความช่วยเหลือที่
โรงพยาบาลราชบุร ี

3.1-2-1 1) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่186/2553 เรื่อง ค าส ัง่แต่งตัง้ 
   คณะกรรมการงานต่างๆ (หน้า 4-5) 
2) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่158/2553 เรื่อง แต่งตัง้บุคคลเพื่อ 
   ปฏบิตังิาน (หน้า 10-11) 

3.1-2-2 ภาพแหล่งการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร 
3.1-3-1 รายงานสรุปผลการด าเนินการ กจิกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าผลงานวชิาการ/

นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพของนกัศกึษาพยาบาล 
3.1-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินการ กจิกรรมการส่งเสรมิศกัยภาพในการสอบขึน้ทะเบยีนประกอบ

วชิาชพี 
3.1-3-3 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ กจิกรรมการพฒันาการสอบความรู้รวบยอดและการสอบขึน้
ทะเบยีนประกอบวชิาชพีฯ 

3.1-3-4 รายงานสรุปผลการด าเนินการ กจิกรรมการเพิม่พนูประสบการณ์วชิาชพีก่อนส าเรจ็การศกึษา 
3.1-3-5 โครงการ BCNR เสรมิสรา้งคุณค่า  พฒันาวชิาชพี 
3.1-3-6 ตารางเวลากจิกรรมปจัฉิมนิเทศ 
3.1-4-1 ระบบฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่า (สบช.) 
3.1-4-2 รายชื่อคณะกรรมการชมรมศษิยว์ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
3.1-4-3 1) ตวัอยา่ง เวบ็ไซต ์/ เวบ็บอรด์ ของวทิยาลยั 

2) ตวัอยา่งขอ้มลูจดหมายประชาสมัพนัธ ์ และการเขา้ถงึขอ้มลู Facebook 
3.1-5-1 โครงการประชุมวชิาการ เรื่อง การสรา้งสรรคง์านวจิยัจากงานประจ า เพื่อพฒันาวชิาชพีการ

พยาบาล 
3.1-5-2 โครงการประชุมวชิาการ เรื่อง แนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการ เพื่อพฒันาวชิาชพี 
3.1-6 รายงานผลการประเมนิการจดับรกิารแก่นกัศกึษา 
3.1-7 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี  
รายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร  กลุ่มวชิาการด้านบรกิารการศกึษา   ล าดบัที่ 1-25    หน้า      
2-158-247โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล : เพิ่ม
ประสบการณ์วชิาการ / วชิาชพีแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า 
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ตวับ่งช้ีท่ี  3.2           ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา (สกอ. 3.2)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. สถาบนัจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาที่ส่งเสรมิผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น  

2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
ส าหรบัระดบับณัฑติศกึษา จากกจิกรรมต่อไปนี้  

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์   
- กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ  
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

4. มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่าง
สถาบนั และมกีจิกรรมร่วมกนั 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  
6. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา

นกัศกึษา  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 - 4  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2553   ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา  วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินการตาม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 6  ขอ้ ดงันี้ 
1.  สถาบนัจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาที่ส่งเสรมิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น  
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 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา  (3.2-1-1) และก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ  (3.2-1-2) เพื่อพฒันานกัศกึษา รวมถงึวทิยาลยัไดก้ าหนดแผนการส่งเสรมิการจดักจิกรรม
ของนักศกึษา ไว้ในแผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ (3.2-1-3) โดยคณะกรรมการงานกิจการ
นกัศกึษาประชุมวางแผนร่วมกบัคณะกรรมการสโมสรนักศกึษาและชมรม (3.2-1-4) วางแผนการจดั
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษาให้มคีุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา พร้อมจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศึกษา 3.2-1-5)  และแผนปฏบิตัิ
การของสโมสรนักศึกษา ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
(3.2-1-6) 
 
2.  มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา  
  วทิยาลยัมกีารจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะด้านประกนัคุณภาพการศกึษาให้กบันักศกึษา 
(3.2-2-1) ร่วมมอืกบัวทิยาลยัเครอืข่ายภาคกลาง 2  จดัท าโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน า
นกัศกึษาในการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยัเครอืข่ายภาคกลาง 2 ( 3.2-2-2) และร่วมกบั
ศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี จดัท าโครงการ สมัมนาเครอืข่ายประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่าง
นกัศกึษา มสธ. กบันกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาในเขตพืน้ทีบ่รกิาร (3.2-2-3) 
 
3. มกีารส่งเสรมิให้นักศกึษาน าความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจดักจิกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปริญญาตรี   โดยนักศึกษาได้ด าเนินโครงการ/
กจิกรรมดงันี้ 
  วทิยาลยัมกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจดักจิกรรม
ครอบคลุม 5 ประเภท ดงัปรากฏในแผนปฏบิตักิารของสโมสรนักศกึษา (3.2-3-1) และรายงานสรุป
โครงการของสโมสรนกัศกึษาและชมรมต่างๆของนกัศกึษา (3.2-3-2) 
 
4.  มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมี
กจิกรรมร่วมกนั 
   นักศกึษามกีารสร้างเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนั โดย มีชมรมวชิาการและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รบัผิดชอบหลกัในการจดัท าโครงการ (3.2-4-1) เพื่อให้ความรู้
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพแก่นกัศกึษา จดัท าคู่มอืประกนัคุณภาพส าหรบันกัศกึษา (3.2-4-2) และมี
การสรา้งเครอืขา่ยการประกนัคุณภาพระหวา่งสถาบนั (3.2-4-3)  โดยส่งตวัแทนนกัศกึษาและอาจารย์
ได้เข้าร่วม โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน านักศกึษาในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 ซึง่จดัทีว่ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (3.2-4- 4) และเขา้
ร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ . กบันักศึกษา
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สถาบนัอุดมศกึษาในเขตพื้นที่บรกิาร และพธิีลงนามบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการด้านประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี(3.2-4-5) 
 
5.  มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  
  มกีารประชุมคณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา และสโมสรนกัศกึษาเสนอผลการจดักจิกรรม 
/โครงการตามแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2553 (3.2-5-1) โดยมตีวัชี้วดั
ความส าเรจ็ของแผน 4 ตวั และมกีารตดิตามประเมลิผลบรรลุตามเป้าหมาย 4 ตวั คดิเป็น รอ้ยละ 100 
รวมทัง้สามารถด าเนินโครงการไดค้รบทุกโครงการตามแผนทีว่างไว ้ และรวบรวมจดัท าเป็นรายงาน
สรุปการประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2553  (3.2-5-2) 
 
6.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา  
 มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและปรบัปรุงการจดัโครงการ/
กจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  เช่น  ขอ้เสนอแนะเรื่องการจดัท าแผนควรให้ครอบคลุม
กจิกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D (1. Decency – คุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย  2. 
Democracy – ส่งเสรมิประชาธปิไตย   3. Drug-free  ต่อต้านยาเสพตดิ)  ไปจดัท าแผนการจดั
กจิกรรมพฒันานกัศกึษาในปีงบประมาณ  2554 (3.2-6) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  3.2    เท่ากบั  6  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
 

แนวทางการพฒันา 
1. คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่าง ๆ ร่วมกนัก าหนด  

ตวัชี้วดัแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศกึษาและตวัชี้วดัความส าเร็จของการจดัโครงการ/กจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ใหค้รอบคลุมตวับ่งชี ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

2. คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาชมรมและสโมสรนักศกึษาวเิคราะห์
ข้อเสนอแนะ ของการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจัดท า   
แผนปฏบิตักิารในปีงบประมาณ 2554 
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รายการหลกัฐาน 
3.2-1-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา 
3.2-1-2 ลกัษณะงานของบุคคล (Job Description) 
3.2-1-3 1) แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 
 2) แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2554 
3.2-1-4 
3.2-1-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา 
1) แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาปีงบประมาณ 2553 

 2) แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาปีงบประมาณ 2554 
3.2-1-6 1) แผนปฏบิตักิารของสโมสรนกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 2) แผนปฏบิตักิารของสโมสรนกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 
3.2-2-1 1) รายงานสรุป โครงการ BCNR สานความรูสู้่ QA 
 2) โครงการพฒันานักศึกษาให้มคีุณลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา กจิกรรมที่ 2 ส่งเสรมิกจิกรรมนักศกึษาโดยบูรณาการกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษา 

3.2-2-2 
 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน านักศกึษาในการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  

3.2-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ สมัมนาเครอืข่ายประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศกึษา 
มสธ. กบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยศูนย์วทิยพัฒนา มสธ . 
เพชรบุร ี

3.2-3-1 เช่นเดยีวกบั 3.2-1-6 
3.2-3-2 1) รายงานสรุป โครงการ BCNR พฒันาวชิาการ ร่วมสรา้ง Happy Home 
 2) รายงานสรุป โครงการ BCNR แอโรบคิด ีชวีแีจ่มใส 
 3) รายงานสรุป โครงการ BCNR จติอาสา 
 4) รายงานสรุป โครงการ จตุรธรรมน าชวี ีสรา้งคนด ีBCNR 
 5) รายงานสรุป โครงการ ถ่ายทอดวฒันธรรม และการเรยีนรูว้ฒันธรรมวชิาชพี 
3.2-4-1 1) รายงานสรุป โครงการ BCNR สานความรูสู้่ QA 
 2) โครงการ BCNR QA : คุณภาพคน คุณภาพการศกึษา 
3.2-4-2 คู่มอืประกนัคุณภาพส าหรบันกัศกึษา 
3.2-4-3 บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.2-4-4 เช่นเดยีวกบั 3.2-2-2 
3.2-4-5 เช่นเดยีวกบั 3.2-2-3 
3.2-5-1 รายงานประชุมสรุปผลการด าเนินงานของสโมสรนกัศกึษา (เดอืนตุลาคม 2553) 
3.2-5-2 รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2553 
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3.2-6 1) รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2553 
 2) แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาปีงบประมาณ  2554 
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ตารางท่ี 2.3   สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา   
                   ประจ าปีการศกึษา  2553 
 

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 3    กิจกรรมการพฒันานักศึกษา   
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและ
บรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร  (สกอ.3.1)   

7 ขอ้ 
5 คะแนน 

7 ขอ้ 
5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม
นกัศกึษา  (สกอ.3.2)   

6 ขอ้ 
5 คะแนน 

6 ขอ้ 
5 คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 5  คะแนน 
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องคป์ระกอบท่ี 4    การวจิยั 
ตวับ่งช้ีท่ี  4.1          ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ (สกอ. 4.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ดา้นการวจิยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  
4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
5. มกีารสนับสนุนพนัธกิจด้านการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั

อยา่งน้อยในประเดน็ต่อไปนี้                                                                                                                                                
- หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรอืหน่วยวจิยัฯ หรอืศูนยเ์ครื่องมอื หรอืศูนยใ์ห้ค าปรกึษา

และสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ                                        
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั                                                                                                        
- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน

สรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเดน็  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวจิ ัยหรืองาน

สรา้งสรรคข์องสถาบนั 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

8. มรีะบบและกลไกเพื่อสร้างงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิ่น 
หรอืจากสภาพปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม และด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3   ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ  
4 หรอื 5  ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
ครบ 7 ขอ้ตาม
เกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถ้วนตาม

เกณฑม์าตรฐาน
เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2553  วทิยาลยัสามารถด าเนินการระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค ์ไดค้รบ 8  ขอ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และเกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม  ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวจิยั
ของสถาบนั    และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด     

วทิยาลยัมกีารก าหนดระบบบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ไวใ้นคู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ 
เพื่อเป็นแนวทางการผลิตผลงานวจิยัฯ (4.1-1-1) มีคณะกรรมการงานส่งเสริมงานวจิยัฯ  เป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกั (4.1-1-2)  มกีารทบทวนทศิทางการวจิยั  (4.1-1-3) ตรวจคุณภาพโครงร่างวจิยัและ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยั (4.1-1-4) มกีารตรวจรายงานการวจิยัฉบบัร่างก่อน
จดัท ารูปเล่มสมบูรณ์ (4.1-1-5) มีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนและน าผลการประเมินมา
ปรบัปรุง(4.1-1-6) 
 
2.  มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน   

มกีารใชก้ระบวนการวจิยัในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตักิารสร้างเสรมิสุขภาพ
และป้องกนัโรค (4.1-2-1)  มกีารน าผลการวจิยัมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน เช่น น า
วจิยัเรื่อง การพฒันาหนังสอือิเลคทรอนิกส์ เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของระบบหวัใจ หลอดเลอืดและ
ระบบไหลเวยีนน ้าเหลอืง มาใช้ในการสอนวชิากายวภิาคศาสตร์และสรรีวทิยา 1 (4.1-2-2)  จดัให้
นกัศกึษาไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการศกึษาวจิยัในการวจิยัของอาจารย ์เช่น เรื่อง การพฒันารูปแบบ
การแก้ไขปญัหาขาดสารไอโอดีนฯ และการวิจ ัยเรื่องการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ภาพลกัษณ์และการด าเนินงานดา้นชุมชนฯ  (4.1-2-3 และ 4.1-2-4) จดัใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ร่วมประชุม
วชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัในสถาบนัและนอกสถาบนั (4.1-2-5 และ 4.1-2-6)   
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3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวจิยัแก่
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า  

วทิยาลยัมกีารพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการวจิยัดว้ยการจดัประชุมวชิาการภายในสถาบนั
เรื่อง ประชุมโครงการสนบัสนุนการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั(4.1-3-1) และจดัประชุมวชิาการ
เรื่องรวมพลงัพยาบาลสู่การพฒันาสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรงัและพิการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
(4.1-3-2) จดัส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม/ น าเสนอผลงานภายนอกสถาบนั (4.1.3-3) ส่งเสรมิใหอ้าจารย์
ท าวจิยัร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยัแต่ละระดบัรวมอยูด่ว้ยตัง้แต่ 2 ระดบัขึน้ไป ( 4.1-3-4)  มกีารเผยแพร่
ความรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัในคู่มอืบรหิารงานวจิยั  (4.1-3-5)    
 
4.  มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  

วทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัในการสนับสนุนการผลติผลงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์ในปีงบประมาณ 2553   จ านวนเงนิ  807,600  บาท (4.1-4-1)   

 
5.  มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัดงันี้                                                                                                                                                

- มีการจดัห้องปฏิบัติการวจิ ัยฯ (ชัน้ 4 อาคารอ านวยการ) เป็นสถานที่ส าหรับ
อ านวยความสะดวกในการศกึษาคน้ควา้ หรอืจดัประชุมทมีวจิยั  จดัให้ห้องงานส่งเสรมิงานวจิยัและ
นวตักรรมเป็นสถานทีส่ าหรบัใหบ้รกิารค าปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ  

- มหีอ้งสมุดเพื่อเป็นแหล่งค้นควา้ขอ้มูลสนับสนุนการวจิยัฯ  มกีาร Link web site 
ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกบัระบบสุขภาพและศึกษาและการวิจยั เช่น ThaiLIS, 
หอ้งสมุดงานวจิยั (วช.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ฐานขอ้มลูการวจิยั (สกศ.)  
(4.1-5-1) 

- จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น จัดคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ Internet และ
เครื่องพมิพ์ เพื่อสบืค้นขอ้มูลและพมิพ์เอกสารไวท้ี่ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ของอาจารย ์ (ชัน้ 3 
อาคารอ านวยการ)      

-  มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิ ัยฯ (4.1-5-2) เช่น การจดัประชุม
โครงการสนบัสนุนการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั การจดัประชุมวชิาการเรื่องรวมพลงัพยาบาล
สู่การพฒันาสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรงัและพกิารด้วยหวัใจความเป็นมนุษย ์ การจดัประชุมเผยแพร่
ผลงานวจิยัของอาจารยภ์ายในวทิยาลยั  

-  มีงบประมาณสนับสนุนการวิจยัเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอัตลกัษณ์ของสถาบัน   
(4.1-5-3) 
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6.  มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถ้วนทุกประเดน็  
               วทิยาลยัมกีารตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนด้านงบประมาณและการสนับสนุน
พนัธกจิดา้นการวจิยั มกีารทบทวนผลการประเมนิทีผ่่านมา เกณฑก์ารประเมนิ ประเดน็ที่จะประเมนิ 
เครื่องมอืที่ใช้วดัและวธิกีารประเมนิ (4.1-6-1) และด าเนินการประเมนิช่วงเดอืนเมษายน-กนัยายน 
และเดอืนตุลาคม-มนีาคม (4.1-6-2)    
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกจิด้านการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ของ
สถาบนั   
               คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัฯ น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกจิ
ดา้นการวจิยัฯ และมกีารตดิตามผลการด าเนินงาน (4.1-7-1 และ 4.1-7-2)      
 
8.  มรีะบบและกลไกเพื่อสร้างงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิ่น หรือจาก
สภาพปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่และสงัคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
               วทิยาลยัมกีารก าหนดระบบการสร้างงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่หรอืจากสภาพปญัหาของสงัคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสงัคมไวใ้นคู่มอื
การบรหิารงานวจิยั (4.1-8-1)  โดยคณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม รวบรวมประเดน็
ปญัหางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปญัญาท้องถิ่นหรอืจากสภาพปญัหาสงัคม และ
จดัท าสารสนเทศประเดน็ดงักล่าวเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้อาจารยท์ราบ(4.1-8-2)  เพื่อเขยีนโครงร่าง
การวจิยัตามขัน้ตอนการขอทุนภายในสนบัสนุนการวจิยัตามคู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ (4.1-8-3)  
 

 วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  4.1    เท่ากบั  8  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
 

แนวทางการพฒันา 
 - คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัฯ สร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในการผลิตผลงานวจิยัที่
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถิน่  
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รายการหลกัฐาน 
4.1-1-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยั ผลงานวชิาการ งานสรา้งสรรคแ์ละการจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยั 

หน้าที ่2-2-20 ถงึ 2-9-20  
4.1-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม   
4.1-1-3 รายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมฯ 

 ครัง้ที ่3/2553  วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ.   2553    
4.1-1-4 ตวัอยา่งรายงานการแกไ้ขโครงร่างวจิยั รายงานการตรวจคุณภาพโครงร่าง 
4.1-1-5 ตวัอยา่งรายงานการแกไ้ขรายงานการวจิยั รายงานผลการตรวจรายงานการวจิยัฉบบัร่าง 
4.1-1-6 1) การตดิตามผลฯ  ปี 2553 เดอืน เมษายน - กนัยายน 2553 

2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 เดอืน ตุลาคม – มนีาคม 2554 

4.1-2-1 การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพฯ 
4.1-2-2 1) แผนการสอนวชิากายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา 

2) ผลการวจิยัเรื่องการพฒันาหนงัสอือเิลค็ทรอนิก เรื่องกายวภิาคฯ 
4.1-2-3 แฟ้มการบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน : รายงานการประชุม

โครงการวจิยัเรื่องการศกึษาทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์และการด าเนินงานด้าน
ชุมชนฯ วนัที ่24 กนัยายน 2553  และวนัที ่3 พฤศจกิายน 2553 

4.1-2-4 แฟ้มการบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน : รายงานการประชุม
โครงการวจิยัการพฒันารูปแบบการแก้ไขปญัหาขาดสารไอโอดนีของประชาชนฯ วนัที่ 23 
กนัยายน 2553  และวนัที ่3 พฤศจกิายน 2553 

4.1-2-5 บนัทกึขอ้ความขออนุญาตพา นศ.เสนอผลงานวชิาการและร่วมประชุมวชิาการทีโ่รงแรม 
มารวยการเ์ดน กทม. เลขทีร่บั 2202 ลงวนัที ่24 พ.ย. 53 

4.1-2-6 บนัทกึขอ้ความขออนุญาตให ้นศ.พยาบาลเดนิทางเขา้ร่วมฝึกอบรมสมัมนาและเบกิค่าใช้จ่าย
ในอตัราบุคคลภายนอก ที่โรงแรมลองบชี  อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี  เลขที่รบั 5187 ลงวนัที่ 16 
พ.ย. 2553 (กลุ่มการเงนิและบญัช)ี    

4.1-3-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั 
4.1-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการรวมพลงัพยาบาลสู่การพฒันาสุขภาวะฯ 
4.1-3-3 ตวัอยา่งหนงัสอืส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม/อบรม 
4.1-3-4 ตวัอยา่งโครงร่างงานวจิยัทีม่นีกัวจิยั  2 ระดบัเป็นคณะวจิยั 
4.1-3-5 จรรยาบรรณนกัวจิยัใน ภาคผนวก คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ 
4.1-4-1 ทะเบยีนรายชื่อโครงการวจิยั และจ านวนเงนิที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณภายในสถาบัน

ปีงบประมาณ 2553 
4.1-5-1 ตวัอยา่ง Link web site ทีเ่กีย่วกบัการวจิยั 
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4.1-5-2 
4.1-5-3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ 
รายชื่อวจิยัและงบประมาณสนบัสนุน 

4.1-6-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนงานสนับสนุนการผลติฯ ปีงบประมาณ 2553 
4.1-6-2 เช่นเดยีวกบั 4.1-1-6 (2) 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม วนัที่ 27 กนัยายน 2553  
4.1-7-2 แผนปรบัปรุงการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัและผลการด าเนินงาน 
4.1-8-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่2-10-20 ถงึ 2-11-20 
4.1-8-2 แฟ้มขอ้มูลสารสนเทศปญัหางานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิ่นหรอื

จากสภาพปญัหาของสงัคม 
4.1-8-3 ตวัอยา่งโครงการวจิยั เรื่อง การพฒันารปูแบบการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนีฯ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.1.1     งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่   (สมศ. 5)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :   ผลลพัธ ์
เกณฑ์การประเมิน   

ก าหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.125 - มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
0.25 - มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI  
0.50 - มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ 
0.75 - มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน    
ควอไทลท์ี ่3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category ที่ตพีมิพ์  หรอืมกีาร
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชี ื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 - มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)  โดยวารสารนัน้ถูกจดัอยู่ใน    
ควอไทลท์ี ่1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด  ใน subject category ที่ตพีมิพ์  หรอืมกีาร
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI 

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร่ ดงันี้ 
ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ
0.50 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
0.75 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน 
1.00 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ

 
วิธีค านวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
ทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ x 100 

 อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน (กลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 
 
ผลการด าเนินงาน 
ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศกึษา) 
ผลการ

ด าเนินงานที่
ใชค้ านวณ 

ค่า 
น ้าหนัก 

ปี 
 2551 

ปี 
2552 

ปี  
2553 

1 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

N/A N/A - - 
 

0.125 

2 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ
หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

N/A N/A 3 0.75 0.25 

3 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาตทิีม่ชี ื่อปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

N/A N/A 1 0.50 0.50 

4 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั  
นานา ชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการ
จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : 
www.scimagojr.com)  โดยวารสาร
นัน้ถูกจดัอยูใ่นควอไทลท์ี ่3 หรอื 4 
(Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์ หรอืมกีารตพีมิพ์
ในวารสาร วชิาการระดบันานาชาตทิีม่ ี
ชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ  สมศ. 

N/A N/A - - 0.75 

5 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการ
จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : 

N/A N/A - - 1.00 

http://www.scimagojr.com/
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ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศกึษา) 

ผลการ
ด าเนินงานที่
ใชค้ านวณ 

ค่า 
น ้าหนัก 

ปี 
 2551 

ปี 
2552 

ปี  
2553 

www.scimagojr.com)  โดยวารสาร
นัน้ถูกจดัอยูใ่นควอไทลท์ี ่1 หรอื 2 
(Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด  ใน subject 
category ทีต่พีมิพ ์ หรอืมกีารตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI 

6 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่น
ระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 

N/A N/A - - 0.125 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัชาต ิ

N/A N/A 6 1.50 0.25 

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

N/A N/A - - 0.50 

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 

N/A N/A - - 0.75 

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ใน
ระดบันานาชาต ิ

N/A N/A - - 1.00 

11 - ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 

N/A N/A - 2.75  

12 - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
ประจ าทัง้หมด 

N/A N/A 59.5 59.5  

 
    ในปีการศกึษา 2553   วทิยาลยัฯ มีงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

จ านวน 10  เรื่อง (4.1.1-1) จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิและรวมลาศกึษาต่อ 59.5  คน    
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ เท่ากบั 2.75 คดิเป็นร้อยละ 
4.62  

คดิคะแนน             4.62 x  5     =    1.16   คะแนน 
                                             20 
 

http://www.scimagojr.com/
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วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 4.1.1    เท่ากบั  รอ้ยละ 5 จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

    
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 1.16 1.16  

 
แนวทางการพฒันา 
 เพิม่คณะกรรมการเพื่อสนบัสนุน/ขบัเคลื่อนในการจดัท าผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่  
 
รายการหลกัฐาน 
4.1.1-1 แฟ้มบนัทกึการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั  และงานสร้างสรรค์วทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี ราชบุร ี
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2         ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ. 4.2)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  กระบวนการ     
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :   

1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม
วชิาการหรือการตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองาน
สรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ขอ้ 2  สู่สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  

4. มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ และมกีารรบัรอง
การใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2   ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ

5 ขอ้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2553  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ 

วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน  5  ขอ้ ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการหรอื
การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการ
ประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 

วทิยาลยัมรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ก าหนดไว้
ในคู่มอืการบรหิารงานวจิยั (4.2-1-1) และมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ โดยจดัท าแผนงานสนับสนุนการจดัการ
ความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์( 4.2-1-2 และ   4.2-1-3) และรวบรวมแหล่งตพีมิพ์เผยแพร่
ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์    และประชาสมัพนัธ์สารสนเทศด้านแหล่งตพีมิพ์เผยแพร่ผลงาน 
(4.2-1-4) และรวบรวมผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์พื่อขึน้ทะเบยีนท าเนียบการตพีมิพฯ์ (4.2-1-5) 
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2.  มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรืองาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

วทิยาลยัจดัท าระบบการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน
สร้างสรรค์ไว้ในคู่มือการบริหารงานวิจ ัยฯ มีคณะกรรมการสังเคราะห์ความรู้จากผลวจิ ัย เป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกั (4.2-2-1 และ 4.2-2-2)  มกีารรวบรวมงานวจิยัของวทิยาลยัที่ด าเนินการแล้วเสรจ็
ตามปีปฏิทิน และจ าแนกงานวจิยัตามทิศทางการวิจยั ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลสารสนเทศผลการ
วเิคราะหป์ระเดน็ทีส่ าคญั/ น่าสนใจ  (4.2-2-3) และคดัสรรผลงานวจิยัที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคล
ทัว่ไปเพื่อน ามาวเิคราะห ์สงัเคราะหจ์ดัหมวดหมู่ความรูท้ ีไ่ดเ้พื่อความเหมาะสมส าหรบัเผยแพร่ (4.2-
2-4 )   
 
3. มกีารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้จากขอ้ 2  สู่
สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  
         วทิยาลยัมีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ในที่
ประชุมวชิาการทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั และตดิตามขอ้มูลป้อนกลบัจากการประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ (4.2-3-1 และ 4.2-3-2) 
 
4.  มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์
จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 
          หวัหน้างานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม และผูเ้กีย่วขอ้ง ส ารวจ/คน้หา/รวบรวมรายชื่อ 
หน่วยงานทีม่คีวามพรอ้มในการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์/ ต้องการรบับรกิารวจิยัในเรื่องเฉพาะ
ใดๆ จากวทิยาลยั (4.2-4-1 และ 4.2-4-2) หวัหน้างานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม/รองผูอ้ านวยการ
กลุ่มวชิาการด้านชุมชนสมัพนัธ์และบริหารเครือข่ายหรอืผู้ผลติผลงาน/ เจ้าของผลงาน จดัท าสื่อ/
เอกสาร/รูปเล่มรายงานการวจิยัที่ต้องการให้เผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ และจดัส่งผลงานไปยงั
หน่วยงานที่มคีวามพร้อมในการน าผลงานวจิยัไปใช้ โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มวชิาการด้านบรหิาร
เครอืข่ายและชุมชนสมัพนัธ์เป็นผู้ประสานงานระหว่างวทิยาลยักบัหน่วยงานภายนอกที่ต้องการน า
ผลงานวจิยัไปใช ้พรอ้มทัง้ตดิตามผลการน าไปใชป้ระโยชน์ (4.2-4-3)   
 
5.  มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  
          มีการก าหนดระบบและกลไกในคู่มือการบริหารงานวิจ ัยฯ (4.2-5-1) ร ับผิดชอบโดย
คณะกรรมการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา (4.2-5-2) ประชาสมัพนัธ์ประกาศวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ีเรื่องการสนับสนุนการจดสทิธบิตัร / อนุสทิธบิตัร/ ลขิสทิธิ/์ การคุ้มครองทรพัยส์นิ
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ทางปญัญาอื่นๆ หลกัเกณฑ์ ขอ้ตกลง ผลประโยชน์จากการซื้อขายผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค ์
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (4.2-5-3)  และส ารวจผลงานวจิ ัย/งานสร้างสรรค์/ สิ่งประดิษฐ ์
นวตักรรมของอาจารยแ์ละนักวจิยั (4.2-5-4)  รวบรวมผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ไปด าเนินการ
ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา (4.2-5-5) ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงาน/ ตดิตาม/ ค้นหาความต้องการซื้อ
ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์(4.2-5-6)  
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 4.2    เท่ากบั  5 ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ ควรก าหนดนโยบายหรอืก าหนด PA โดยน าการสงัเคราะห์
ความรูจ้ากผลการวจิยัมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิความดคีวามชอบ 
 
รายการหลกัฐาน 
 4.2-1-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่3-4-13 ถงึหน้าที ่3-6-13 

4.2-1-2 แผนงานสนบัสนุนการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ปีงบประมาณ 2553 
4.2-1-3        แผนงานสนบัสนุนการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ปีงบประมาณ 2554 
4.2-1-4        แฟ้มระบบสารสนเทศดา้นการวจิยั: ขอ้มลูขา่วสารแหล่งเผยแพร่ผลงานวจิยั 
4.2-1-5 แฟ้มท าเนียบการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัประจ าปี  2553 
4.2-2-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่3-7-17 ถงึ หน้าที ่3-10-17 
4.2-2-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั  
4.2-2-3 สารสนเทศผลการรวบรวม วเิคราะหผ์ลงานวจิยัประจ าปี 2553  
4.2-2-4 แฟ้มการคดัสรร วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัฯ :  

ตวัอยา่งผลงานจากการสงัเคราะหค์วามรู้ 
4.2-3-1 ตวัอยา่งการประชาสมัพนัธผ์ลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้รื่อง สภาพการณ์ปญัหาการขาดสาร

ไอโอดนีในพืน้ทีภ่าคกลาง: กรณีศกึษาจงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงครามและจงัหวดัเพชรบุร ี
4.2-3-2 ผลการตดิตามขอ้มลูป้อนกลบัจากการเผยแพร่ 
4.2-4-1 เช่นเดยีวกบั 4.2-1-1 
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4.2-4-2 รายชื่อหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
4.2-4-3 ทะเบยีนรายชื่อผลงานวจิยัฯทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 
4.2-5-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่3-11-17 ถงึ หน้าที ่3-13-17 
4.2-5-2 ค าส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา  
4.2-5-3 
 
4.2-5-4 
 

ประกาศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีเรื่องการสนับสนุนการจดสทิธบิตัรฯ ในคู่มอื
การบรหิารงานวจิยั หน้าที ่5-9-97 
ผลการส ารวจงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคฯ์ ทีส่ามารถก่อให้เกดิรายได้/ เกดิประโยชน์ในเชงิ
พาณิชยฯ์  

4.2-5-5 ตวัอยา่งผลงานวจิยัทีไ่ดน้ าไปด าเนินการดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา  
4.2-5-6 ตวัอยา่งการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัที่ได้ด าเนินการด้านทรพัยส์นิทางปญัญาและ

สามารถก่อใหเ้กดิรายได ้
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2.1      งานวจิยัหรอืงานงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์  (สมศ. 6)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
วิธีค านวณ 
 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี ่
น าไปใชป้ระโยชน์ x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบโดยก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีใช้ค านวณ 2551 2552 2553 

1 งานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ N/A N/A 9 9 
2 งานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ N/A N/A 4 4 
3 ผลรวมของงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 
N/A N/A 13 13 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจ ัย
ประจ าทัง้หมด 

60 60 59.5 59.5 

5 รอ้ยละของงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์
ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

N/A N/A 21.85 21.85 

 
ในการด าเนินงานปีการศกึษา 2553  วทิยาลยัมจี านวนของงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่

น าไปใชป้ระโยชน์   จ านวน 13  ประเดน็   (4.2.1-1)  จากจ านวนอาจารยป์ระจ า 59.5  คน (รวมลา
ศกึษาต่อ)  คดิเป็นรอ้ยละ 21.85 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  4.2.1   ≥  ร้อยละ10   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 

  - 
 

รายการหลกัฐาน 
4.2.1-1 แฟ้มบนัทกึงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี ราชบุร ี
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2.2       ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ  (สมศ. 7)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 
0.25 - บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 
0.50 - บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ
0.75 - ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารตรวจอ่านโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ
1.00 - ต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูท้รงคุณวฒุติรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 
วิธีการค านวณ 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคณุภาพ 
x 100 

 อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบโดยก าหนดรอ้ยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ผลการ

ด าเนินงานท่ีใช้
ค านวณ 

ค่า
น ้าหนัก 

2551 2552 2553 
1 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์น

วารสารระดบัชาต ิ
N/A N/A 0 0 0.25 

2 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาต ิ

N/A N/A 0 0 0.50 

3 ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่าน
ตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

N/A N/A 2 1.50 0.75 

4 ต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงาน
ทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตาม

N/A N/A 1 1 1.00 
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ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงานท่ีใช้

ค านวณ 

ค่า
น ้าหนัก 

2551 2552 2553 
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ
แลว้ หรอืต าราหรอืหนงัสอืทีม่ ี
คุณภาพสงูมผีูท้รงคุณวฒุติรวจอ่าน
ตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

๕ ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการ
ทีไ่ดร้บัรองคณุภาพ 

N/A N/A 2.5 2.5  

๖ จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
ประจ าทัง้หมด(นบัรวมทีล่าศกึษาต่อ) 

60 60 59.5 59.5  

 
ในการด าเนินงานปีการศกึษา 2553  วทิยาลยัมจี านวนผลงานวชิาการที่ได้รบัการรบัรอง

คุณภาพ จ านวน   3  ชื่อเรื่อง    ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการที่ได้รบัรองคุณภาพ เท่ากบั 
2.5  จากจ านวนอาจารยป์ระจ า 59.5 คน (รวมลาศกึษาต่อ)  คดิเป็นรอ้ยละ  4.20  (4.2.2) 

 
                          
       คดิคะแนน         4.20   X    5   =    2.10       คะแนน 

                             10 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  4.2.2  ≥ ร้อยละ5  จึงไม่บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 2.10 2.10  

 
แนวทางการพฒันา 
 เพิม่คณะกรรมการเพื่อสนบัสนุน/ขบัเคลื่อนในการจดัท าผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่  
 
รายการหลกัฐาน 
4.2.2    ฐานขอ้มลูผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ   
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.3      เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั         
                        (สกอ. 4.3)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑ์การประเมิน : 
            โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5  
               เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
                   1.2)   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที ่ 
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
                   
 สตูรการค านวณ      

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

             จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =   จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
           จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า  
 

2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

      คะแนนทีไ่ด ้  =     จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก        5 
              จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5 

 
ผลการด าเนินงาน   

ในปีการศกึษา 2553   วทิยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณภายในสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยั
และงานสร้างสรรค์ จ านวน  1,063,290  บาท และได้ร ับงบประมาณภายนอก จ านวน                
2,862,149  บาท  รวมเป็นเงนิ  3,925,439  บาท   จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตังิานจรงิไม่รวมลา
ศกึษาต่อ   51.5   คน  เฉลีย่ต่อคน ไดเ้ท่ากบั     76,222.12  (4.3-1 และ 4.3-2)            

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัเฉลีย่ต่อคน  
มากกวา่   50,000 บาท     คะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั      5   คะแนน 
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วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  4.3   ≥  50,000 บาท   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 -  คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมจดัให้อาจารยไ์ด้ลาไปเขยีนรายงานการ
วจิยั ไม่เกนิ 10 วนัท าการต่อปีการศกึษา 
          - คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมจดัด าเนินการให้มผีู้ทรงคุณวุฒ/ิที่ปรกึษา
ใหค้ าปรกึษาในการผลติผลงานวจิยัของอาจารยท์ุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 วนั  
 
รายการหลกัฐาน 
4.3-1 ทะเบยีนรายชื่อโครงการวจิยัและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรภายในสถาบนั 

 ประจ าปีการศกึษา 2553 
4.3-2 ทะเบยีนรายชื่อโครงการวจิยัและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรภายนอกสถาบนั 

 ประจ าปีการศกึษา 2553 
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 ตารางท่ี 2.4   สรุปผลการประเมนิตนเอง องคป์ระกอบที ่4  การวจิยั ประจ าปีการศกึษา 2553 
 
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 4  การวิจยั   
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ.4.1) 

8 ขอ้ 
5  คะแนน 

8 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1.1 งานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั
การตพีมิพห์รอืเผยแพร่ (สมศ.5) 

รอ้ยละ 5 
1.25  คะแนน 

รอ้ยละ 4.62 
1.16  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ (สกอ.4.2) 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2.1 งานวิจ ัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์      (สมศ.6) 

≥ รอ้ยละ 10 
2.5  คะแนน 

รอ้ยละ  21.85 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 ผลงานวชิาการที่ได้รบัการรบัรอง
คุณภาพ  (สมศ.7) 

≥ รอ้ยละ 5 
2.5  คะแนน 

รอ้ยละ 4.20 
2.10  คะแนน 

ตัวบ่งช้ี ท่ี  4.3   เงินสนับสนุนงานวิจ ัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจ ัย
(สกอ.4.3)                

≥ 50,000 บาท 
5  คะแนน 

 

76, 222.12 บาท 
5  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.88 
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องคป์ระกอบท่ี 5    การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
ตวับ่งช้ีท่ี  5.1          ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม (สกอ. 5.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน 
3. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั 

การเรยีนการสอนและการวจิยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั 

การเรยีนการสอนและการวจิยั 
หมายเหต ุ
                 เกณฑม์าตรฐานขอ้ที ่4 ตอ้งมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2  
และ ขอ้ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2   ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศกึษา 2553   ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม   วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  5 ขอ้ ดงันี้ 
1.   มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 วทิยาลยัมรีะบบการบรกิารวชิาการในคู่มอืการบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-1-1)  และมกีลไก
โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-1-2)  รบัผดิชอบในการด าเนินงาน
บรกิารวชิาการตามระบบทีก่ าหนด  โดยด าเนินการส ารวจความตอ้งการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมทัง้
ภายในและภายนอกวทิยาลยั (5.1-1-3)  และร่วมกบัภาควชิาในการประชุมเพื่อก าหนดทศิทางการ
จดัท าแผนงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-1-4)  และจดัท าแผนงานการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม  
(5.1-1-5) และเสนอแผนงานการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม   เพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี (5.1-
1-6)  หลงัจากนัน้ผู้รบัผดิชอบโครงการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้(5.1-1-7)  และงานบรกิาร
วชิาการมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการโดยประสานงานกบั
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หวัหน้าภาควชิาทุก 3  เดอืน (5.1-1-8)  รวมทัง้น าปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินงานมาปรบัปรุง
แกไ้ขการด าเนินงานบรกิารวชิาการในครัง้ต่อไป (5.1-1-9) 
 
2.  มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  

งานบรกิารวชิาการแก่สงัคมร่วมกบัภาควชิาประชุม เพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารที่มกีารบูรณา
การงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน (5.1-2-1)  มกีารจดัท าโครงการที่มกีารบูรณา
การจ านวน 7  โครงการ (5.1-2-2) โดยมกีารระบุการบูรณาการในการออกแบบการจดัการเรยีนการ
สอนในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ( 5.1-2-3)      และผูร้บัผดิชอบรายวชิาด าเนินการตามแผนทีก่ าหนด (5.1-
2-4) และภายหลงัด าเนินการแล้วเสรจ็  หวัหน้าโครงการสรุปรายงานผลความส าเรจ็ของการบูรณา
การบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน และน าส่งงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-2-5) 
 
3.  มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั  

งานบรกิารวชิาการร่วมกบังานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมและภาควชิาประชุมเพื่อจัดท า
แผนปฏบิตักิารที่มกีารบูรณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบังานวจิยั    จ านวน  2  โครงการ 
(5.1-3-1)  โดยไดจ้ดัท าโครงการบรูณาการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน เรื่อง  การส่งเสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในหญงิตัง้ครรภแ์ละมารดาหลงัคลอด (5.1-3-2)  และโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
การพฒันากระบวนทศัน์ในการบรกิารด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ (5.1-3-3) แล้วน าผลการบริการ
วชิาการมาพฒันางานวจิยัเรื่องการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (5.1-3-4) และ
โครงการวจิยัเรื่องประเมนิผลโครงการอบรมพฒันากระบวนทศัน์ในการบรกิารด้วยหวัใจความเป็น
มนุษย ์(5.1-3-5) ผูร้บัผดิชอบรายวชิา/โครงการมกีารด าเนินการตามแผนและภายหลงัด าเนินการแล้ว
เสรจ็   ) ผูร้บัผดิชอบรายวชิา/โครงการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการบรกิารวชิาการแก่
สงัคมกบัการวจิยัตามตวับ่งชี้ผลสมัฤทธิแ์ละจดัท ารายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยัและน าส่งงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-3-6 และ 5.1-3-7) 

 
4.  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน
และการวจิยั 

 ผูร้บัผดิชอบโครงการและคณะกรรมการงานบรกิารวชิาการด าเนินการประเมนิผลส าเรจ็ของ
การบรูณาการตามแผนบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-4-1)  และน าเขา้ที่ประชุมในคณะกรรมการงาน
บรกิารวชิาการฯ เพื่อหาแนวทางพฒันา (5.1-4-2) และจดัท าสรุปรายงานการประเมนิผลส าเรจ็ตาม
แผนของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-4-3) 

 
5.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ
สอนและการวจิยั 
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คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมวเิคราะหผ์ลการประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณา
การบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยัในแต่ละโครงการตามรายละเอยีดขอ้มูล
ในสรุปรายงานของแต่ละโครงการไวใ้นรายงานสรุปประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิาร
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั (5.1-5-1)  หลงัจากนัน้คณะกรรมการงานบรกิาร
วชิาการร่วมประชุมกบัหวัหน้าภาควชิาและผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อแจ้งผลการประเมนิความส าเรจ็และร่วม
วางแผนการบูรณการบริการวิชาการแก่ส ังคมกับการเรียนการสอนและการวิจ ัยในโครงการ
ปีงบประมาณ 2554  (5.1-5-2)  รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์รายงานสรุปการประเมนิความส าเรจ็ของการ
บูรณการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั  โดยตดิบอร์ดของงานบริการ
วชิาการ (5.1-5-3) 
  

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  5.1     เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  และ ร่วมกนัการก าหนดตวับ่งชี้ผลส าเร็จของ
การบรูณาการของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  และตวับ่งชี้ผลส าเรจ็ของการบูร
ณาการของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบังานวจิยัในเชงิคุณภาพ   
 
รายการหลกัฐาน 
5.1-1-1 คู่มอืการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  หน้า  9 
5.1-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  เลขที ่186/2553 
5.1-1-3 แบบส ารวจความตอ้งการการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.1-1-4 วาระการประชุมงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัภาควชิา 
5.1-1-5 แผนงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.1-1-6 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 และงบประมาณ 2554 
5.1-1-7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.1-1-8 แบบตดิตามผลความกา้วหน้าของการด าเนินงานโครงการ 
5.1-1-9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
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5.1-2-1 รายงานการประชุมงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัภาควชิา 
5.1-2-2 โครงการทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน จ านวน   

7  โครงการ 
1   โครงการบรูณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนรายวชิาหลกัการ 
     และเทคนิคการพยาบาลเรื่องการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ 
2   โครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนรายวชิาการ 
     สอนและการใหค้ าปรกึษาทางสุขภาพและวชิาการสื่อสารทางการพยาบาลใน 
     โครงการ “วยัรุ่นวยัใสใส่ใจสุขภาพ” 
3   โครงการการบรูณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการจดัการเรยีนการสอน 
     รายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 ในโครงการจติอาสามติรภาพบ าบดั 
     สรา้งสุขภาพสู่ชุมชนต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี
4   โครงการบรูณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนรายวชิา 
     ปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 เรื่องการดแูลมารดาทารกที ่
     มภีาวะแทรกซอ้น 
5   โครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตั ิ
     หลกัการและเทคนิคการพยาบาลกบัฝา่ยการพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรเีรื่อง 
     การดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ 
6   โครงการบรูณาการการจดับรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนวชิา 
     ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 เรื่องการพฒันาศกัยภาพทีจ่ าเป็นแก่ 
     ผูน้ าสุขภาพ 
7   โครงการบรูณาการการจดับรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนวชิา 
     การศกึษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์”เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเดก็และวยัรุ่นใน 
     โรงเรยีนเพื่อป้องกนัปญัหาทางเพศ” 

5.1-2-3 การออกแบบการเรยีนการสอนรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.1-2-4 ตวัอยา่งบนัทกึผลการสอนทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีน

การสอน 
5.1-2-5 รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนใน

รายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.1-3-1 เช่นเดยีวกบั 5.1-2-1 
5.1-3-2 โครงการบูรณาการบรกิารวชิาการ เรื่องการส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหญิง

ตัง้ครรภแ์ละมารดาหลงัคลอด 
5.1-3-3 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันากระบวนทศัน์ในการบรกิารด้วยหวัใจความเป็น

มนุษย ์
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5.1-3-4 โครงการวจิยัเรื่องการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
5.1-3-5 โครงการวจิยัประเมนิผลโครงการอบรมพฒันากระบวนทศัน์ในการบริการด้วยหวั

ใจความเป็นมนุษย ์
5.1-3-6  รายงานสรุปผลโครงการบรูณาการบรกิารวชิาการเรื่องการส่งเสรมิการเลีย้งลกูดว้ย 
  นมแม่ในหญงิตัง้ครรภแ์ละมารดาหลงัคลอด 
5.1-3-7  รายงานสรุปผลโครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันากระบวนทศัน์ในการบรกิาร 
  ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
5.1-4-1  เช่นเดยีวกบั 5.1-1-5 
5.1-4-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการงานบรกิารวชิาการฯ เรื่องการพฒันาผล 
  ความส าเรจ็การบรูณาการ 
5.1-4-3  รายงานสรุปประเมนิผลส าเรจ็ของงานบรกิารวชิาการสงัคม 
5.1-5-1 เช่นเดยีวกบั 5.1-4-2 
5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.1-5-3 บอรด์ประชาสมัพนัธง์านบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1.1   ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ 
  พฒันาการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั  (สมศ. 8) 

ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
 

วิธีการค านวณ 
 จ านวนโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการ

เรยีนการสอนและการวจิยั x 100 
 จ านวนโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ  โดยก าหนดรอ้ยละ 30  เท่ากบั 5  คะแนน  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศกึษา 2553  วทิยาลยัมผีลการด าเนินงานการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีน่ าผลการน า
ความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั
เท่ากบั  รอ้ยละ 64.71   โดยมโีครงการบรกิารวชิาการที่บูรณาการกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั
จ านวน  11  โครงการ   จากจ านวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทัง้หมด  17  โครงการ (5.1.1-1 
และ 5.1.1-2) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  5.1.1  เท่ากบั ร้อยละ 50  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน ร่วมกนัก าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อวาง
แผนการจดัโครงการที่ขยายผลสู่การเปิดรายวชิาใหม่    และต่อยอดสู่หนังสอืหรือต าราให้เสรจ็สิ้น
อยา่งน้อย 2 โครงการ 
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รายการหลกัฐาน 
5.1.1-1  ตารางแสดงโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีบ่รูณาการกบัการเรยีนการสอนและ 
   การวจิยัจ านวน  11  โครงการ 
5.1.1-2  ตารางแสดงโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทัง้หมดของวทิยาลยัพยาบาลบรม   

ราชชนนี ราชบุร ี  จ านวน  17  โครงการ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  5.2          กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มกีารส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรอืหน่วยงาน
วชิาชพี เพื่อประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของ
สถาบนั  

2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการให้บรกิาร

ทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2   ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา  2553  กระบวนการบริการวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม  วทิยาลยั
สามารถด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มกีารส ารวจความตอ้งการของชุมชน  หรอืภาครฐั  หรอืภาคเอกชน  หรอืหน่วยงานวชิาชพี  เพื่อ
ประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบนั  

คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคมร่วมมอืกบั รพ.สต.คูบวั อ.เมอืง จ.ราชบุรดี าเนินการ
ส ารวจความตอ้งการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมของชุมชน (5.2-1-1) เพื่อประกอบการก าหนดทศิทาง
และการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามความตอ้งการของชุมชน  หลงัจากนัน้น าผลการส ารวจ
มาวเิคราะหข์อ้มลู   จดัล าดบัและจดัท าแผนการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.2-1-2) โดยมแีผนการ
จดัท าโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมอืระหว่าง
วทิยาลยัฯ กบั อบต.คบูวั และรพ.สต.คบูวั โดยมกีารด าเนินการร่วมกนั คอื การจดับรกิารวชิาการเพื่อ
พฒันาศกัยภาพ อสม. ทีว่ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี(5.2-1-3) 
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2.  มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  หรอื
ภาคเอกชน  หรอืภาครฐั  หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

โดยคณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม/ ผู้รบัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม     ประสาน
ความร่วมมอืเพื่อท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านการพฒันาคุณภาพชวีติระหว่างวทิยาลยั ฯ กบั 
อบต.คบูวั และ รพ.สต.คบูวั (5.2-2-1) โดยมกีารด าเนินโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
แกนน าสุขภาพชุมชน ซึง่เกดิความร่วมมอืของชุมชน ดงันี้ อบต.ต.คบูวั เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณใน
การใชจ้่ายเป็นค่าอาหาร ส่วนสถานที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ได้รบัการสนับสนุนจากวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ีรพ.สต.คบูวัและของวทิยาลยัฯ จดัใหบุ้คลากรในสงักดั เป็นวทิยากรในการให้ความรู้
เกีย่วกบัการดแูลสุขภาพพืน้ฐานและการเขยีนโครงการ (5.2-2-2) 
 
3.  มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 

 โดยผูร้บัผดิชอบโครงการ จดัท าโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพ
ชุมชนมกีารประเมนิประโยชน์/ ผลกระทบของการไดร้บับรกิารวชิาการ พบวา่ อสม.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดร้บัประโยชน์จาการบรกิารวชิาการ คอื มคีวามรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้ และอสม.
ไดน้ าความรูท้ ีไ่ดร้บัจาการรบับรกิารวชิาการไปแนะน าและดูแลช่วยเหลอืประชาชน ให้ดูแลสุขภาพ
ตนเองไดม้ากขึน้ (5.2-3-1) นอกจากนี้เจา้หน้าทีข่องรพ.สต.คูบวัได้รบัขอ้มูลน าเขา้ของผู้น าชุมชนใน
การจดัโครงการ/เขยีนโครงการในการส่งเสรมิสุขภาพและแกป้ญัหาในชุมชนทีย่ ัง่ยนืต่อไป (5.2-3-2) 

 
4.  มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

โดยคณะกรรมการบริการวชิาการแก่ส ังคมน าข้อสรุปประโยชน์ที่ได้รบัจากการด าเนิน
โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน โดยเพิ่มข ัน้ตอนการสร้างความ
ร่วมมอืกบัชุมชนในการส ารวจความตอ้งการร่วมในการวางแผนการจดับรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.2-
4-1) และเพิม่กลไกการสรา้งความร่วมมอืกบัชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการร่วมในการวางแผนการ
จดับรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.2-4-2) 
 
5.  มีการพฒันาความรู้ที่ได้จากการให้บรกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มกีารพฒันาความรูท้ ีไ่ดจ้ากการให้บรกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
และภายนอกสถาบนั  โดยการถอดบทเรยีนจากการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมแล้วน ามาสรุปความรู้
และจดัท าคู่มอืดแูลสุขภาพตนเอง และคู่มอืลดความเสี่ยงจากโรคความดนัโลหติสูงเบาหวาน อ้วนลง
พุง และโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต โดยมอบคู่มอืการดุแลสุขภาพดว้นตนเองให้บุคลากรของวทิยาลยัฯไป
ใชใ้นการดแูลสุขภาพตนเอง และมอบคู่มอืดงักล่าวแก่ประชาชนในต าบลคบูวั (5.2-5-1 ถงึ 5.2-5-3) 
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วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  5.2     เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานบริการวชิาการแก่สงัคม  คณะกรรมการงานบริหารหลกัสูตรและการ
จดัการเรยีนการสอน ภาควชิา  และคณะกรรมการงานวจิยัและสนับสนุนวชิาการ  ร่วมกนัก าหนด
แผนกลยุทธ์  และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2555  ที่มโีครงการ/กจิกรรม  เพื่อให้เกิด
กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม มากกวา่ 1 โครงการ และพฒันาการประเมนิผล
ให้ครอบคลุมทัง้ผู้ให้บริการและผู้รบับริการ และทุกโครงการควรจดัให้มีการด าเนินงานครบทัง้ 5 
ขัน้ตอน 
 
รายการหลกัฐาน 
5.2-1-1 บนัทกึการประชุมคณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพเฉลมิพระเกยีรติ

ต าบลคบูวั (วนัที ่20 มกราคม 2554) 
5.2-1-2 บนัทกึการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันา

ศกัยภาพแกนน า ศกัยภาพชุมชน (9 กุมภาพนัธ ์2554) 
5.2-1-3 แผนปฏบิตัิการโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน

ประจ าปีงบประมาณ 2554 ล าดบัที ่3-77 หน้า 2-228-251 
5.2-2-1 บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื 
5.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม (24 มนีาคม 2554) 
5.2-3-1 รายงานผลการตดิตามผลกระทบจากการบรกิารวชิาการ 
5.2-3-2 โครงการดา้นสุขภาพของ รพสต. 
5.2-4-1 ขัน้ตอนการท างานการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.2-4-2 บนัทกึการประชุมงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม (30 มนีาคม 2554) 
5.2-5-1 บนัทกึการประชุมคณะกรรมการงานบรกิารวชิาการ งานวจิยั และเครอืขา่ยภาค ีสรา้ง

สุขภาพต าบลคบูวั (12 เมษายน 2554) 
5.2-5-2 คู่มอืดแูลสุขภาพดว้ยตนเอง 
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5.2-5-3 สมุดบนัทกึสุขภาพ เพื่อลดความเสีย่งจากโรคความดนัโลหติสงู เบาหวาน อ้วนลงพุง 
และโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต 
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ตวับ่งช้ีท่ี  5.2.1    ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก  
     (สมศ. 9) 

ชนิดของตวับ่งช้ี     :   กระบวนการและผลลพัธ ์
ประเดน็การพิจารณา :  

1.มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนหรอืองคก์ร 
2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ  80 
3.ชุมชน/องคก์รมผีูน้ าหรอืสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
4.ชุมชน/องคก์รสรา้งกลไกทีม่กีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื  โดยคงอตัลกัษณ์

และวฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 
5.มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม  หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏบิตัไิด ้

1 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

2 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

3 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

4 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา  2553   ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองค์กร
ภายนอก   วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านประเดน็การพจิารณาจ านวน 5  ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน/องคก์ร 

วทิยาลยั มีการวางแผน ร่วมกบั รพสต.เฉลิมพระเกยีรตคิูบวั (5.2.1-1-1) โดยท าบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้   และเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพระหว่างวทิยาลยักบัรพสต.เฉลมิพระเกยีรตคิูบวั (5.2.1-1-2)  และ จดัท าโครงการ
บริการวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน และด าเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการ  เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชนต าบลคูบวั   ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ของ
วทิยาลยั  (5.2.1-1 -3)   โดยด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ (5.2.1-1-4)    ประกอบด้วย
บุคลากรของวทิยาลยั  และ รพสต. และแกนน าสุขภาพ ต.คูบวั และร่วมกนัด าเนินการกจิกรรมตาม
โครงการ (5.2.1-1-5) ทีว่างแผนไว ้  เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ คณะกรรมการด าเนินการประเมนิผลตาม
ตวับ่งชี้ผลสมัฤทธิท์ ี่ก าหนดในโครงการ   และสรุปรายงานการจดัท าโครงการ  คณะกรรมการ
โครงการร่วมกบั รพสต.เฉลมิพระเกยีรตคิบูวั น าผลการประเมนิโครงการมาวเิคราะห์ปญัหา อุปสรรค 
และหาแนวทางการพฒันาร่วมกนั   เพื่อน าขอ้มลูไปปรบัปรุงการด าเนินงานในกจิกรรมต่อไป (5.2.1-
1-6) 
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2. การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80 
   วทิยาลยัมกีารด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ  100  โดยภายหลงัด าเนินการ
โครงการเสร็จสิ้นพบว่าด าเนินการได้  6  กิจกรรม  คดิเป็นร้อยละ  100  นอกจากนัน้ยงัสามารถ
ด าเนินการบรรลุตวับ่งชีค้รบทุกตวับ่งชี ้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 (5.2.1-2) 
 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ า หรอืสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง   

ทีป่ระชุมคณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยผูแ้ทนชุมชน,  รพสต.,  สอ., อสม.,  อบต.   และแกน
น าสุขภาพ ต.คูบวั  รพสต.คูบวั ร่วมกบั สอ. อสม. อบต. และแกนน าสุขภาพ ต.คูบวั   ได้ร่วมกนั
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สกัดองค์ความรู้ที่ได้รบัจากการด าเนินโครงการบริการวชิาการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน (5.2.1-3-1) และร่วมกนัวางแผนการจดัท าโครงการในชุมชน เช่น 
โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร   การออกก าลงักายและการจดัการอารมณ์ในกลุ่ม
ผูป้ว่ย และกลุ่มเสีย่งต่อโรคเมตาบอลกิ (5.2.1-3-2) โครงการรณรงคช์ุมชนร่วมใจ ลดเอว ลดเสีย่งจาก
โรคในกลุ่มเมตาบอลกิ ของประชาชนอายุ 30 ปี ขึน้ไป (5.2.1-3-3) และโครงการพฒันาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคูบวั อ.เมอืง จ.ราชบุรี (5.2.1-3-4) โครงการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานตามแนวทางคลินิกไร้พุง 
(PDCA) (5.2.1-3-5) และโครงการก าจดัลูกน ้ายุงลายป้องกนัไขเ้ลือดออก(5.2.1-3-6) และด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณ 2554 
 
4. ชุมชนหรอืองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยัง่ยนืโดยคงอตัลกัษณ์และ
วฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร    

รพสต.เฉลมิพระเกยีรตคิูบวัร่วมกบั สอ. อสม. อบต. และแกนน าสุขภาพ ต.คูบวั น าผลการ
ประเมนิโครงการตามตวับ่งชีผ้ลสมัฤทธิข์องโครงการ สรุปปญัหา อุปสรรคและแนวทางการพฒันา ไป
ใชเ้ป็นขอ้มลูน าเขา้ในการวางแผนโครงการดงักล่าวในขอ้  3  โดยสามารถจดัตัง้คณะกรรมการและ
แนวทางการด าเนินโครงการไดด้ว้ยตนเองก่อใหเ้กดิโครงการเพื่อสุขภาพอยา่งต่อเนื่อง (5.2.1-4-1 ถึง 
5.2.1-4-3) 
 
5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม  หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็  

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคมชุมชนคูบวั  ท าให้ชุมชนคูบวัมคีวามเขา้ใจ
ตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูง  ในประเด็นการรบัรู้การเลือก
รบัประทานอาหาร  เลอืกซื้อ/ปรุงอาหารที่ไม่มีสารโซเดียมในการปรุงรส  เช่น  ไม่ใส่ผงชูรสและ
เครื่องปรุงรสเคม็  และมคีวามรูว้า่เครื่องปรุงรส เช่น  ซอีิว๊,  ครมีเทยีม,  ซุปก้อน (รสด)ี, ขนมปงั  มี
สารโซเดยีมควรหลกีเลีย่ง  เป็นตน้  ในดา้นองคก์รมคีวามเขม้แขง็  เช่น  องค์กรภาคประชาชน  คอื 
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อสม. มคีวามเขม้แขง็  สามารถประเมนิ  วางแผนและด าเนินการแกไ้ขปญัหาสุขภาพในพืน้ทีไ่ด้  และ
เป็นทีย่อมรบั (5.2.1-5) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  5.2.1     เท่ากบั  4  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการบรกิารวิชาการแก่สงัคม  ร่วมกนัด าเนินการวจิยัตดิตามผลกระทบจากการ
พฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชนต าบลคบูวั  
 
รายการหลกัฐาน 
5.2.1-1-1 บนัทกึรายงานการประชุมร่วมกนัระหวา่งวทิยาลยักบัรพสต.เฉลมิพระเกยีรตคิบูวั 
5.2.1-1-2 บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งวทิยาลยักบัรพสต.เฉลมิพระเกยีรตคิบูวั 
5.2.1-1-3 แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2554  โครงการบริการวชิาการเพื่อพฒันา

ศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 
5.2.1-1-4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
  แกนน าสุขภาพชุมชน 
5.2.1-1-5 โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 
5.2.1-1-6 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน า 
  สุขภาพชุมชน 
5.2.1-2  เช่นเดยีวกบั 5.2.1-1-6 
5.2.1-3-1 บนัทกึรายงานการประชุมร่วมกนัระหว่าง รพสต.เฉลมิพระเกยีรตคิูบวั,สอ., อสม., 

อบต.,และแกนน าสุขภาพชุมชน  
5.2.1-3-2 โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร การออกก าลงักายและการจดัการ 
  อารมณ์ในกลุ่มผูป้ว่ยและกลุ่มเสีย่งต่อโรคเมตาบอลกิ 
5.2.1-3-3 โครงการรณรงคช์ุมชนร่วมใจ ลดเอว ลดเสีย่งจากโรคในกลุ่มเมตาบอลกิของ 
    ประชาชนอาย ุ30 ปีขึน้ไป 
5.2.1-3-4 โครงการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพเฉลมิพระเกยีรต ิต าบลคบูวั อ.เมอืง จ. ราชบุร ี
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5.2.1-3-5 โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อลดความเสีย่งจากโรคความดนัโลหติสงู และ 
  เบาหวานตามแนวทางคลนิิกไรพุ้ง (PDCA) 
5.2.1-3-6 โครงการก าจดัลกูน ้ายงุลายป้องกนัไขเ้ลอืดออก 
5.2.1-4-1  รายงานสรุปผล การด าเนินโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร การ 
  ออกก าลงักาย และการจดัการอารมณ์ในกลุ่มผูป้ว่ยและกลุ่มเสีย่งต่อโรคเมตาบอลกิ 
5.2.1-4-2 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการรณรงคช์ุมชนร่วมใจ ลดเอว ลดเสีย่งจากโรคใน 
  กลุ่มเมตาบอลกิของประชาชนอาย ุ30 ปีขึน้ไป 
5.2.1-4-3 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพเฉลมิพระ 
  เกยีรตติ าบลคบูวั อ.เมอืง จ.ราชบุร ี
5.2.1-5  แฟ้มสรุปผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม   
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2.2   ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหาสงัคมในดา้นต่างๆ   (สมศ 18) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ประเดน็การพิจารณา :  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ  80 
3. มปีระโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั 
4. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนและสงัคม 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏบิตัไิด ้

1 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

2 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

3 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

4 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
5.2.2.1    ผลการช้ีน า  ป้องกนั  หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านสารเสพติด (สมศ. 18.1) 
 ผลการชี้น า  ป้องกนัหรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นด้านสารเสพติด  วิทยาลยัสามารถ
ด าเนินงานผ่านประเดน็การพจิารณาจ านวน   5  ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA   

ปีการศกึษา 2553 คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไดก้ าหนดประเดน็การชีน้ า แกไ้ขปญัหา
สงัคม ดา้นสารเสพตดิ (5.2.2.1-1-1 ถงึ 5.2.2.1-1-3) โดยวทิยาลยั มกีารด าเนินงานต่อเนื่องมาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2551 เริม่ตน้จากการเป็นสถาบนัการศกึษาน าร่องโครงการสถานศกึษาตน้แบบแกป้ญัหา
บุหรีก่บัสุขภาพ ดงัปรากฎในแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2551 โครงการวทิยาลยัสง่เสรมิสุขภาพ 
กจิกรรมที ่ 1 (5.2.2.1-1-4) และด าเนินการตามแผน ผลการด าเนนิงานพบวา่ วทิยาลยัสามารถ
ประกาศเป็นสถานศกึษาปลอดบุหรี ่ รอ้ยละ 100 (5.2.2.1-1-5) ส่งผลใหอ้าจารยเ์กดิความเชีย่วชาญ
สามารถเขา้ร่วมเขยีนต ารา “บุหรีแ่ละสุขภาพ : บทบาทของพยาบาลต่อการสรา้งสงัคมไทยปลอด
บุหรี”่ (5.2.2.1-1-6) ตลอดจนน าผลไปพฒันาความรูน้กัศกึษาเรื่องบุหรีก่บัสุขภาพ จนสามารถผลติ
นวตักรรมบทภาพยนตรส์ ัน้สองเรื่อง คอื 1) เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ  2) กล่องดวงใจตา้นภยับุหรี ่(5.2.2.1-1-
7) ส่งเขา้ประกวดภาพยนตรส์ ัน้ไดร้บัรางวลัชมเชยเรื่อง เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ ในการประชุมนวตักรรม
ระดบัชาต ิ (5.2.2.1-1-8) ต่อมาปีการศกึษา 2552 ไดด้ าเนินการประเดน็ดา้นสารเสพตดิต่อเนื่องจากปี 
2551 โดยจดัท าโครงการวทิยาลยัสง่เสรมิสุขภาพ : กจิกรรมรณรงคล์ด ละ เลกิยาเสพตดิ (โครงการ
วทิยาลยัพยาบาลสขีาว) ดงัปรากฏในแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2552 (5.2.2.1-1-9) และ
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ด าเนินการตามแผน โดยบรูณาการกบัการจดัการเรยีนการสอน งานกจิการนกัศกึษา  และการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม (5.2.2.1-1-10)  ผลการด าเนินงานพบวา่ สามารถพฒันาความรูเ้รื่องพษิภยับุหรีแ่ละ
ผลกระทบจากควนับุหรีม่อืสอง เกดิเป็นชิน้งานเพลงรณรงคก์ารไม่สบูบุหรี ่ ใหแ้ก่นกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปี
ที ่1 รายวชิามนุษยส์ิง่แวดลอ้มและสุขภาพ  และชัน้ปีที ่4 รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและ
ชุมชน 2 น าไปใชใ้นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน (5.2.2.1-1-11)  และสามารถขยายผลไปสู่การ
บรกิารวชิาการในชุมชน  โดยการพฒันาแกนน านกัศกึษาในสโมสรนกัศกึษา   ใหเ้ขา้ร่วมโครงการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคมอยา่งต่อเนื่อง (5.2.2.1-1-12) ปีการศกึษา 2553 วทิยาลยัจงึด าเนินการ
ประเดน็ดา้นสารเสพตดิต่อเนื่อง โดยจดัท าโครงการวจิยัน าร่องเพื่อทดลองจดัการเรยีนการสอนการ
ควบคุมยาสบูในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ, โครงการพฒันาภาพยนตรส์ ัน้ “เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ ชวีี
สดใสในชุมชน” โครงการพฒันานวตักรรมเพลงลกูทุ่งไทยจงูใจเลกิบุหรี ่  โครงการพฒันานวตกรรม
ภาพยนตรส์ ัน้ ”กล่องดวงใจตา้นภยับุหรี ่ BCNR”  ดงัปรากฎในแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 
(5.2.2.1-1-13) และด าเนินการตามแผน ผลการด าเนินงานพบวา่ไดอ้งคค์วามรูใ้นรปูงานวจิยัและ
ผลงานสรา้งสรรคร์ณรงคบุ์หรีจ่ านวน 5 เรื่อง (5.2.2.1-1-14) ซึง่ผลงานสรา้งสรรคไ์ดน้ าไปเผยแพร่ใน
การจดันิทรรศการระดบัจงัหวดัตามโรงเรยีนในจงัหวดัราชบุร ี (5.2.2.1-1-15)  จากนัน้วทิยาลยั
ด าเนินการน าผลไปพฒันาเพื่อใหเ้กดิการชีน้ า ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมอยา่งต่อเนื่องและ
สอดคลอ้งกบัการก าหนดประเดน็ชีน้ าของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั โดยด าเนินโครงการ BCNR 
แกไ้ขปญัหาสงัคม : กจิกรรมสถานศกึษาตน้แบบแกป้ญัหาบุหรีก่บัสุขภาพ   ดงัปรากฏในแผนปฏบิตัิ
การปีงบประมาณ 2554 ด าเนินการตามแผน  ผลการด าเนินงาน พบวา่  สามารถน าความรูไ้ปชีน้ า
สงัคมได ้   ในการจดักจิกรรมรณรงคบุ์หรี ่   การใหค้วามรูท้ ัง้ในและนอกสถาบนั  การพฒันาสื่อ
นวตักรรมในการกระตุน้จงูใจ (5.2.2.1-1-16) 
 
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80   

วทิยาลยัด าเนินโครงการด้านการชี้น า  ป้องกนัหรือแก้ปญัหาสงัคมในด้านต่างๆ ภายใต้
โครงการ BCNR แกไ้ขปญัหาสงัคม: กจิกรรมสถานศกึษาต้นแบบแก้ปญัหาบุหรี่กบัสุขภาพ ก าหนด
ตวับ่งชี้ของโครงการ จ านวน 6 ตวับ่งชี้  สามารถด าเนินงานบรรลุตามตวับ่งชี้คดิเป็นร้อยละ  100  
(5.2.2.1-2-1)  
 
3.   ประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั 

จากการด าเนินงานการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหาสงัคม อยา่งต่อเนื่องภายใตโ้ครงการต่างๆ
เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั ดงันี้ 

3.1) วทิยาลยัเป็นสถานศกึษาพยาบาลปลอดบุหรี ่100 %  
 จากการด าเนินโครงการฯ โดยจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นสถานศกึษาพยาบาลปลอดบุหรี ่
100% มกีารตดิป้ายหา้มสบูบุหรีใ่นอาคารต่างๆ เชน่ หอ้งน ้า หอ้งท างาน หอ้งสมุด ตาม
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พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 (5.2.2.1-3-1)  ใหค้วามรูเ้รื่องพษิภยับุหรี ่
ควนับุหรีม่อืสองใหก้บับุคลากรในวทิยาลยั สง่ผลใหอ้าจารย ์ นกัศกึษา  และเจา้หน้าทีป่ฏบิตัตินเป็น
ตวัอยา่งทีด่ ี(5.2.2.1-3-2)    
 3.2) บุคลากรในวทิยาลยัสามารถน าความรูไ้ปใชก้บัตนเองและเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน 
 จากกจิกรรมใหค้วามรูก้บับุคลากร ท าใหไ้ดร้บัความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพษิภยับุหรี ่ ควนับุหรี่
มอืสอง และมสี่วนร่วมในกจิกรรมรณรงคต์้านภยับุหรี ่ ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี บอกต่อ
ครอบครวั และคนรอบขา้ง (5.2.2.1-3-3)   อาจารยไ์ดน้ าความรูไ้ปสอดแทรกในการเรยีนการสอน 
พฒันาตนเองดา้นการสรา้งผลงานสรา้งสรรคส์ู่การน าเสนอในเวทรีะดบัชาติ จนสามารถสรา้ง ผลงาน
สรา้งสรรคร์ณรงคบุ์หรี ่ จ านวน 5 เรื่อง ไดน้ าไปเผยแพร่ในรปูแบบการจดันทิรรศการระดบัจงัหวดั
(5.2.2.1-3-4 และ 5.2.2.1-3-5)  การไดร้บัการยกยอ่งระดบันานาชาต ิ จากผลงานวจิยั เรื่อง “การบรู
ณาการการจดัการเรยีนการสอนการควบคุมยาสบู    ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ”  ไดร้บัการ
คดัเลอืกน าเสนอในการประชุมนานาชาต ิ RCN ทีป่ระเทศองักฤษ  ในวนัที ่ 18 พฤษภาคม 2554 
(5.2.2.1-3-6) 
 นกัศกึษา ไดร้บัความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเนื้อหาสาระพษิภยับุหรี่ ควนับุหรี่มอืสอง และพฒันา
ศกัยภาพด้านการผลติสื่อเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกบัพษิภยัและการไม่สูบบุหรี่เป็นผลงานสร้างสรรค์สู่
การน าเสนอในเวทรีะดบัชาต ิเพื่อเตรยีมความพร้อมด้านการได้รบัรางวลัและการยกย่องระดบัชาติ/
นานาชาต ิ  (5.2.2.1-3-7)           
 3.3) วชิาชีพพยาบาล ได้รบัการยอมรบัและยกย่องในบทบาทด้านการชี้น า ป้องกนั และ
แกป้ญัหาสงัคม จากการสรา้งสรรคผ์ลงานสื่อรณรงคต์า้นภยับุหรี ่“นวตักรรมเพลงลกูทุ่งไทยจูงใจเลกิ
บุหรี”่ ไดร้บัรางวลัผลงานดเีด่นในการประชุมวชิาการ ความส าเรจ็ในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล
ไทย ครัง้ที ่4 เรื่อง พยาบาลไทยดแูลดว้ยหวัใจ เพื่อคนไทยไร้ควนับุหรี่ จดัโดยสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ในวนัที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน จตุจกัร กรุงเทพฯ 
(5.2.2.1-3-8) โดยการประชุมครัง้นี้มผีู้เข้าร่วมประชุม พยาบาล อาจารย์ นักศกึษาพยาบาล และ
บุคลากรสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 300 คน ท าให้สามารถเผยแพร่สื่อดงักล่าว
ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของผู้ประชุม เพื่อรณรงค์การควบคุมยาสูบต่อไป นอกจากนี้ สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยไดข้อน าสื่อไปเผยแพร่ใหก้บัเครอืขา่ยวชิาชพีสุขภาพ (5.2.2.1-3-9)    
                                 
4.  มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนและสงัคม  

จากจุดเริม่ตน้ทีจ่ดัท าโครงการสถานศกึษาตน้แบบแกป้ญัหาบุหรีก่บัสุขภาพ ตัง้แต่ปี
การศกึษา 2551 เน้นใหค้วามรูแ้ละจดัสภาพแวดลอ้มใหว้ทิยาลยัเป็นเขตปลอดบุหรี ่ 100  %  และ
ด าเนินการต่อยอดสู่โครงการวทิยาลยัพยาบาลสขีาวในปีการศกึษา 2552 โดยบรูณาการกบังาน
บรกิารวชิาการแก่สงัคม งานการเรยีนการสอน และงานกจิการนกัศกึษาเน้นพฒันาใหน้กัศกึษาเป็น
แกนน าในการร่วมใจตา้นภยับุหรี ่ โดยขยายพืน้ทีบ่รกิารวชิาการเป็นระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่การ
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จดับรกิารวชิาการในชุมชน ในโรงเรยีนต่างๆของจงัหวดัราชบุร ี ท าใหค้วามรูเ้รื่องพษิภยับุหรี ่ ควนั
บุหรีม่อืสองเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง (5.2.2.1-4-1)    มกีารพฒันาสื่อนวตักรรมเพลงลกูทุ่งไทยจงูใจ
เลกิบุหรี ่เป็นสื่อในการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพษิภยับุหรีแ่ละควนับุหรีม่อืสองใหแ้ก่นกัเรยีน ในโรงเรยีน ๓ 
แห่ง ของจงัหวดัราชบุร ี จดันทิรรศการรณรงคบุ์หรี ่ ในวนังดสบูบุหรีโ่ลก 31 พฤษภาคม 2554 
(5.2.2.1-4-2) เป็นการกระตุน้จงูใจใหก้ลุ่มวยัรุ่นลดละเลกิบุหรี่ พรอ้มเผยแพร่ความรูท้ ีไ่ดร้บัสู่
ครอบครวั นอกจากนี้ยงัมกีารจดักจิกรรมโครงการบรกิารวชิาการในชุมชนตลาดสนามหญ้าซึง่เป็น
แหล่งรวมของประชาชน เป็นการชีน้ าใหชุ้มชนและสงัคมตระหนกัในพษิภยัของบุหรี ่  (5.2.2.1-4-3) 
และในวนัที ่ 28 พฤษภาคม 2554 กระทรวงสาธารณสขุไดน้ าบทเพลงลกูทุ่งไทยจงูใจเลกิบุหรี ่ ของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี เป็นสื่อรณรงคใ์นการจดัรายการสถานีสุขภาพ ทางช่อง 11 
ช่วงสุขภาพดเีริม่ทีต่วัคุณ ตอน หมู่บา้นลด ละ เลกิบุหรี ่ในสปัดาหว์นังดสบูบุหรีโ่ลก  (5.2.2.1-4-4) 
 
5.  ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ / หรอืระดบันานาชาต ิ 

ผลงานสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่  เรื่อง นวตักรรมเพลงลูกทุ่งไทยจูงใจเลกิบุหรี ่
ไดร้บัรางวลัผลงานดเีด่น ในการประชุมวชิาการเรื่อง “ความส าเรจ็ในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล
ไทย”  ซึ่งจดัโดยเครือข่ายวชิาชพีพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี (5.2.2.1-5-1) 
จากผลงานการบรูณาการการด าเนินงานเกีย่วกบัการควบคุมการบรโิภคยาสูบอย่างต่อเนื่องส่งผลให ้ 
อาจารย์ของวทิยาลยัได้รบัโล่รางวลัศิษยเ์ก่าดเีด่น บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ประเภท
บรูณาการทัว่ไป ในวนัที ่19 มนีาคม 2554 (5.2.2.1-5-2)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  5.2.2.1  เท่ากบั  3  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 ส่งเสรมิใหอ้าจารยข์องวทิยาลยัทีไ่ดร้บัรางวลัยกย่องระดบัชาตพิฒันาผลงานเพื่อน าเสนอให้
ไดร้บัการยกยอ่งระดบันานาชาตต่ิอไป 
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รายการหลกัฐาน 
5.2.2.1-1-1       รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 
5.2.2.1-1-2       แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2554 : กจิกรรมที ่1 โครงการ สถานศกึษาตน้แบบ 
                    แกป้ญัหาบุหรีก่บัสุขภาพ บรูณาการกบังาน การเรยีนการสอน  งานกจิการนกัศกึษา 
                    และการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.2.2.1-1-3       ค าส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานสถานศกึษาพยาบาลตน้แบบแกป้ญัหาบุหรี ่
                    กบัสุขภาพ บรูณาการกบังาน การเรยีนการสอน  งานกจิการนกัศกึษา และ 
                    การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.2.2.1-1-4       แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2551  โครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพ : กจิกรรมที ่2 
                    สถานศกึษาตน้แบบแกป้ญัหาบุหรี ่หน้า 2-80-109 
5.2.2.1-1-5        1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพ ; กจิกรรม 

    สถานศกึษาตน้แบบแกป้ญัหาบุหรีก่บัสุขภาพ 
     2) ประกาศสถานศกึษาปลอดบุหรี ่รอ้ยละ 100 
5.2.2.1-1-6       ต ารา “บุหรีแ่ละสุขภาพ : บทบาทของพยาบาลต่อการสรา้งสงัคมไทยปลอดบุหรี”่ 
5.2.2.1-1-7       1) นวตักรรมบทภาพยนตรส์ ัน้  เรื่อง เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ  
            2) นวตักรรมบทภาพยนตรส์ ัน้  เรื่อง กล่องดวงใจ ตา้นภยับุหรี ่
5.2.2.1-1-8       ใบประกาศเกยีรตคิุณรางวลัชมเชย  เรือ่ง เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ   ในการประชุมนวตักรรม 
                      ระดบัชาต ิ
5.2.2.1-1-9       แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2552  โครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพ : กจิกรรม 
            รณรงคล์ด ละ เลกิยาเสพตดิ (โครงการวทิยาลยัพยาบาลสขีาว)  หน้า 2-135-184 
5.2.2.1-1-10      1) การออกแบบและการจดัการเรยีนการสอนรายวชิามนุษย ์สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
                       ปีการศกึษา 2552 

           2) การออกแบบการและการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล 
              ครอบครวัและชุมชน 2 ปีการศกึษา 2552 

5.2.2.1-1-11      รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการวทิยาลยัพยาบาลสขีาว 
5.2.2.1-1-12      รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสรา้งแกนน า  สรา้งครอบครวัและสงัคมปลอด 
                     บุหรี ่
5.2.2.1-1-13      1) แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 โครงการ วจิยัน าร่องเพื่อการทดลองการ 
                        จดัการเรยีนการสอนการควบคุมยาสบูในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติวทิยาลยั 
                        พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีหน้า 2-146-294 
                     2) รายงานการวจิยัน าร่อง  การจดัการเรยีนการสอนการควบคุมยาสบูในหลกัสตูร 
                        พยาบาลศาสตรบณัฑติ   
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5.2.2.1-1-14     แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553  
                    1) โครงการพฒันาภาพยนตรส์ ัน้ เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ ชวีสีดใสในชุมชน หน้า 2-155-294                        
                    2) โครงการพฒันานวตักรรมเพลงลกูทุง่ไทยจงูใจเลกิบุหรีห่น้า 2-156-294 
                    3) โครงการพฒันานวตักรรมภาพยนตรส์ ัน้  “กล่องดวงใจตา้นภยับุหรี ่BCNR”  
                        หน้า 2-157-294 
5.2.2.1-1-15    1) แผ่นซดีเีพลงลกูทุ่งไทยจงูใจเลกิบุหรี ่

          2) แผ่นซดีเีพลงล าตดัตา้นภยับุหรี ่
                    3) แผ่นซดีเีพลงผูช้ายในฝนัของหญงิไทยฉลาดไม่เป็นทาสบุหรี ่
                    4) แผ่นซดีภีาพยนตรส์ ัน้เรื่อง เลกิบุหรีอ่ยูท่ ีใ่จ 
                    5) แผ่นซดีภีาพยนตรส์ ัน้เรื่อง กล่องดวงใจ 
5.2.2.1-1-16    1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ BCNR แกไ้ขปญัหาสงัคม: กจิกรรม 
                       สถานศกึษาตน้แบบแกป้ญัหาบุหรีก่บัสุขภาพ 
  2) ภาพประกอบกจิกรรมการจดันทิรรศการ 
5.2.2.1-2-1 เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-1-16 
5.2.2.1-3-1 เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-1-4 
5.2.2.1-3-2 เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-1-5 
5.2.2.1-3-3 เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-1-5 
5.2.2.1-3-4      1) หนงัสอืตอบรบัการน าเสนอผลงานและจดันิทรรศการจากสมาคมพยาบาลแห่ง  
                      ประเทศไทย 
           2) ภาพการจดักจิกรรม 
5.2.2.1-3-5      1) หนงัสอืเชญิเป็นวทิยากรใหค้วามรู ้ เผยแพร่ผลงานสรา้งสรรคเ์พื่อการณรงค์ 
                        ปญัหาบุหรี ่และร่วมจดักจิกรรมวนังดสบูบุหรีโ่ลก 
           2) ภาพการจดักจิกรรม 
5.2.2.1-3-6      หลกัฐานการน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม“ The 2011 International Nursing   
                    Research Conference” at Harrogate 16-18 May,2011 จาก Royal College of 
                    Nursing of the  United Kingdom 
5.2.2.1-3-7      รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการนวตักรรมเพลงลกูทุ่งไทยจงูใจเลกิบุหรี ่  
                    (บรูณาการงานบรกิารวชิาการแกส่งัคมและการจดัการเรยีนการสอน วชิา มนุษย ์  
           สุขภาพกบัสิง่แวดลอ้ม 
5.2.2.1-3-8      เกยีรตบิตัรแสดงการไดร้บัรางวลัผลงานดเีด่นในการประชุมวชิาการ “ความส าเรจ็ใน 
                    การควบคุมยาสบู” โดยพยาบาลไทย ครัง้ที ่4 เรื่อง “พยาบาลไทยดแูลดว้ยหวัใจ เพื่อ 
                    คนไทยไรค้วนับุหรี”่ จดัโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในวนัที ่25- 26 
                    พฤศจกิายน 2553 
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5.2.2.1-3-9      1) รายชื่อผูส้นใจน าผลงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ 
           2) ตวัอยา่งหลกัฐานการน าไปใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานสมาคมขอสื่อ 
5.2.2.1-4-1      เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-1-16 
5.2.2.1-4-2 เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-3-5 
5.2.2.1-4-3 เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-3-7 
5.2.2.1-4-4 DVD การจดัรายการสถานสีุขภาพ ทางช่อง 11 ช่วงสุขภาพดเีริม่ทีต่วัคุณ ตอน  
                    หมู่บา้นลด ละ เลกิบุหรี ่    
5.2.2.1-5-1      เช่นเดยีวกบั 5.2.2.1-3-8 
5.2.2.1-5-2      1) รางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่น บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล 
                    2) เอกสารประกาศเกยีรตคิุณผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่น บณัฑติวทิยาลยั 
                     มหาวทิยาลยัมหดิล 
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5.2.2.2   ผลการช้ีน า  ป้องกนั หรือแก้ปัญหาสงัคมในประเดน็ด้านสขุภาพ (สมศ. 18.2) 
 ผลการชี้น า  ป้องกนัหรอืแก้ปญัหาสงัคมในด้านสุขภาพ  วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่าน
ประเดน็การพจิารณาจ านวน  4  ขอ้  ดงันี้ 
1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไดก้ าหนดประเดน็ในการชีน้ าแกไ้ขปญัหาสงัคมในประเดน็การ
แก้ไขปญัหาการขาดสารไอโอดีน (5.2.2.2-1-1) เนื่ องจากเป็นนโยบายและปญัหาเร่งด่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขที่เน้นในเรื่องการควบคุมและป้องกนัการขาดสารไอโอดนี และจากการส ารวจ
ทารกแรกเกดิในปี 2552 พบวา่ทารกแรกเกดิในจงัหวดัสมุทรสาคร อยูใ่นภาวะขาดสารไอโอดนีถงึรอ้ย
ละ 14 วทิยาลยัจงึได้ท าวจิยัเพื่อค้นหาสาเหตุของการขาดสารไอโอดนีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกตอ้งเกีย่วกบัการบรโิภคเกลอืสมุทรที่ผลติในจงัหวดัสมุทรสาคร ร่วมกบัการตรวจ
เกลอืสมุทรของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์บวา่ เกลอืสมุทรมปีรมิาณของไอโอดนีน้อยกวา่มาตรฐาน  
ดงันัน้  วทิยาลยัฯ จึงมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการท างาน   ร่วมกนัจดัท าแผนงานโครงการ BCNR 
แกไ้ขปญัหาสงัคม กจิกรรมการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี เป็นการบรกิารวชิาการโดยจดัอบรมให้
ความรู้แก่ อสม. จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 35 คน (5.2.2.2-1-2 และ 5.2.2.2-1-3) และด าเนินการ
ตามแผน    ทัง้นี้ภายหลงัเสรจ็สิน้โครงการ มกีารประเมนิผลโครงการตามตวับ่งชีผ้ลสมัฤทธิท์ ีก่ าหนด   
และมกีารน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงในการด าเนินโครงการ (5.2.2.2-1-4 และ 5.2.2.2-1-5) 
 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80  

วทิยาลยัไดก้ าหนดตวับ่งชี้ผลสมัฤทธิข์องโครงการ BCNR แก้ไขปญัหาสงัคม กจิกรรมการ
แก้ไขปญัหาขาดสารไอโอดนีจ านวน 2 ตวับ่งชี้  ผลการด าเนินงานบรรลุตวับ่งชี้ผลสมัฤทธิท์ ัง้ 2      
ตวับ่งชี ้(5.2.2.2-2-1)  ไดแ้ก่  รอ้ยละ 85  ของ อสม.มคีวามรูแ้ละสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์
ทีไ่ดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการแกไ้ขปญัหาการขาดสารไอโอดนีในชุมชนได ้ และรอ้ยละ 85 ของอสม. 
ที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจในระดบัดขีึน้ไป ผลการประเมนิ บรรลุตวับ่งชี้ท ัง้ 2 ตวั  คดิเป็น 
รอ้ยละ  100 (5.2.2.2-2-2) 
 
3. มปีระโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั 

จากการทีว่ทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าโครงการ BCNR แกไ้ขปญัหาสงัคม : กจิกรรมการแก้ไขปญัหา
ขาดสารไอโอดนี  ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาคร น าความรูจ้ากการบรกิารวชิาการในการแกไ้ขปญัหาขาด
สารไอโอดนี มาเผยแพร่ใหก้บัอาจารย ์นกัศกึษา ในวทิยาลยัฯ ในโครงการพฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพ
มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัตามมาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาตฯิ ”กจิกรรมการตกผลกึการเรยีนรู้สุข
ภาวะ” (5.2.2.2-3) ส่งผลท าให้อาจารยไ์ด้แนวทางในการแก้ไขปญัหาขาดสารไอโอดนีและมกีารน า
ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอน นักศกึษามคีวามรู้ในการดูแลตนเองและสามารถให้ค าแนะน า
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ผูร้บับรกิารในเรื่องการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีไดร้บั
การยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัการศกึษาทีช่ ีน้ าและแกป้ญัหาเรื่องการขาดสารไอโอดนี 
 
4. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนและสงัคม 
 วทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการตดิตามผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนโดยเกบ็
ขอ้มลูเชงิคุณภาพจากเจา้หน้าทีส่าธารณสุข อสม. และประชาชนพบวา่ประชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
เลอืกอาหารทีม่สีารไอโอดนีหรอืผลติภณัฑท์ีม่สีารไอโอดนีเพิม่มากขึน้ อสม.มคีวามรู้มากขึน้เกี่ยวกบั
ประโยชน์ของสารไอโอดนี รบัรูเ้รื่องอาหารที่มสีารไอโอดนี การอ่านฉลากอาหารที่มสีารไอโอดนี ใน
ส่วนของผู้น าชุมชนสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัความส าคญัในการบรโิภคอาหารที่มสีารไอโอดีน 
การเลอืกซือ้อาหารทีม่สีารไอโอดนีเป็นส่วนประกอบ และมคีวามมัน่ใจในการให้ค าแนะน าและขอ้มูล
กบัประชาชนในชุมชนเพิม่มากขึน้ (5.2.2.2-4) โดยผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนมคีุณภาพชวีติที่
ดขี ึน้ เนื่องจากมคีวามรู้ในการเลือกผลติภณัฑ์ที่มีสารไอโอดนีเพิม่มากขึน้และได้รบัสารไอโอดนีที่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกายและไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนจาการขาดสารไอโอดนี ผลกระทบ
ต่อองคก์รในชุมชน อบต. รพสต. เขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัที่จะดูแลประชาชนและเป็นขอ้มูล
ในการน าเขา้ของจงัหวดัทีจ่ะด าเนินโครงการต่อไป  
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 5.2.2.2     เท่ากบั  3  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4 4  

 
แนวทางการพฒันา 
 วจิยัเพื่อศกึษาผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
 
รายการหลกัฐาน 
5.2.2.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่3/2554 
5.2.2.2-1-2    แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554  ล าดบัที ่3-105  โครงการ  BCNR แกไ้ขปญัหาสงัคม 
5.2.2.2-1-3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการ BCNR แกไ้ขปญัหาสงัคม  
5.2.2.2-1-4    รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ BCNR  แกไ้ขปญัหาสงัคมกจิกรรมการแกไ้ข 
  ปญัหาขาดสารไอโอดนี 
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  5.2.2.2-1-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ BCNR  แกไ้ขปญัหาสงัคม 
  กจิกรรมการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี 

  5.2.2.2-2-1  รายงานการประเมนิผลส าเรจ็ตามตวับ่งชี ้
  5.2.2.2-2-2   เช่นเดยีวกบั 5.2.2.2-1-4   
  5.2.2.2-3        รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพมาตรฐานเป็นที ่  
  ยอมรบัตามมาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาตฯิ ”กจิกรรมการส่งเสรมิและ    
   สนบัสนุนนกัศกึษาในการจดัท าผลงานวชิาการ/นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพและ 
                     การเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการ 

5.2.2.2-4        รายงานผลการตดิตามผลกระทบ “BCNR แกไ้ขปญัหาสงัคม” 
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ตารางท่ี 2.5     สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่5  การบรกิารวชิาการแก่สงัคม         
ประจ าปีการศกึษา  2553 

 
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย      ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม   
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการ
แก่สงัคม (สกอ.5.1) 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1.1 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรยีน
การสอนหรอืการวจิยั (สมศ.8) 

รอ้ยละ 50 
5  คะแนน 

 

รอ้ยละ 64.71 
5  คะแนน 

 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.5.2) 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2.1 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

4  ขอ้ 
4  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2.2.1 ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแก้ปญัหา
สงัคมในประเดน็ดา้นสารเสพตดิ (สมศ. 18.1) 

3  ขอ้ 
3  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2.2.2  ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหา
สงัคมในประเดน็ดา้นสุขภาพ (สมศ. 18.2) 

3  ขอ้ 
3  คะแนน 

4  ขอ้ 
4  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.83 
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องคป์ระกอบท่ี 6    การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี  6.1       ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (สกอ. 6.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :  กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด  

2. มกีารบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนกัศกึษา 

3. มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน 

4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 

5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 

6. มกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคณุภาพดา้นศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่
ยอมรบัในระดบัชาต ิ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารปฏบิตั ิ

1 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

2   ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

3  ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

4  ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ
5 หรอื 6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา  2553  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

วทิยาลยัมรีะบบการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ในคู่มอืคุณภาพ (BCNR QM) (6.1-1-1) คู่มอื
ข ัน้ตอนการท างานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (PM 17) (6.1-1-2)   มนีโยบายดา้นการท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรมระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (6.1-1-3) ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยวทิยาลยัมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม(6.1-1-4) และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด  เช่น  โครงการอนุรกัษ์พฒันา/สร้างเสรมิเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย  
ภายใตแ้นวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (6.1-1-5) 
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2.   มกีารบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม
นกัศกึษา  

วทิยาลยัไดด้ าเนินการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีน
การสอน จ านวน 2  วชิา  ไดแ้ก่   วชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน  2  ภาคการศกึษาที ่2  
ปีการศกึษา 2553 (6.1-2-1)   ในกจิกรรมแก้ไขปญัหาอนามยัชุมชนโดยประยุกต์ใช้ภูมปิญัญาไทย
ดา้นศลิปะการแสดงเพลงไทยประยกุตใ์นการแกไ้ขปญัหาบุหรี่ในชุมชนบางป่า (6.1-2-2)     วชิาพชื
สมุนไพร ภาคการศกึษาที ่3  ปีการศกึษา 2553  (6.1-2-3)   ในกจิกรรมเผยแพร่ความรู้พชืสมุนไพร
เพื่อสุขภาพโดยประยุกต์ใช้เพลงปรบไก่เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนรางไม้แดง (6.1-2-4)   
และจดัใหม้กีารบรูณาการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ร่วมกบัชมรมจติ
อาสา (6.1-2-5)   ในโครงการจติอาสาพฒันา BCNR  (6.1-2-6)     

 
3.  มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
          มกีารเผยแพร่บรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน โดยวทิยาลยัได ้
จดักจิกรรมที ่7 พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  และ
ก าหนดเป้าหมายการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  จ านวน 5  ครัง้ (6.1-3-1)   ในปีการศกึษา 2553 มกีาร
เผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรมทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั จ านวน 6 ครัง้ ได้แก่  1)การแสดง
นาฏศลิป์และดนตรโีปงลางของวทิยาลยั เผยแพร่การอนุรกัษ์ สบืสาน ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ในงานชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย จ านวน 3 ครัง้  ณ เวที
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตริาชบุร ี 2) จดัการแสดงดนตรพีื้นเมืองใต้ตอนล่าง  ดนตรพีื้นเมอืงอสีาน  
และการร านาฏศิลป์ประกอบเพลง เผยแพร่การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมแก่นักดนตรีและ
นาฏศลิป์ และประชาชน  ณ วดัมหาธาตุวรวหิาร  อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี 3) จดัการแสดงโปงลาง
ทีง่านกาชาด กรุงเทพมหานคร  4) จดังานราตรสีู่ความส าเรจ็ วนัทีพ่่อแม่รอคอย   ณ  ลานวฒันธรรม
ของวทิยาลยั (6.1-3-2)    
 
4.  มกีารประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ
จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา    

วทิยาลยัจดักิจกรรมบูรณาการด้านศิลปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน         ใน
กจิกรรมมกีารระบุไวใ้นตวับ่งชีเ้พื่อประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการ (6.1-4-1)  มกีารบูรณาการ
งานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน จ านวน  2  รายวชิา   และการบรูณาการงาน
ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบักจิกรรมพฒันานกัศกึษา   จ านวน  2   กจิกรรม  คณะกรรมการฯ มี
การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานของกจิกรรม (6.1-4-2)   และประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   
ภายหลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรม (6.1 -4-3) 
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5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ
จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา    
  วทิยาลยัมกีารน าผลการประเมนิโครงการ/กจิกรรมตลอดจนขอ้เสนอแนะ   และการประเมนิ
การด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมในปีที่ผ่านมา   มาวางแผนในการจดัท าแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีต่อไป   โดยผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมงานท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม  ปีงบประมาณ 2553 ในดา้นทีไ่ดผ้ลการประเมนิน้อยที่สุด   คอื   ด้านความพงึ
พอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร  เท่ากบัร้อยละ 89.96 ( X =4.24, SD =0.70)  ซึ่งผู้เขา้ร่วมโครงการ
ประเมนิในขอ้รายการเรื่องระยะเวลาการจดั/เขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงฯ        ปีงบประมาณ 2554 
วทิยาลยัคงไวซ้ึง่เป้าหมาย  กจิกรรมการน าศลิปะและวฒันธรรมบูรณาการกบัการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมนกัศกึษา  ใหม้กีารประชาสมัพนัธก์ าหนดการและช่วงเวลาของกจิกรรมใหน้กัศกึษา บุคลากร
ไดท้ราบก่อนล่วงหน้า  ในโครงการจตุรธรรม  น าเอกลกัษณ์ไทย  น้อมใช้ปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีง  
(6.1-5-1)  อกีทัง้สรา้งจติส านึกของคณาจารย ์บุคลากร และนกัศกึษา ใหเ้หน็คุณค่าของการมสี่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมที่ใกล้สูญหายไป  และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง    เช่น ในปีงบประมาณ 2554   สโมสรนักศกึษา เสนอโครงการ bcnr ครอบครวัเดยีวกนั  
ส านึกรกัษ์ภูมวิฒันธรรม  ภูมวิถิี  ชวีพีอเพยีง  ได้รบัการสนับสนุนจากชุมชนต าบลท่าราบ  มูลนิธิ
โกมลคมีทอง  ส านกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ   (6.1-5-2)  
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  6.1     เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานท านุบ ารุงฯ งานการสอนและงานกจิกรรมนักศกึษาร่วมกนัและจดัระบบ
การติดตามผล ประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานการบูรณาการ  น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั เมื่อได้รบัการเหน็ชอบจงึน าไปแจ้งให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบในที่ประชุม
ประจ าเดอืนบุคลากร และนักศึกษา พร้อมตดิประกาศประชาสมัพนัธ์ไว้ที่ห้องพกัครู และสโมสร
นกัศกึษาภายในภาคการศกึษาที ่2 และ 3 ของปีการศกึษา 2553 
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รายการหลกัฐาน 
6.1-1-1 คู่มอืคุณภาพ (BCNR QM) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
6.1-1-2 PM 17 คู่มอืข ัน้ตอนการท างาน งานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
6.1-1-3 แผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553-2556 หน้า 1-7-8 : นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 
6.1-1-4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
6.1-1-5 การด าเนินงานตามระบบของงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม : โครงการอนุรกัษ์พฒันา/

สร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย ภายใต้แนวคิดปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

6.1-2-1 
 
6.1-2-2 

การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการสอนวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวั  
และชุมชน 2 
กจิกรรมแกไ้ขปญัหาอนามยัชุมชนโดยประยกุตใ์ชเ้พลงไทยประยกุตใ์นการแกไ้ขปญัหา 

                               
6.1-2-3 
6.1-2-4 
 
6.1-2-5 
6.1-2-6  
 
6.1-3-1 
 
6.1-3-2 
 
6.1-4-1 
 
6.1-4-2   
 
6.1-4-3 
 
6.1-5-1 
 

2(1)     ก ิ บุหรีใ่นชุมชนบางปา่     
ในชุมชนา  การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการสอนวชิาพชืสมุนไพร 

กจิกรรมเผยแพร่ความรู้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยประยุกต์ใช้เพลงปรบไก่เพื่อการดูแล
สุขภาพตนเองในชุมชนรางไมแ้ดง 
แผนปฏบิตักิารชมรมจติอาสา  ประจ าปีการศกึษา  2553 
1) โครงการจติอาสาพฒันา BCNR   
2) ภาพถ่ายกจิกรรม 
กจิกรรมที ่7 พฒันาศกัยภาพนักศกึษาด้านดนตรแีละนาฏศลิป์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
ในโครงการจตุรธรรม  น าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1) หนงัสอืเชญิจากหน่วยงานภายนอก    
2) ภาพเผยแพร่บรกิารดา้นศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553  ฉบบัปรบัปรุงเดอืนกรกฎาคม  2553   
หน้า 2-291-331 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานกจิกรรมการบูรณาการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ 
เรยีนการสอนและกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
ถอดบทเรยีนความส าเรจ็ของการบูรณาการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการ
สอนและกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 : โครงการจตุรธรรม น าเอกลกัษณ์ไทย     
น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

6.1-5-2 
 

โครงการ BCNR ครอบครวัเดยีวกนั  รกัษ์ภมูวิฒันธรรม  ภมูวิถิ ี ชวีพีอเพยีง  ปี 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1         การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม  (สมศ. 10) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80  
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง 
4. เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชน 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏบิตัไิด ้

1 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

2 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

3 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

4 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา  2553  การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม  วทิยาลยัสามารถ 
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน  4   ขอ้ ดงันี้ 
1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 วทิยาลยั ไดก้ าหนด นโยบายการบรหิารในเรื่อง การส่งเสรมิและสนบัสนุนด้านศลิปะและ
วฒันธรรม ไวใ้นแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2553-2556 (6.1.1-1-1) มกีารถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตัโิดย มี
การแต่งตัง้คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (6.1.1-1-2) ด าเนินการงานท านุบ ารุงฯใช้
ระบบและกลไกตามกระบวนการท างานตามคู่มอืคุณภาพ (BCNR QM) ของวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ีใน PM 17  ซึ่งเป็นคู่มอืข ัน้ตอนการท างาน (6.1.1-1-3) งานท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมจดัท าแผนงาน/โครงการอนุรกัษ์ พฒันา/สร้างเสรมิเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมและส่งเสรมิ
ประชาธปิไตย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
(6.1.1-1-4)  คณะกรรมการเขยีนโครงการ (6.1.1-1-5) จดัด าเนินการจ านวน 4 กจิกรรมตามทีก่ าหนด
ไว ้ตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละตวับ่งชี้ผลสมัฤทธิข์องโครงการ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินการ (6.1.1-1-6)   มกีารน าผลการประเมนิมาใชใ้นการวางแผนปรบัปรุงการด าเนินการ
งานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม โดย จดัท าแผนงาน/โครงการจตุรธรรม น าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใช้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไวใ้นแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2554 (6.1.1-1-7)   

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา 2553 
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80  
            วทิยาลยัด าเนินงานใน 4 กจิกรรมตามที่ก าหนดไวใ้น โครงการอนุรกัษ์ พฒันา/สร้างเสรมิ
เอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมและส่งเสรมิประชาธปิไตย ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  และ สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี้ผลสมัฤทธิข์องโครงการจ านวน 10 ตวั บรรลุตามเป้าหมายร้อยละ100 
(6.1.1-2)   
 
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง   

 วทิยาลยั มกีารจดัท าแผนปฎบิตักิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2553 (6.1.1-3-1 ) และปีงบประมาณ 2554 (6.1.1-3-2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจดั
กจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  จดัท าแผนประจ าปีใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกจิกรรมวนัส าคญัของ
ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และจดัตารางรายชื่อบุคคลากรแบบสุ่มไวเ้พื่อเขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ( 6.1.1-3-3)    วทิยาลยัจดั/ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรมตลอดปีการศกึษา 2553 จ านวน 75  กจิกรรม (6.1.1-3-4) 
 
4. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ

ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาต ิโดยกระทรวงวฒันธรรมได้คดัเลอืกให้ ดร.มณฑาทพิย ์ไชยศกัดิ ์
เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม ระดบัประเทศ ด้านผู้ท าคุณประโยชน์ด้านส่งเสริม
ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม (ภาคราชการ)  ในโครงการคดัเลอืกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ 2553  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยกยอ่งเชดิช ูและเผยแพร่เกยีรตคิุณของ
บุคคลและองค์กรต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก ที่ให้ความร่วมมอืส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงาน
ดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม   (6.1.1-4-1 และ 6.1.1-4-2) (จากเกณฑข์อ้ 5) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  6.1.1    เท่ากบั  3  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4 4  
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แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการกลุ่มวชิาการด้านการบรกิารการศกึษา ควรจดักจิกรรม/โครงการ สร้างเสรมิ
เอกลกัษณ์ของบุคลากรและนักศึกษา ด้วยวฒันธรรมจติอาสา เพื่อท าให้เกิด การบริการด้วยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์ไวใ้นแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัและสโมสรนักศกึษา ปีงบประมาณ 2554 และ
ผลกัดนัใหว้ทิยาลยัเป็นตวัอยา่งทีด่ดีา้นวฒันธรรมจติอาสา ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาติ 
 
รายการหลกัฐาน 
6.1.1-1-1 แผนกลยทุธ ์ประจ าปี 2553 – 2556 หน้า 1-7-8 
6.1.1-1-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที่ 158 / 2552 เรื่องแต่งตัง้บุคคลเพื่อปฏบิตังิาน 
6.1.1-1-3 คู่มอืคุณภาพ (BCNR QM:PM 17) ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
6.1.1-1-4 แผนปฎบิตักิาร ปีงบประมาณ 2553 หน้า 2-289-331 ถงึ 2-295-331  
6.1.1-1-5 โครงการอนุรกัษ์ พฒันา/สร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและส่งเสริมประชาธปิไตย 

ภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปีงบประมาณ 2553 
6.1.1-1-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์ พฒันา/สร้างเสรมิเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรม

และส่งเสรมิประชาธปิไตยภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
6.1.1-1-7 แผนปฎบิตักิารปีงบประมาณ 2554 หน้า 2-173-233 ถงึ 2-179-233 
6.1.1-2 เช่นเดยีวกบั 6.1.1-1-6 
6.1.1-3-1 เช่นเดยีวกบั 6.1.1-1-4 
6.1.1-3-2 เช่นเดยีวกบั 6.1.1-1-7 
6.1.1-3-3 แผนประจ าปีให้บุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ และ

ตารางรายชื่อบุคลากรแบบสุ่ม เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมร่ วมกบั
หน่วยงานภายนอก    

6.1.1-3-4 ฐานขอ้มลูกจิกรรม/โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ปีการศกึษา 2553 
6.1.1-4-1 ประกาศกระทรวงวฒันธรรม เรื่อง ผลการคดัเลอืกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม 

ระดบัประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
6.1.1-4-2 ภาพผูอ้ านวยการรบัโล่ประกาศเกยีรตคิุณ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.2   การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม  (สมศ. 11) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ประเดน็การพิจารณา 

1. การมสี่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี
2. อาคารสถานที ่สะอาด  ถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวามสุนทรยี ์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม 
4. มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสรมิต่อการจดักจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาทัง้องคก์ร  ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5   

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏบิตัไิด ้

1 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

2 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

3 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

4 ขอ้ 
ปฏบิตัไิด ้

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา  2553  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  วทิยาลยั
สามารถด าเนินงาน  ผ่านประเดน็การพจิารณา จ านวน 5   ขอ้ ดงันี้ 
1.  การมสี่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี   

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีมกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารด้านท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมประจ าปี 2553 (6.1.2-1-1 ) และปีงบประมาณ 2554 (6.1.2-1-2) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ใหบุ้คลากรจดั / เขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  จดัท าแผนประจ าปีให้บุคลากรเขา้
ร่วมกจิกรรมวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และจดัตารางรายชื่อบุคคลากรแบบสุ่มไวเ้พื่อ
เขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ( 6.1.2-1-3)    ในการ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆมีการแจ้งให้บุคลากรทราบในที่ประชุมประจ าเดือน ติดประกาศ
ประชาสมัพนัธ ์(6.1.2-1-4) เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็ มกีารรายงานสรุปผลการด าเนินงานใหท้ราบในที่
ประชุมประจ าเดอืน (6.1.2-1-5) จากการด าเนินการตามแผนท าให้ทุกคนในวทิยาลยัมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมอยา่งพรอ้มเพรยีง สวยงามและสม ่าเสมอ เช่นการแต่งกายด้วยชุดไทยในวนัศุกร์ สวมใส่ผ้า
ทอพืน้ถิน่ในวนัองัคาร ท าบุญตกับาตรทุกเดอืนด้วยการแต่งกายอย่างไทย โดยมบุีคคลภายนอกเขา้
ร่วม   ผลจากการท ากจิกรรมก่อใหเ้กดิวฒันธรรมการมสี่วนร่วมให้ศลิปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของวถิชีวีติ (6.1.2-1-6) 
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2.  อาคารสถานที ่สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวามสุนทรยี ์  
วทิยาลยัมกีารดแูลรกัษาความสะอาดอาคารสถานที่ (6.1.2-2-1)  จดัตกแต่งระเบยีงทางเดนิ  

ผนงัอาคารดว้ยตวัอกัษรเป็นขอ้ความ เตอืนใจ กระตุน้ความคดิ สามารถน าไปปฏบิตัไิด้ เช่นพระราช
ด ารสัคุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  พระราชด ารสัของสมเดจ็พระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี เป็นตน้ (6.1.2-2-2) ตกแต่งหอ้งในอาคารดว้ยภาพวาดดอกไมไ้ทย (6.1.2-2-3) 
 
3.  ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

วทิยาลยัจดัแต่งภูมิทศัน์บริเวณวทิยาลยัด้วย ไม้ยนืต้น ไม้ดอก ไม้ประดบั ตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรยี ์(6.1.2-3-1)   มคีวามเป็นธรรมชาตดิ้วย น ้าตก น ้าพุ สวนสมุนไพร ท าให้ภูมทิศัน์ของ
วทิยาลยั  สวยงาม ร่มเยน็ (6.1.2-3-2) ประดบัสวนดว้ยอุปกรณ์ออกก าลงักายภาคสนามเพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพ (6.1.2-3-3) และมกีารจดักจิกรรมเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้แก่”ขวดพลาสตกิพชิติขยะ”และ”
กระดาษดมีรีายได”้ (6.1.2-3-4) 
 
4.  มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสรมิต่อการจดักจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมอยา่งสม ่าเสมอ   

วทิยาลยัประกาศใหทุ้กคนในทีป่ระชุมประจ าเดอืน (6.1.2-4-1) ทราบวา่  พืน้ทีท่างวฒันธรรม
ของวทิยาลยั  คือ  ลานสมเด็จย่าหน้าเสาธง และจดัท าประกาศวทิยาลยั เรื่อง ก าหนดพื้นที่ทาง
วฒันธรรม ( 6.1.2-4-2)  เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์จดักจิกรรมอย่างสม ่าเสมอ ตามแผนการใช้
พืน้ทีท่างวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ2554 (6.1.2-4-3)   เช่น กจิกรรมสร้างเสรมิจรยิธรรมด ารง
เอกลกัษณ์ไทยใส่ใจสิง่แวดล้อม นอบน้อมประเพณีไทยจดักจิกรรมแต่งผ้าไทยใส่บาตรเดอืนละครัง้ 
ดว้ยอาหารไทย ใส่ภาชนะอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม มปีระชาชนเขา้ร่วมตกับาตร และใช้ในการกระท าพธิี
ถวายราชสกัการะสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เนื่องในวนัพยาบาลแห่งชาตแิละจดักจิกรรม
เจรญิจติตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั   เนื่องในโอกาสเฉลมิ
พระชนมพรรษา และการจดัแสดงดนตรีโปงลางในพิธีฉลองวนัส าเร็จการศึกษา อย่างสม ่าเสมอ  
(6.1.2-4-4)            
 
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษา ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

วทิยาลยัประเมนิระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนักศกึษาทัง้องค์กร ต่อการพฒันา
สุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม ในประเดน็การพจิารณาขอ้ 1-4 ได้ผลการประเมนิเท่ากบั 
4.77 จากคะแนนเตม็ 5 (6.1.2-5) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  6.1.2    เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ส่งเสรมิใหบุ้คลากร และนกัศกึษา ได้มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมอย่างสม ่าเสมอ   รวมถึงการรกัษาภูมิทศัน์ อาคาร
สถานที ่ สอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  ตลอดจนมกีารปรบัปรุงและพฒันาเพื่อ
การด ารงรกัษาอยา่งต่อเนื่อง 
 
รายการหลกัฐาน 

6.1.2-1-1 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบัปรบัปรุงเดอืนกรกฎาคม 2553 หน้า 2-289-
331 ถงึ 2-295-331  

6.1.2-1-2 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554  หน้า 2-171-247  ถงึ 2-180-247 
และหน้า 2-42-247 

6.1.2-1-3 แผนประจ าปีให้บุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และ
ตารางรายชื่อบุคลากรแบบสุ่ม เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก    

6.1.2-1-4 ตวัอยา่งการแจง้ใหบุ้คลากรทราบ ในประชุมประจ าเดอืน เพื่อการมสี่วนร่วมในการด าเนินการ
กจิกรรมต่างๆ  (รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่8 , 9 และ 10 /2553) 

6.1.2-1-5 ตวัอย่างการรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน เพื่อให้บุคลากรทราบ 
(รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่4/2553) 

6.1.2-1-6 ภาพวฒันธรรมองคก์ร 
6.1.2-2-1 ภาพความสะอาด อาคารสถานที ่
6.1.2-2-2 ภาพตวัอกัษรค าสอนตามผนงัอาคาร 
6.1.2-2-3 ภาพตกแต่งหอ้งในอาคารดว้ยภาพวาดดอกไมไ้ทย 
6.1.2-3-1 ภาพการตกแต่งตน้ไมอ้ยา่งมสีุนทรยี ์
6.1.2-3-2 ภาพน ้าพุ สวนสมุนไพร   
6.1.2-3-3 ภาพอุปกรณ์การออกก าลงักายภาคสนาม 
6.1.2-3-4 ภาพกจิกรรมเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
6.1.2-4-1 รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่2 /2554 
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6.1.2-4-2 ประกาศ การก าหนดพืน้ทีท่างวฒันธรรม 
6.1.2-4-3 แผนการใชพ้ืน้ทีท่างวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2554 
6.1.2-4-4 ภาพการ ใชพ้ืน้ทีท่างวฒันธรรมจดักจิกรรม 
6.1.2-5 รายงานผลการประเมนิระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาทัง้องคก์รต่อการพฒันา

สุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม   
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ตารางท่ี 2.6  สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่6  การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม                     
                   ประจ าปีการศกึษา  2553 
                  
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย      ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม   
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม (สกอ.6.1) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1   การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศลิปะ
และวฒันธรรม  (สมศ.10) 

3 ขอ้ 
3  คะแนน 

4  ขอ้ 
4  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.2  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศลิปะและวฒันธรรม  (สมศ.11) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.67 
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องคป์ระกอบท่ี 7     การบรหิารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี  7.1         ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ. 7.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :   กระบวนการ    
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 

   
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. สภาสถาบนัปฏบิตัหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมนิตนเอง
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวสิ ัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดบั มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มกีารน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏบิตังิานและพฒันาสถาบนั  

3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

4. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจใน
การตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยี  

7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนัและผู้บรหิารน าผลการประเมนิไป
ปรบัปรุงการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม  
 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2553   ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน   
วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  7 ขอ้  ดงันี้ 
1.  สภาสถาบนัปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า โดยท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ 
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เพื่อทบทวนบทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน (7.1-1-1 ถงึ 7.1-1-4) ก าหนดนโยบายการบรหิารวทิยาลยั
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (7.1-1-5) มีการเปิดเผยประวตัิ
คณะกรรมการต่อสาธารณชนทาง website ของวทิยาลยั (7.1-1-6) และมกีารประเมนิตนเองตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า (7.1-1-8 และ 7.1-1-9) 
 
2.  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มี
ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันา
สถาบนั 
           ผู้บรหิารร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารก าหนดนโยบาย (7.1-2-1) ร่วมกบับุคลากรทบทวน
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ ก าหนดยุทธศาสตร์ (7.1-2-2) น าสู่การปฏบิตัิโดยมีการก าหนดตวับ่งชี้และ
ผู้รบัผดิชอบ (7.1-2-3) ด าเนินการถ่ายทอดนโยบาย วสิยัทศัน์ แผนยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดบัทราบและท าความเขา้ใจร่วมกนั (7.1-2-4) มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏบิตังิาน และพฒันาสถาบนั เช่น น าสารสนเทศขอ้มูลเกี่ยวกบัการเงนิ ขอ้มูลแผนการด าเนินงาน 
มาใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร ์(7.1-2-5)  
 
3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของวทิยาลยัไปยงับุคลากรในสถาบนั 
           ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามตามตวับ่งชี้แผนปฏบิตักิารปี
ละ 2 ครัง้ (7.1-3-1) ตดิตามผลการน านโยบาย แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ(7.1-3-2) และประเมนิผล
การด าเนินงานตามพนัธกจิของวทิยาลยัปีละ 1 ครัง้ (7.1-3-3) และสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้
ของแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 (7.1-3-4) โดยแจ้งผลการด าเนินงาน
ไปยงับุคลากรทุกระดบัผ่านการประชุมประจ าเดอืน (7.1-3-5) และน าผลการประเมนิการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2553 มาปรบัแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยั
ประจ าปีการศกึษา 2553  (7.1-3-6)  
 
4.   ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสนิใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
           ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรร่วมแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารจดัการ เช่น  การร่วมแสดง
ความคดิเหน็เรื่องการด าเนินงานเพื่อผลกัดนัผลลพัธ์ตามตวับ่งชี้คุณภาพ (7.1-4-1) ปรบัลดขัน้ตอนการ
บรหิารโดยมอบอ านาจการตดัสินใจแกผู้บรหิารหรือผู้ปฏบิตัิระดบัถดัไป เพื่อเพิม่ความคล่องตวั เช่น 
แต่งตัง้ขา้ราชการรกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ (7.1-4-2)  มอบหมายหน้าที่ให้ปฏบิตัหิน้าที่แทน
ผู้อ านวยการ (7.1-4-3) แต่งตัง้ผู้ปฎิบตัิหน้าที่เวรรกัษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร
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ประจ าเดอืน (7.1-4-4) การมอบหมายหน้าที่ความรบัผดิชอบของผู้บรหิารแต่ละระดบัตามโครงสร้าง
องคก์าร (7.1-4-5)  และมกีารก าหนดลกัษณะงานของบุคลากร (7.1-4-6) ม ีweb blog เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารระหวา่งผูบ้รหิารและบุคลากร (7.1-4-7)   
 

5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์อง
สถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ  
           ผูบ้รหิารมกีารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิทกัษะในการปฏบิตังิานใหส้งูขึน้อยา่งต่อเนื่องหรอื
เพิม่ศกัยภาพในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ เช่น การสอนงาน (7.1-5-1) การประชุมแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ (7.1-5-2) แจ้งขอ้มูลความรู้ที่เกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมิพฒันาผู้ร่วมงาน (7.1-5-3) มกีารฝึก
ประสบการณ์ใหก้บับุคลากรใหม่กบัพีเ่ลีย้ง (Coaching) (7.1-5-4) เป็นตน้    
 
6.  ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยี  
           ผูบ้รหิารมดี าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 10 ประการ มกีารเปิดเผยประวตั ิ(7.1-6-1)  มี
รายงานการเงนิของวทิยาลยัเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ าทุกไตรมาส มกีารตดิตามผล
การควบคุมภายใน ดงัรายละเอยีดปรากฏในแฟ้มรายงานการบรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล (7.1-
6-2)    
 
7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนัและผู้บรหิารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
บรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
           คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั ประชุมเพื่อท าข้อตกลงร่วมกนัเรื่องการประเมินผลการ
บรหิารงานของวทิยาลยัและการประเมนิผู้บรหิาร (7.1-7-1) มกีารน าผลการประเมนิ (7.1-7-2) ไปใช้
ปรบัปรุงการบรหิารงาน    และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (7.1-7-3)   
 
           วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่7.1  เท่ากบั   7   ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  
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แนวทางการพฒันา 
1. เลขานุการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั จดัท าแผนการประชุม จ านวนคณะกรรมการ

ทีเ่ขา้ประชุม จ านวนครัง้ของการตดิตามแผนปฏบิตักิาร การตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นที่
รบัทราบโดยทัว่กนั  

2. กรณีมกีรรมการบรหิารวทิยาลยัลาระยะยาวหรอือบรม ควรมกีารบนัทกึและมอบหมาย
หน้าที่ในการด าเนินการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้  และควรมีการรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการบรหิารทราบ และแจกบนัทกึการรายงานการประชุมเมื่อสามารถกลบัมาปฏบิตัภิารกจิ 
 
รายการหลกัฐาน 

7.1-1-1 คู่มือการบริหารของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล : 
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่ 

7.1-1-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่  9 / 2553  วนัที1่7 กนัยายน 2553 
วาระที่ 4.11  เรื่องการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัวทิยาลยั (กรรมการชุด ส าเนาค าส ัง่ที ่158/2553) 

7.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 3 / 2553  วนัที่ 3 ธนัวาคม 2553 
วาระเรื่องแจ้ง การปฏิบตัหิน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุด 
ส าเนาค าส ัง่ที ่186/2553) 

7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 3 / 2553  วนัที่ 3 ธนัวาคม 2553 
วาระเรื่องแจ้ง 1. ยนิดีต้อนรบัคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ : องค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรหิาร และการแต่งตัง้เลขานุการฯ และผูช้่วยเลขานุการฯ 

7.1-1-5 
 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 8 / 2553 วนัที ่11 สงิหาคม 
   2553 วาระที ่4.12.2  เรื่องขอทบทวน นโยบายการบรหิารงานของวทิยาลยั 

 
 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 9 / 2553 วนัที1่7 กนัยายน 
   2553 วาระที่ 3.4. เรื่องรายงานผลการทบทวนปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของ
วทิยาลยัต่อคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่

7.1-1-6 http://www.bcnr.ac.th/ (รายนามและประวตักิรรมการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั) 
7.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 8 / 2553  วนัที ่11 สงิหาคม 2553 

วาระที ่4.14 เรื่องการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิาร 
7.1-1-8 สรุปผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัในการบรหิารงานและการ

ด าเนินการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ประจ าปี 2553  
 
 

http://www.bcnr.ac.th/
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7.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 3 / 2553  วนัที่ 3 ธนัวาคม 2553 
วาระ 4.3 เรื่อง หารอืการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิาร (กรรมการชุด ส าเนา
ค าส ัง่ที ่158/2552) 

7.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่  8 / 2553  วนัที ่11 สงิหาคม 
2553 วาระที ่4.12.2 เรื่องขอทบทวน นโยบายการบรหิารงานของวทิยาลยั : ก าหนด 
นโยบายการพฒันายทุธศาสตรข์องวทิยาลยั 

7.1-2-2 1) รายงานการประชุมการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 
 2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : กจิกรรมสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผน 

   กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 และจดัท าแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 
   2554วนัที ่9-11 กนัยายน 2553 : วาระที ่1 ผูอ้ านวยการชีแ้จงทศิทาง และกระบวนการ 
   ด าเนินงานทีจ่ะน าไปสู่เปาหมาย ฯ  และวาระที ่4.4 การถ่ายทอดนโยบายใหห้น่วยงาน 
   และบุคลากรทุกระดบัเขา้ใจร่วมกนัฯ และ 4.5 การถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนั 
   ไปสู่ทุกหน่วยงาน 

7.1-2-3 แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ตวับ่งชี้แผนยุทธศาสตร์และผู้รบัผดิชอบ หน้า 2-12-53 ถึง 
2-53-53 

7.1-2-4 1) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553 วาระที ่4.3 เรื่อง 
   การถ่ายทอดวสิยัทศัน์เละแผนกลยทุธว์ทิยาลยั 

 2) รายงานการประชุม โครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละ 
   เป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั (2 ธนัวาคม 
   2553) วาระที ่4.1, 4.2,4.3,4.4  

 3) รายงานการประชุม โครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละ 
   เป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั  
   (21 กุมภาพนัธ ์2554)  

7.1-2-5 ฐานขอ้มลูสารสนเทศ  
7.1-3-1 1) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : กจิกรรมสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผน 

   กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 และจดัท าแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 
   2554 วนัที ่9-11 กนัยายน 2553 : วาระที ่4.1 การก ากบัตดิตามผลการน านโยบาย 
   แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตัแิละประเมนิผลการด าเนินงานฯ  2) ผลการด าเนินงานตาม 
   ตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิาร 

 2) รายงานสรุปผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัฯ” 1-2 กุมภาพนัธ ์2554: สรุป 
   รายงานการประชุมวาระที ่4.1 
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 3) รายงานสรุปผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัฯ (18-20 เมษายน 2554)  : 
   รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 (ครึง่ปี 
   แรก) 

7.1-3-2 รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : กจิกรรมสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผน    
กลยุทธ์และแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 และจดัท าแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 
2554 วนัที่ 9-11 กนัยายน 2553 : วาระที่ 4.1 การก ากบัตดิตามผลการน านโยบาย แผน
กลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตัแิละประเมนิผลการด าเนินงานฯ 1) รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชีแ้ผนกลยทุธ ์2553-2556 

7.1-3-3 1) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่7/2553 วนัที ่13 กรกฎาคม 2553 
   วาระที ่4.1 เรื่องการตดิตามผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ ประจ าปีงบประมาณ /2553 
   ไตรมาสที ่3 

 2) รายงานประจ าปี 2553 : ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ 
7.1-3-4 1) รายงานสรุปผลตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
 2) แฟ้มผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  2553: รายงาน 

   สรุปผลการปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2553 : ตารางสรุปผล 
   การด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 

7.1-3-5 แฟ้มรายงานการประชุมประจ าเดอืน เช่น  
 1) รายงานการประชุมประจ าเดอืน 6/2553 (16 มยิ.53) เรื่องแจง้ 1.2 การจดัท า 

   แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2554 และ1.3 เรื่องการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และ 
   4.5 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืน 7/2553 (21 กค.53) 4.4 เรื่องรายงานผลการ 
   ด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร 

 3) รายงานการประชุมประจ าเดอืน 8/2553 (18 ส.ค.53) 4.2 เรื่องรายงานผลการ 
   ด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร  

 4) การประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553 วาระสบืเนื่อง (การตดิตาม 
   งานของผูบ้รหิาร 4.8 และ 4.12  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ   

 5) รายงานการประชุมประจ าเดอืน 11/2553 (15 ธ.ค. 53) วาระ 4.10 การตดิตามแผนการ 
   ผลติผลงานวจิยั 

 6) รายงานการประชุมประจ าเดอืน 1/2554 (19 ม.ค.54) 4.7 เรื่องรายงานผลการ 
   ด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร 4.9 น าเสนอรายงานผลการประพฤตติามจรรยาบรรณ 

7.1-3-6 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ 9/1 วนัที ่9 
   กนัยายน 2553 
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 2) แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558 
 3) แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยัประจ าปีการศกึษา 2553 
7.1-4-1  1) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553 วาระอื่น ๆ 5.1 

    เรื่องการหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อผลกัดนัผลลพัธก์ารด าเนินงานตามตวับ่งชี้ 
    คุณภาพของวทิยาลยั 

  2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่10/2553 วนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 วาระอื่น ๆ 
    5.2 เรื่องการสอบรวบยอดของสถาบนัพระบรมราชชนก 

7.1-4-2 1) ส าเนาค าส ัง่ที ่2871/2550 แต่งตัง้รกัษาการแทนผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราช 
   ชนนี ราชบุร ี

 2) ส าเนาค าส ัง่ที ่2308/2553 แต่งตัง้รกัษาการแทนผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราช 
   ชนนี ราชบุร ี

7.1-4-3 ส าเนาค าส ัง่ที ่211/2553  (30 ธ.ค. 53) มอบหมายหน้าทีใ่หป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูอ้ านวยการ  
7.1-4-4 ส าเนาค าส ัง่ที่ 050/2554 แต่งตัง้ผู้ปฏบิตัหิน้าที่เวรรกัษาการประจ าสถานที่ราชการและ

ผูต้รวจเวรประจ าเดอืน เมษายน 2554 
7.1-4-5 แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ผงัโครงสรา้งองคก์าร  
7.1-4-6 คู่มอืลกัษณะงานของบุคลากร (Job Description) 
7.1-4-7 http://www.bcnr.ac.th/ พดูคุยกบัผูบ้รหิาร/ http://bcnrtalk๒way 
7.1-5-1 รายงานการประชุม โครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชี้และ

เป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั (วนัที่ 22 เม.ย.
54) วาระเรื่องแจ้ง  เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดตวัชี้วดัและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่
ระดบับุคคล โดย ดร.มณฑาทพิย ์ไชยศกัดิ ์  

7.1-5-2 1) การถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนัเรื่องการถ่ายทอดตวับ่งชีร้ะดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลใน 
   รายงานการประชุมครัง้ที ่ 10/2553 

 2) รายงานการประชุม โครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละ 
   เป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั (2 ธนัวาคม 
   2553) วาระที ่4.1, 4.2,4.3,4.4 

7.1-5-3 แฟ้มรายงานการประชุมประจ าเดอืน 
 1) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่7/2553 วนัที ่21 กรกฎาคม 2553 

   วาระเรื่องแจง้ 1.2 การเขา้ประชุมการเบกิจ่ายเงนิ การจดัซือ้จดัจา้ง โดยวทิยากร 
   ผูท้รงคุณวฒุ ิวาระที ่4.15 การปรบัเกณฑส์ดัส่วน PA ของบุคลากร 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2553 วนัที ่8 ตุลาคม 2553 วาระเรื่องแจง้ 3. 
   ประกาศส านกังานปลดักระทรวงฯ 4.6 การเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศฯ 4.7 ระเบยีบการลา 
   เขยีนผลงานวชิาการ 

http://www.bcnr.ac.th/
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 3)  รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่10/2553 วนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 วาระที ่3 
    เรื่องสบืเนื่อง 3.1 วาระที ่4.4, 5.2 เรื่องการสอบรวบยอดของสถาบนัพระบรมราชชนก 

 4) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่3/2554 วนัที ่16 มนีาคม 2554 วาระที ่4.2 การ 
    ปฏบิตัติามระบบการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์  วาระที ่4.16 การ 
    แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่องการสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั 

 5) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่5/2554 วนัที ่18 พฤษภาคม 2554 วาระที ่4.11 
   ทบทวนกรอบทศิทางการผลติผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 

7.1-5-4 
7.1-6-1 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานใน BCNR QM (PM 24) 
เช่นเดยีวกบั 7.1-1-6 

7.1-6-2 แฟ้มสรุปรายงานการบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ของผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาล 
7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 3 / 2553 วนัที่ 3 ธนัวาคม 2553 

วาระที ่4.3 เรื่องการประเมนิคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัและการประเมนิผูบ้รหิาร 
7.1-7-2 1) รายงานสรุปผลการประเมนิผลการบรหิารงานของวทิยาลยัประจ าปี 2553 
 2) รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรต่อผูบ้รหิาร วทิยาลยัพยาบาล 

   บรมราชชนนี  ราชบุร ีประจ าปี 2553 
 3) ผลการประเมนิตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของวพบ.ราชบุร ีโดยสถาบนัพระบรม 

   ราชชนก 
7.1-7-3 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 4 / 2554 วนัที ่10 มกราคม 

   2554 วาระที ่4.5  รายงานผลการประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนัและผูบ้รหิาร 
 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่4 / 2554 วนัที ่14 

   มกราคม  2554 วาระประธานแจง้ใหท้ราบโครงการพฒันารองผูอ้ านวยการวทิยาลยัใน 
   สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
3) โครงการอบรมฟ้ืนฟูวชิาการส าหรบัพยาบาลเวชปฏบิตัฯิ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  7.1.1   การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั (สมศ. 13)  
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   ผลลพัธ ์
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ใชค้่าคะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบนัแต่งตัง้ (คะแนนเตม็ 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 
  
ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศกึษา) ผลการ

ด าเนินงานที่
ใชค้ านวณ 

ปี 
 2551 

ปี 
2552 

ปี  
2553 

1 คะแนนการประเมนิผลการ
ด าเนินงานของผูบ้รหิารสถาบนั 

N/A N/A 5 5 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 7.1.1    ≥  3.51  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด  

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 วทิยาลยัควรก าหนดแนวทางการประเมนิผลตามหน้าทีแ่ละบทบาทของผูบ้รหิารในการ 
บรหิารและจดัการใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตังิานประจ าปีของวทิยาลยั โดย
มุ่งเน้นการประเมนิคุณภาพของการบรหิารงานตามนโยบายของตน้สงักดั และครอบคลุมพนัธกจิหลกั
ของวทิยาลยั ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิารประจ าปี รวมถงึความสามารถในการบรหิารจดัการตาม
หลกัธรรมาภบิาล ตลอดจนมกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันาการปฏบิตังิานในบทบาท
ผูบ้รหิารอยา่งเป็นรปูธรรม 
 
รายการหลกัฐาน 
7.1.1 หนงัสอืราชการที ่สธ.0203.0203/ว.2062 เรื่อง ผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัของค ารบัรอง 
         ปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดอืน 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2            การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรยีนรู้ (สกอ.7.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มกีารก าหนดประเดน็ความรู ้และเป้าหมายของการจดัการความรูท้ ีส่อดคลอ้งกบัแผน  
กลยทุธข์องสถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้น 
การวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้ 1 

3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge)  เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1  และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับุคคลและแหล่ง 
เรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบตัทิี่ดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมา 
ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร(explicit knowledge) และจากความรู้  ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge)  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ใน ปีการศึกษา 2553   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้   วิทยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  5 ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั  

วทิยาลยัก าหนดประเดน็การจดัการความรู้และเป้าหมาย ในปีการศกึษา 2553  จ านวน 2 
เรื่อง  คอื เรื่องการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นหวัใจความเป็นมนุษย ์และเรื่องการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของงานวจิยั  ซึ่งสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บรหิารจดัการองคค์วามรูแ้ละนวตกรรมให้เกดิมูลค่าเพิม่  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างและพฒันาระบบบรหิาร
การวจิยัและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ ครบวงจรและเป็นสากล (7.2-1-1 ถงึ 7.2-1-4) 
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2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้น 
การวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้ 1 
  วทิยาลยัก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านการผลติบณัฑติและ
ดา้นการวจิยั ทัง้ 2  เรื่อง คอื อาจารยใ์นวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีตามทีร่ะบุในแผนการ
จดัการความรู ้ปีการศกึษา 2553 (7.2-2)  
 
3.  มกีารแบ่งปนัแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง(tacit knowledge)เพื่อ
ค้นหาแนวปฏบิตัทิี่ดตีามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด  

วทิยาลยัมกีารจดัประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะผูม้ปีระสบการณ์ตรงจ านวน  
2  เรื่อง   ไดแ้ก่ 

3.1 การจดัการความรู ้เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นหวัใจความ 
เป็นมนุษย ์ โดยการประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้  และระดมสมองเพื่อค้นหาแนวปฏบิตักิารการสอน
แบบบรูณาการทีด่ ีเป็นระยะๆ จ านวน  8 ครัง้ (7.2-3-1 และ 7.2-3-2) 

3.2 การจดัการความรู ้เรื่อง การสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั  โดยการประชุมเพื่อแลกเปลีย่น 
เรยีนรูแ้ละระดมสมองเพื่อคน้หาแนวปฏบิตักิารสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยัทีด่ ีเป็นระยะๆ จ านวน  6   
ครัง้ (7.2-3-3) 

 
4.  มกีารรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1 ทัง้ที่มอียู่ในตวับุคคลและแหล่งการ
เรยีนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัทิี่ดีมาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge)  
 วทิยาลยัมีการรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีและจดัท าป็นรูปเล่มเพื่อการเผยแพร่  
จ านวน  2  เรื่อง  ไดแ้ก่ 
                4.1 การจดัการความรู ้เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นหวัใจความเป็น
มนุษย ์  ไดร้วบรวมความรูท้ ีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาเป็นต้นแบบการสอนบูรณาการ ชุดวชิาการ
พยาบาล   และได้ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบและจดัพมิพ์เป็นรูปเล่ม   เพื่อการเผยแพร่   
(7.2-4-1)                  
 4.2 การจดัการความรู้ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิม่ของงานวจิยั  ได้รวบรวมความรู้ที่เป็นแนว
ปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาเป็น แนวปฏบิตักิารสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั  และจดัพมิพเ์ป็นรูปเล่ม เพื่อการ
เผยแพร่ (7.2-4-2)                  
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5.  มกีารน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาที่ผ่านมา  ที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge)  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  
              5.1 การจดัการความรู้ เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นหวัใจความเป็น
มนุษย ์ ไดน้ าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรู ้เรื่อง ตน้แบบการสอนบรูณาการ ชุดวชิาการพยาบาล 
และความรู้ที่ได้จากปีการศึกษาที่ผ่านมาและทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
เผยแพร่โดยการจดัประชุมวชิาการแก่อาจารย ์ พยาบาลและผูส้นใจ เพื่อน าความรู้และแนวปฏบิตัทิี่ดี
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานต่อไป (7.2-5-1 และ 7.2-5-2) 
 5.2 การจดัการความรู้ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิม่ของงานวจิยั  ได้น าความรู้ที่ได้จากการ
จดัการความรู ้และทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรงทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่เีผยแพร่โดยจดัเป็นรูปเล่มแจก
ในงานต่างๆ ในวทิยาลยัฯ และการเผยแพร่บน Webblog:km BCNR.wordpress.com  (7.2-5-3 และ
7.2-5-4) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชี้ที่  7.2    เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการจดัการความรูใ้นองคก์าร  ควรมกีารด าเนินการดงันี้  
1. กระตุน้ใหม้กีระบวนการจดัการความรูใ้นทุกกลุ่มงานและภาควชิา  และส่งเสรมิ 

ให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้  ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตทิีม่คีวามยัง่ยนื 
          2.  กระตุ้นให้มกีระบวนการจดัการความรู้ที่ส าคญัจ าเป็นในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์  และ
พนัธกจิขององคก์าร 
 3.   ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์องค์ความรู้  ที่ผ่านการจัดการความรู้สู่สาธารณชนอย่างเป็น
รปูธรรมและสม ่าเสมอ  
          4.  ผลกัดนัใหเ้กดิการน าองคค์วามรูสู้่การสรา้งมลูค่าเพิม่ในชุมชน 
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รายการหลกัฐาน 
7.2-1-1 
7.2-1-2 
 
7.2-1-3 
 
7.2-1-4 

แผนการจดัการความรู ้ (KM Action  Plan)  ประจ าปีงบประมาณ 2554 
โครงการการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละองคก์รแห่งความสุข 
และการน าองคค์วามรูสู้่ชุมชน   ประจ าปีงบประมาณ 2554 
แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ 2554  ล าดบัที ่4-84  หน้าที ่2-204-233 ถงึ 2-205-233  
(กรกฎาคม 2554) 
แผนยทุธศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี(พ.ศ. 2554-2558) หน้า 3-50-115 

7.2-2 เช่นเดยีวกบั 7.2-1-1 
7.2-3-1 รายงานการประชุม การจัดการเรียนการสอนบูรณาการและการบริการวิชาการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย ์ครัง้ที ่1/2553 ถงึ ครัง้ที ่ 6/2553   และ  ครัง้ที ่1/2554 ถงึ 2/2554                                                
7.2-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ ประชุมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง การจดัการเรยีนการ

สอนแบบบรูณาการเพื่อพฒันานกัศกึษาใหม้หีวัใจความเป็นมนุษย ์
7.2-3-3 รายงานการประชุมเรื่องการสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั ครัง้ที ่1 ถงึ 6 
7.2-4.1 
7.2-4-2  
7.2-5-1  
                                  
7.2-5-2 
 
 
7.2-5-3 

ตน้แบบการสอนบรูณาการ ชุดวชิาการพยาบาล 
แนวปฏบิตักิารสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การพฒันากระบวนทศัน์
ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยส์ าหรบัอาจารย ์วพบ.ราชบุร ี
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การพฒันากระบวนทศัน์
ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยส์ าหรบัอาจารยแ์ละพยาบาลผู้สอนภาคปฏบิตั ิวพบ.
ราชบุร ี
หนงัสอืสรุปการสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั   

7.2-5-4 
 
 
 
 
 

Webblog:km BCNR.wordpress.com   
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา 2553 

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี  งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

  

 

162 

ตวับ่งช้ีท่ี  7.3           ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ (สกอ. 7.3)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :    กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั โดยอยา่ง 

น้อยต้องครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถ
น าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ 

สารสนเทศ 
5. มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2   ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2553  การด าเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ   
วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

วทิยาลยัมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนระบบสารสนเทศ (7.3-1-1)  และร่วมกนัจดัท า
แผนระบบสารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องวทิยาลยั (7.3-1-2 และ 7.3-1-3)   
 
2.  มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั โดยอย่างน้อยต้อง 
ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน  การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพ   
           วทิยาลยัมกีารจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารบน Website วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุร ี เพื่อใหผู้บ้รหิารใชใ้นการบรหิารและการตดัสนิใจในเรื่องที่เป็นพนัธกจิของวทิยาลยัได้
อยา่งครบถ้วน  ทัง้ดา้นการจดัการเรยีนการสอน    การวจิยั   การเงนิ  การประกนัคุณภาพการศกึษา    
และมรีะบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ  เช่น   ระบบทะเบยีนและประเมนิผลการศกึษา   
(eduads) (7.3-2-1) และน าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนั เช่น การใช้ขอ้มูลด้านบุคคล ด้านการเงนิ  
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ประกอบการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (7.3-2-2 และ 7.3-2-3) และมรีะบบ CHE QA online ที่
สามารถบนัทกึและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ (7.3-2-4) 
 
3.  มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ   

วทิยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกปี
การศกึษา  ผลการประเมนิความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัด ี ( x =3.87  SD=0.67)  (7.3-3) 
 
4.  มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจ ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ มาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศไดป้ระชุมร่วมกนัในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (7.3-4-1)  คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศได้น าแนวทางในการพฒันาระบบ
สารสนเทศมาจดัท าแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศที่ผ่านการพจิารณาจากผู้บรหิาร (7.3-4-2) และมี
การด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศ (7.3-4-3) 
 
5.  มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามที่ก าหนด  

วทิยาลยัมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  ระดบัอุดมศกึษา (CHE QA online) (7.3-5-1) มรีะบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัว่า
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (7.3-5-2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) (7.3-5-3) 
เครอืขา่ยความร่วมมอืพฒันาหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา (ThaiLIS) (7.3-5-4) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่7.3  เท่ากบั  5 ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

งานสารสนเทศ ควรด าเนินการจดัท าแผนระบบสารสนเทศใหค้รบถ้วนตามแนวทางการ 
ปฏบิตัทิีด่ ี
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รายการหลกัฐาน 
7.3-1-1 
 
 
 
 
 
7.3-1-2 
 
7.3-1-3 
 
 
 
7.3-2-1 
7.3-2-2 
7.3-2-3 
7.3-2-4 

1) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่141/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ 
    จดัท าแผนระบบสารสนเทศของวทิยาลยั 
2) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่186/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการงาน 
    ต่างๆ 
3) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่158/2552 เรื่อง แต่งตัง้บุคคลเพื่อ 
    ปฏบิตังิาน 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนระบบสารสนเทศของวทิยาลยั 
2) แผนระบบสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2553 - 2556 
1) แผนกลยทุธ ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี 
2) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
3) แผนยทุธศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีพ.ศ. 2554-2558 
4) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารบน Website วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
ระบบสารสนเทศขอ้มลูดา้นบุคลากรและการเงนิ 
รายงานการประเมนิตนเอง 
ระบบ CHE- QA Online 

7.3-3 รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
7.3-4-1 
 
7.3-4-2 
7.3-4-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศครัง้ที่ 1/2553 วนัที่ 3 
สงิหาคม 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 
ผลการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศ : การเปลี่ยนระบบ  Internet / การ
ตดิตัง้จุดเชื่อมต่อ internet ไรส้าย 

7.3-5-1      การส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของ สกอ.(CHE QA Online System) 
7.3-5-2     ระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัวา่ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 
7.3-5-3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS)  
7.3-5-4     เครอืขา่ยความร่วมมอืพฒันาหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา (ThaiLIS) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  7.4      ระบบบรหิารความเสีย่ง  (สกอ. 7.4)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :    กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูง
และตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อให้เกดิความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบรบิทของสถาบนั จากตวัอยา่งต่อไปนี้  

- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานที)่   

- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์ หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลกัสตูร การบรหิารงานวจิยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพา ะ

จรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร     
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัล าดบัความเสี่ยงที่ได้จาก
การวเิคราะหใ์นขอ้ 2   

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และด าเนินการตามแผน   
5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อ

พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรบัแผนหรอื

วเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีถดัไป   
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  
3 ขอ้หรอื 4  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2553   ระบบบริหารความเสี่ยง  วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน  6 ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

    มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของวทิยาลยั  ประกอบด้วยผู้อ านวยการ และ
ตวัแทนทีร่บัผดิชอบในแต่ละพนัธกจิหลกัของวทิยาลยัได้แก่ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานต่างๆ หวัหน้า
ภาค หวัหน้างาน  รวมทัง้มกีารระบุรายละเอยีดการท างานหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
(7.4-1) 

 
2.  มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสี่ยง และปจัจยัที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบรบิท
ของสถาบนั 

     แต่ละกลุ่มงานจะพจิารณาวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อให้เกดิความเสี่ยง  6 
ดา้นตามบรบิทของสถาบนั ไดแ้ก่ 1) ความเสีย่งดา้นการเงนิ 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 3) ความ
เสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 4) ความเสี่ยงด้านการปฏบิตังิาน 5) ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรและดา้นธรรมาภบิาล  และ 6) ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก (7.4-2) 
 
3.  มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์น
ขอ้ 2   

  วทิยาลยัมกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัล าดบัความเสี่ยง (7.4-3-
1) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุใน คู่มอืบริหารความเสี่ยงฉบบัที่ 2 (BCNR Risk 
Management) (7.4-3-2) 
 
4.  มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และด าเนินการตามแผน 
     วทิยาลยัมกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
(7.4-4-1 และ 7.4-4-2)  และงานบรหิารความเสี่ยงแจ้งอุบตักิารณ์ความเสี่ยง  การด าเนินการด้าน
ความเสี่ยงในที่ประชุมประจ าเดือนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบับุคลากรในสถาบนั และ
ด าเนินการแกไ้ข ลด หรอืป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม (7.4-4-3) 
 
5.  มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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  วทิยาลยัมกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง (7.4-5-1) 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั  (7.4-5-2) 
 
6.  มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วาม
เสีย่งในรอบปีถดัไป   

วทิยาลยัมกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะได้แก่ การจดัการความเสี่ยงซ ้าซากจาก
คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไปใชใ้นการปรบัแผนบรหิารความเสีย่ง (7.4-6) 

 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่7.4  เท่ากบั  6 ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางพฒันา 

งานบรหิารความเสีย่งฯ มแีนวทางด าเนินการดงันี้ 
1. จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในรอบปีถดัไปโดยพจิารณาถงึระดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่

หลงัการจดัการ ความเสีย่งและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้ความเสี่ยง
ใหม่จากนโยบาย หรอืสภาพแวดล้อมทางการศกึษาที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายในวทิยาลยั และจาก
สถาบนัพระบรมราชชนก  
 2.  เผยแพร่คู่มอืบรหิารความเสี่ยงฉบบัที่ 2 (BCNR Risk Management) ก าหนดมาตรการ
เสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้บุคลากรในวทิยาลยั รวมถึงนักศกึษาในหลากหลายช่องทางอย่าง
สม ่าเสมอ  
 
รายการหลกัฐาน 
7.4-1 1) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2552 

2) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2553 
3) ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2553 

7.4-2 แบบวเิคราะห/์ประเมนิความเสีย่งและการปรบัปรุงกจิกรรมควบคุม 
7.4-3-1 เช่นเดยีวกบั 7.4-2 
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7.4-3-2 
7.4-4-1 
7.4-4-2 
 
7.4-4-3 

คู่มอืบรหิารความเสีย่งฉบบัที ่2 (BCNR Risk Management)  
แผนงานการบรหิารความเสีย่งซึง่จดัท าโดยรองผูอ้ านวยการแต่ละกลุ่มงาน 
1) รายงานผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2553 
2) สรุปผลการบรหิารความเสีย่งในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 
ตวัอยา่งรายงานการประชุมประจ าเดอืน (วาระการบรหิารความเสีย่ง) 

7.4-5-1 
7.4-5-2 
7.4-6 

เช่นเดยีวกบั 7.4-4-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่10/2553 วนัที ่15 ตุลาคม 2553 
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา 
(โครงการพฒันาประสทิธภิาพระบบบรหิารความเสีย่งในองค์กร) 
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ตารางท่ี 2.7   สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่7  การบรหิารและการจดัการ  
                    ประจ าปีการศกึษา 2553 
 
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผู้บรหิาร
ทุกระดบัของสถาบนั   (สกอ.7.1) 

7  ขอ้ 
5  คะแนน 

7  ขอ้ 
5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1.1  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภาสถาบนั (สมศ.13) 

≥ 3.51 คะแนน 5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2   การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้  
(สกอ.7.2)                 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ
การตดัสนิใจ (สกอ.7.3) 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ.7.4) 6  ขอ้ 
5  คะแนน 

6  ขอ้ 
5  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 5 
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องคป์ระกอบท่ี 8    การเงนิและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีท่ี  8.1          ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (สกอ. 8.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี      กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 
2. มีแนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจดัสรร และการวาง

แผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปีทีส่อดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันา

สถาบนัและบุคลากร   
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอย่างน้อย

ปีละ 2 ครัง้ 
5. มกีารน าขอ้มูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทาง

การเงนิและความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจาก

รายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3   ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ 2553   ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน  7 ขอ้  ดงันี้ 
1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

วทิยาลยัมแีผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
ประจ าปีงบประมาณ 2553–2556 (8.1-1-1) ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุร ี ประจ าปี 2553-2556  (8.1-1-2) 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ  หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 
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วทิยาลยัมแีนวทางจดัหาทรพัยากรดา้นการเงนิ (8.2-2-1) จ าแนกเป็น 2 แหล่ง คอื จากแหล่ง
เงนิงบประมาณแผ่นดนิ  โดยจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านส านักงบประมาณ  และ
แหล่งเงนิรายไดข้องวทิยาลยั (เงนินอกงบประมาณ) มกีารประมาณการรายรบัจากเงนิบ ารุงการศกึษา
รายได้จากทรพัย์สนิ  และผลประโยชน์อื่น  จดัท ารูปเล่มเอกสารสรุปสาระส าคญัและรายละเอยีด
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีน าเข้าในที่ประชุมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  เพื่อใหว้ทิยาลยัทราบจ านวนทุนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการที่จะจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามกลุ่มภารกจิของวทิยาลยั และมเีกณฑ์ในการจดัสรรงบประมาณ (8.1-2-2) ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต นอกจากนัน้วทิยาลยัมี
การวางแผนการใชเ้งนิประจ าปีงบประมาณ 2553 (8.1-2-3) โดยในการวางแผนใช้เงนิทุกกลุ่มงานมี
ส่วนร่วมในการวางแผนใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี แสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ (8.1-2-4 ถึง 
8.1-2-8)    
 
3. มงีบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันาสถาบนัและ
บุคลากร  

วทิยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปีแต่ละพนัธกจิและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
(8.1.3-1) และการวเิคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามพันธกิจของวิทยาลยัจากผลการปฏิบตัิงานตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2553 (8.1.3-2)  
 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  
  มกีารรายงานผลการด าเนินงานการเงนิงบประมาณรอบครึ่งปีงบประมาณ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงนิและงบประมาณ (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2552 – 31 มนีาคม 2553)  (8.1.4-
1)  รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที ่4/2553 (8.1.4-2) และรายงานผลการด าเนินงาน
การเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 
2553) (8.1-4-3) รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553  (8.1-4.4) นอกจากนัน้ยงัมี
การจดัท ารายงานสถานะทางการเงินแสดงผลการรบั – จ่าย น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารวทิยาลยัอยา่งต่อเนื่อง (8.1-4-5)  
 
5. มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและ
ความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง  

มีการวเิคราะห์และค านวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบริหารงบประมาณเพื่อการจัด
การศกึษาพยาบาลของวทิยาลยั  ได้แก่  1) วเิคราะห์สินทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเท่า 2) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายทัง้หมดต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 3) วเิคราะหร์อ้ยละของ
เงนิเหลอืจ่ายสุทธต่ิองบด าเนินการ 4) วเิคราะหง์บประมาณส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ ัง้ในประเทศ
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และต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจ า 5) วเิคราะห์ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร ์
และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  รอบระยะครึ่งปีงบประมาณ  และรอบ
ปีงบประมาณ (8.1-5-1 ถงึ 8.1-5-3)  นอกจากนัน้ยงัรายงานสถานะ รายรบั รายจ่าย เงนิงบประมาณ  
เงนินอกงบประมาณต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารอยา่งต่อเนื่อง (8.1-5-4) เพื่อทราบสถานะความ
มัน่คงทางการเงนิ และให้ผู้บรหิารสามารถเร่งรดั ตดิตามการใช้ หรอืเบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน และตามมตคิณะรฐัมนตรกี าหนด 
 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
และกฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ได้แก่  กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (8.1-6-1) ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (8.1-6-2)  และ
วทิยาลยัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการท าหน้าที่ตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ 
(8.1-6-3) เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการตรวจสอบรายงานขอเบิกเงิน 
คณะกรรมการตรวจนบัพสัดุประจ าปี  เพื่อควบคุมการเบกิจ่ายเงนิ ตดิตามการใช้เงนิของวทิยาลยัให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบนัก าหนด นอกจากนัน้ในปีงบประมาณ 2553 (8.1-6-4 – 
8.1-6-7) วทิยาลยัยงัไดถู้กตรวจสอบระบบการเงนิงบประมาณระบบเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS 
จากกองคลงัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (8.1-6-8)  
 
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจ 

ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารด้านการเงินงบประมาณ ผ่านระบบ 
GFMIS ในการตดิตามความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงนิ (8.1.7-1) นอกจากนัน้ยงัได้ตดิตามสถานะ
ทางการเงนิในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  เพื่อแก้ไขปญัหาในการด าเนินงานและเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ เร่งรดัการเบกิจ่ายใหเ้ป็นตามมตคิณะรฐัมนตรกี าหนด (8.1-7-2)  
  

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  8.1  เท่ากบั  7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  
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แนวทางการพฒันา 
 1. ในปีงบประมาณ 2554  งานการเงนิและบญัชคีวรมกีารพฒันาการจดัท าแผนปฏบิตักิารให้
ครอบคลุมกระบวนการท างานโดยยดึเกณฑ์แนวทางปฏิบตัิงานที่ดี (Good Practice) โดยน า
กระบวนการจดัการความรูม้าใช ้
 2. ในปีงบประมาณ 2554 กลุ่มอ านวยการ  ผู้ควบคุมก ากบัการปฏิบตัิงานด้านพสัดุของ
วทิยาลยัควรมกีารตดิตามใหง้านพสัดุมกีารจดัท ารายงานตรวจสอบทรพัยส์นิ และวสัดุคงคลงัให้เสรจ็
ภายใน 15 กนัยายน หรอือยา่งชา้ภายใน 30 กนัยายน 2554 
 3. วทิยาลยัรกัษาไวซ้ึง่ระบบตรวจสอบบญัชทีีด่ ีโดยยดึถอืและปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า   
 4. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีแนวทางปฏิบตัิงานที่ดี (Good Practice) ของการเงินและ
งบประมาณ และสนบัสนุนใหม้กีารส่งประกวดผลงานเมื่อสถาบนัพระบรมราชชนก หรอืหน่วยงานอื่น
จดัใหม้เีวทเีผยแพร่แนวทางปฏบิตังิานทีด่ ีรวมถงึระบบปฏบิตังิานทีด่ขีองงานอื่นๆ ในฝา่ย ไดแ้ก่ งาน
การเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน เป็นตน้ 
 
รายการหลกัฐาน 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงนิและงบประมาณของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

ประจ าปีงบประมาณ 2553–2556 
8.1-1-2 แผนยทุธศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปี 2553 – 2556 
8.1-2-1 
 

แนวทางจดัหาทรพัยากรด้านการเงนิ (ในเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงนิและงบประมาณ
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2553–2556 หน้า 14 ) 

8.1-2-2 นโยบาย แนวทางการจดัท างบประมาณ และเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณของวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2553 

8.1-2-3 แผนการขอตัง้งบประมาณแผ่นดนิ  (ในเล่มแผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2553–2556 หน้า  11) 

8.1-2.4 แผนการขอตัง้งบประมาณเงินรายได้ (ในเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงนิและงบประมาณ
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2553–2556 หน้า 12) 

8.1-2.5 ส าเนาหนงัสอืราชการเกีย่วกบัค าของบประมาณประจ าปี 2553 
8.1-2-6 ประมาณการรายรบัเงนินอกงบประมาณของวทิยาลยั ประจ าปี 2553    
8.1-2.7 รายงานการประชุมโครงการพฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและ

แนวโน้มในอนาคต (วนัที ่20-22 สงิหาคม 2552) : สรุปการจดัท าแผนกลยทุธป์ระจ าปี
งบประมาณ 2553-2556 

8.1.2-8 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
8.1.3-1 รายงานวเิคราะหข์อ้มลูการจดัสรรงบประมาณตามพนัธกจิของวทิยาลยัจากแผนปฏบิตัิ

การประจ าปีงบประมาณ 2553 
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8.1.3-2 รายงานวเิคราะห์ขอ้มูลค่าใช้จ่ายตามพนัธกจิของวทิยาลยัจากแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2553 

8.1.4-1 รายงานผลการด าเนินงานการเงินงบประมาณรอบครึ่งปีงบประมาณ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงนิและงบประมาณ (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2552 – 31 มนีาคม 
2553) 

8.1.4-2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที ่ 4/2553 
8.1.4-3 รายงานผลการด าเนินงานการเงินงบประมาณ ประจ า ปีงบประมาณ 2553 (รอบ

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553)  
8.1.4-4 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ที ่ 9/2553 
8.1.4-5 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั รอบปี 2553 วาระ รายงาน

สถานะทางการเงนิ 
8.1-5-1 ฐานขอ้มลูรายการทางการเงนิ รายงานการเงนิเกีย่วกบัรายรบั – รายจ่ายเงนิงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน และเงนินอกงบประมาณของวทิยาลยัประจ าปีงบประมาณ 2553 
 1) วเิคราะหส์นิทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
 2) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายทัง้หมดต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
 3) วเิคราะหร์อ้ยละของเงนิเหลอืจ่ายสุทธต่ิองบด าเนินการ 
 4) วเิคราะห์งบประมาณส าหรบัการพฒันาคณาจารย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

ต่ออาจารยป์ระจ า 
 5) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพวิเตอร ์และศนูยส์ารสนเทศต่อ

นกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
8.1-5-2 เช่นเดยีวกบั 8.1.4-1 
8.1-5-3 เช่นเดยีวกบั 8.1.4-3 
8.1-5-4 เช่นเดยีวกบั 8.1.4-5 
8.1-6-1 ส าเนาผลการตรวจจากส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิครัง้ล่าสุด 
8.1-6-2 ส าเนาผลการตรวจจากส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ครัง้ล่าสุด 
8.1-6-3 ส าเนาค าส ัง่ คณะกรรมการ ให้ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแลก ากบัด้านการเงิน

งบประมาณ การบญัช ีของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี 
8.1-6-4 หนงัสอืสัง่การ/ตดิตามการเบกิจ่ายเงนิจากระบบ GFMIS ของสถาบนัพระบรมราชชนก 

วงรอบปีงบประมาณ 2553 
8.1-6-5 ส าเนาหนังสอืราชการ ส่งกองคลงัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (เพื่อตรวจสอบ

บญัชเีกณฑค์งคา้งและระบบ GFMIS เพื่อการรายงานส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ) 
8.1-6-6 ส าเนา รายงานการตรวจพสัดุครุภณัฑ ์คงเหลอืประจ าปี 2553 
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8.1-6-7 ตวัอย่างการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากระบบภาครฐั , การตรวจสอบรายงาน
บนัทกึบญัช ี

8.1-6-8 เช่นเดยีวกบั 8.1-6-5 
8.1-7-1 ฐานขอ้มลูทางการเงนิงบประมาณ ภาครฐัระบบ GFMIS 
8.1-7-2 เช่นเดยีวกบั 8.1.4-5 
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ตารางท่ี 2.8  สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ                         
                  ประจ าปีการศกึษา 2553  
                     
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
(สกอ. 8.1)                   

7  ขอ้ 
5  คะแนน 

 

7  ขอ้ 
5  คะแนน 

 
คะแนนประเมินเฉล่ีย 5 
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องคป์ระกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  9.1         ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา  (สกอ. 9.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :   กระบวนการ      
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป  

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
พนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบทีก่ าหนด 

2. มกีารก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั  

3. มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานทีม่ขีอ้มลูครบถ้วนตามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของสถาบนั     

5. มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และส่งผลให้
มกีารพฒันาผลการด าเนินงานของตวับ่งชีต้ามแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี ้

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทัง้ 9 
องคป์ระกอบคุณภาพ 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสถาบนั 

8. มเีครอืขา่ยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนั 
และมกีจิกรรมร่วมกนั 

9. มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาทีห่น่วยงานพฒันาขึน้ 
และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3   ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  4 
หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7  หรอื 8 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
9 ขอ้ 
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ในปีการศึกษา  2553  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา    วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  9  ขอ้ ดงันี้ 
1.  มกีารพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกบั
พนัธกจิ และพฒันาการของสถาบนั  ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า  และด าเนินงาน
ตามระบบทีก่ าหนด      

วทิยาลยัมรีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาทีค่รอบคลุม  3  ประเดน็ คอื  การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Assurance)  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  และการประเมนิคุณภาพ (Quality 
Assessment)  มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษา ให้ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน
การศกึษาของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แต่ระดบัภาควชิาและกลุ่มงาน และมกีารด าเนินการตามระบบ
ทีก่ าหนด   โดยก าหนดไวใ้นคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษา (9.1-1-1)   มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
การประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อผลกัดนัให้มีการประกนัคุณภาพเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง  (9.1-1-2)    
จดัท าโครงการการพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ 
(9.1-1-3) มกีารมอบหมายตวับ่งชี้คุณภาพในระดบักลุ่มงานและระดบัภาควชิา (9.1-1-4) และมกีาร
ควบคุมก ากบัตดิตามการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้(9.1-1-5)    
 
2.  มีการก าหนดนโยบาย และให้ความส าคัญเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั  

ผูบ้รหิารวทิยาลยัร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารคุณภาพ   มกีารประชุมร่วมกนัในการก าหนด
นโยบายดา้นการประกนัคุณภาพเพื่อผลกัดนัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยัให้
เกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง (9.1-2-1)  และมกีารเผยแพร่นโยบายดา้นการประกนัคุณภาพให้บุคลากรทราบ 
(9.1-2-2)  
 
3.  มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  

คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุมร่วมกนัในการก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั (9.1-3-1)   และประชาสมัพนัธใ์หก้บับุคลากรในวทิยาลยัทราบในที่ประชุมประจ าเดอืน (9.1-
3-2)     และมกีารก าหนดไวใ้นคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษา  (9.1-3-3)    
 
4.  มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน  
            วทิยาลยัมกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ  โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกนั
คุณภาพการศกึษาไดม้กีารจดัท าโครงการพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อรองรบั
การประเมนิ  กจิกรรมที่  3  : การตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน มกีารก าหนดการตรวจ
ตดิตามคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของวทิยาลัย ปีละ  
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2  ครัง้ (9.1-4-1 และ 9.1-4-2)  ในปีการศกึษา 2553  มกีารด าเนินการควบคุมตรวจตดิตามการ
ด าเนินงานและประเมนิคุณภาพภายใน  2  ครัง้  ครัง้ที่ 1 ประเมนิในระดบัระดบัภาควชิาและระดบั
กลุ่มงาน    และครัง้ที ่2 ประเมนิในระดบัวทิยาลยั (9.1-4-3)     2) มกีารจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สบช.   
ก.พ.ร.  คณะพยาบาลศาสตรม์หดิล   สภาการพยาบาล   สกอ.  โดยมขีอ้มลูครบถ้วนตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามก าหนดใน CHE QA Online (9.1-4-4)      และ 3) มกีารน าผลการ
ประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั (9.1-4-5)     
 
5.  การน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และส่งผลใหม้กีารพฒันาผล
การด าเนินงานของตวับ่งชีต้ามแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้  
            วทิยาลยัมกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการด าเนินงาน  และ
ส่งผลใหม้กีารพฒันาผลการด าเนินงานของตวับ่งชีต้ามแผนกลยทุธ ์(9.1-5) 
 
6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทัง้  9 
องคป์ระกอบคุณภาพ  
            วทิยาลยัมกีารบนัทกึขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพครบทัง้ 9 องค์ประกอบลงในฐานขอ้มูล 
CHE QA Online (9.1-6) 
 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสถาบนั    
             วทิยาลยัมีการส่งเสรมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีได้เข้ามามสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  เช่น   ในส่วนของนกัศกึษา มกีารส่งนกัศกึษาทีเ่ป็นแกนน านกัศกึษาเขา้อบรมในหลกัสูตร
ฝึกอบรมนิสตินกัศกึษาเพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบนัอุดมศกึษา  
และน าวงจรคุณภาพ PDCA  ไปใช้ในการจดักิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา (9.1-7-1)   และ
นกัศกึษาทุกคนไดม้สี่วนร่วมในการประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอน    และสิง่สนบัสนุน
การเรียนรู้ (9.1-7-2)    ในส่วนของผู้ใช้บณัฑติ  ผู้รบับรกิารด้านวจิยั  หรอืชุมชนผู้รบับรกิารทาง
วชิาการ   วทิยาลยัไดใ้หเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาในรูปแบบของการร่วมเป็น
คณะกรรมการบรหิารคุณภาพ (9.1-7-3 และ 9.1-7-4)      
 
8.  มเีครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนั และมกีจิกรรม
ร่วมกนั     

วทิยาลยัมเีครอืขา่ยการประกนัคุณภาพระหวา่งวทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 ทัง้ในส่วนของ
ระดบัวทิยาลยั และส่วนที่เกี่ยวกบักิจการนักศกึษาอื่นๆ (9.1-8-1) โดยมกีารจดัท าแผนปฏิบตัิการ
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ประจ าปีร่วมกนัในเครอืขา่ย  เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท างานร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง (9.1-8-2) และมี
การส่งบุคลากรของวทิยาลยัเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวทิยาลัย
เครอืขา่ยภาคกลาง 2 (9.1-8-3) และเป็นวทิยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่องประกนัคุณภาพ
การศกึษา (9.1-8-4) 

 
9.   มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวจิยัด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์    

วทิยาลยัได้เข้าร่วมโครงการประกวดระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดบัอุดมศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  2551-2552   และได้รบัประกาศเกยีรตคิุณจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาใหเ้ป็นสถานศกึษาทีม่รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาได้มาตรฐาน
ประจ าปีการศึกษา 2551-2552 ประเภทดีเด่น   ได้ร ับประกาศเกียรติคุณจากรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ   ในงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิ ประจ าปี 2553  “ อุดมศกึษาร่วมสร้าง
ประเทศไทยน่าอยู”่  เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2553   (9.1-9)     

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  9.1  เท่ากบั  9  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

งานประกนัคุณภาพการศกึษาจดัให้มกีระบวนการคดัสรรแนวปฏบิตัทิี่ดี ในแต่ละกจิกรรมที่
เกิดขึ้นในการปฏิบตังิานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการเผยแพร่ แนวทางการประกนั
คุณภาพการศกึษา ทีเ่ป็นวธิปีฏบิตัทิีด่ใีหก้บัสาธารณชน และหน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ หรอื มี
การวจิยัสถาบนัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อน าผลไปพฒันางานด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษาต่อไป   
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รายการหลกัฐาน 
9.1-1-1 
 
9.1-1-2 
9.1-1-3 
 
9.1-1-4 
9.1-1-5 
9.1-2-1 
9.1-2-2 
9.1-3-1 
9.1-3-2 
 
9.1-3-3 
9.1-4-1 
9.1-4-2 
9.1-4-3 
 
9.1-4-4 
 
 
9.1-4-5 
9.1-5 
 
9.1-6 
 
9.1-7-1 
 
 
9.1-7-2 
 
9.1-7-3 
 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  หน้า 2-5-15 : ระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อ
รองรบัการประเมนิคุณภาพ”  
รายงานการประชุมการมอบหมายตวับ่งชีคุ้ณภาพในระดบักลุ่มงานและภาควชิา 
สรุปผลการตรวจตดิตามคุณภาพการศกึษาภายใน ครัง้ที ่1/2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคุณภาพ  ครัง้ที ่ 1 / 2553  วนัที ่6 ตุลาคม  2553 
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ปีการศกึษา 2553 หน้า  1-9-9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที ่4 / 2554  วนัที ่10 มกราคม  2554 
รายงานการประชุมประจ าเดอืน  ครัง้ที ่ 3 /2554  วนัที ่ 16  มนีาคม  2554 วาระที ่4.3 เรื่อง 
ตวับ่งชีข้องวทิยาลยัและตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ปีการศกึษา 2553 หน้า  4-38-77 
เช่นเดยีวกบั 9.1-1-3 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 
1) สรุปผลการตรวจตดิตามคุณภาพการศกึษาภายใน ครัง้ที ่1/2553 
2) สรุปผลการตรวจตดิตามคุณภาพการศกึษาภายใน ครัง้ที ่2/2553 
หนังสือส าเนา การจดัส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานผลการประเมนิคุณภาพเสนอต่อ
สถาบนัพระบรมราชชนก ก.พ.ร. คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล   สภาการ
พยาบาลและสกอ. 
แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยั  ประจ าปีการศกึษา  2553 
ตาราง Matrix  ผลการด าเนินงานของตวับ่งชี้แผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2552  และ 
ปีงบประมาณ 2553 
ฐานขอ้มลูการประเมนิตนเองตามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามก าหนดใน 
CHE  QA Online 
1) โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน านกัศกึษาในการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั 
    เครอืขา่ยภาคกลาง 2 
2) รายชื่อนกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทาง 
intranet 
ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่151/2553 เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
คุณภาพ 
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9.1-7-4 
9.1-8-1 
9.1-8-2 
9.1-8-3 
 
9.1-8-4 
9.1-9      
 
 

เช่นเดยีวกบั 9.1-2-1 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานเครอืขา่ยวทิยาลยัภาคกลาง 2 
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของเครอืขา่ยภาคกลาง 2 
หนงัสอืราชการ ที่ สธ. 0203.0911 เรื่อง  ขอส่งรายชื่อผู้เขา้รบัการอบรมผู้ประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน  วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 
หนงัสอืราชการ ที ่สธ. 0203.0926/709 เรื่อง  เชญิวทิยากร  
ประกาศเกยีรตคิุณผลงานคุณภาพสถานศกึษาทีม่รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ไดม้าตรฐาน ประจ าปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552  โดย ส านกังาน  
คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร “ผลงานคุณภาพสถานศกึษาที่มรีะบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษาได้มาตรฐาน ประจ าปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 
ประเภทดเีด่น” 
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ตวับ่งช้ีท่ี  9.1.1      ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั  (สมศ. 15)   
กลุ่มตวับ่งช้ี     :   ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสงักดั 3 ปียอ้นหลงัเป็น
คะแนนของตวับ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายในมีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมิน
ภายนอก) 
 
หมายเหต ุ
 ใชค้ะแนนประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษาระดบัสถาบนั  ตามที่
หน่วยงานต้นสงักดัก าหนด  ยอ้นหลงั 3 ปี   ทัง้นี้  สถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) เริม่ใชค้ะแนนตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 (เนื่องจากใชเ้กณฑก์ารประเมนิใหม่) เช่น  

- ประเมนิปี 2554 ใชค้ะแนนประเมนิ 1 ปี  คอื ปี 2553 
- ประเมนิปี 2555 ใชค้่าเฉลีย่คะแนนประเมนิ 2 ปี คอื  ปี 2554 และ 2553 
- ประเมนิปี 2556 ใชค้่าเฉลีย่คะแนนประเมนิ 3 ปี คอื  ปี 2555, 2554 และ 2553 

 
วิธีการค านวณ 

 ผลรวมคะแนนประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโดยตน้สงักดั 
  

 จ านวนปี 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศกึษา   2553  วทิยาลยัมคีะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เท่ากบั 4.85   (9.1.1-1) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่   9.1.1  เท่ากบั  4.34  คะแนน  จงึบรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.85 4.85  
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แนวทางการพฒันา 
 - 
 
รายการหลกัฐาน 
9.1.1-1     รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี    
             ประจ าปีการศกึษา 2553 ( 1 มถุินายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) โดยสถาบนัพระบรม 
             ราชชนก 
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ตารางท่ี 2.9    สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
                     ประจ าปีการศกึษา 2553 
 

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย      ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพ 

 
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน  (สกอ. 9.1) 

9 ขอ้ 
5  คะแนน 

          9 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  9.1.1  ผลประเมนิการประกนัคุณภาพ 
ภายในรบัรองโดยตน้สงักดั  (สมศ. 15)   

4.34 ระดบัด ี(ค่าเฉลีย่
คะแนนประเมนิคุณภาพ
ภายใน 3 ปียอ้นหลงั ) 

4.85  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.93 
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     ส่วนท่ี  3 
สรปุผลการประเมิน และทิศทางในการพฒันา 

 
3.1  สรปุผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินตามมิติสถาบนัพระบรมราชชนก 
 
ล าดบั ช่ือองคป์ระกอบ จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนท่ีได้ ผลการประเมิน

องคป์ระกอบ 

1 
ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการด าเนินการ 

4 4.96 ดมีาก 

2 การผลติบณัฑติ 14 4.67 ดมีาก 

3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 2 5.00 ดมีาก 

4 การวจิยั 6 3.88 ด ี

5 การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 6 4.83 ดมีาก 

6 การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 3 4.67 ดมีาก 

7 การบรหิารและการจดัการ 5 5.00 ดมีาก 

8 การเงนิและงบประมาณ 1 5.00 ดมีาก 

9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2 4.93 ดมีาก 

 รวม 42 4.68 ดีมาก 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ีพฒันาโดย สกอ. 
 
ล าดบั ช่ือองคป์ระกอบ จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนท่ีได้ ผลการประเมิน

องคป์ระกอบ 

1 
ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ 

1 5.00 ดมีาก 

2 การผลติบณัฑติ 7 4.53 ดมีาก 

3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 2 5.00 ดมีาก 

4 การวจิยั 3 5.00 ดมีาก 

5 การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 2 5.00 ดมีาก 

6 การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 1 5.00 ดมีาก 

7 การบรหิารและการจดัการ 4 5.00 ดมีาก 

8 การเงนิและงบประมาณ 1 5.00 ดมีาก 

9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 1 5.00 ดมีาก 

 รวม 22 4.85 ดีมาก 
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ตารางท่ี 3   ผลการประเมินตามมิติส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ) 
ล าดบั ช่ือตวับ่งช้ี คะแนน 

ท่ีได้ 
ผลการประเมิน 

ตวับ่งช้ี 
1 บณัฑติปรญิญาตร/ีผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน  ปี 
5.00 ดมีาก 

2 คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

4.75 ดมีาก 

3 บณัฑติปรญิญาตร/ีผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

5.00 ดมีาก 

4 บณัฑติสาขาพยาบาลศาสตรบณัฑติทีส่อบใบประกอบวชิาชพีผ่านภายใน  
1 ปี 

4.47 ด ี

5 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 1.16 ตอ้งปรบัปรุง
เร่งด่วน 

6 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 5.00 ดมีาก 
7 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 2.10 ตอ้งปรบัปรุง 
8 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ

พฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั 
5.00 ดมีาก 

9 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก 5.00 ดมีาก 
10 การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม 4.00 ด ี
11 การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม 5.00 ดมีาก 
 รวมตวับ่งช้ีท่ี 1 – 11 4.23 ดี 

13 การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั 5.00 ดมีาก 
14 การพฒันาคณาจารย ์ 4.76 ดมีาก 
15 ผลประเมนิการประกนัคณุภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั 4.85 ดมีาก 

16.1 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 5.00 ดมีาก 
16.2 ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ 4.83 ดมีาก 
17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถาบนั 
5.00 ดมีาก 

18.1 ผลการชีน้ า ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ที ่1 ภายในสถาบนั 5.00 ดมีาก 
18.2 ผลการชีน้ า ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ที ่1 ภายนอก

สถาบนั 
5.00 ดมีาก 

 รวมตวับ่งช้ีท่ี 1– 18 4.47 ดี 
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ตารางท่ี 4   ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพตามมิติของส านักงานคณะกรรมการการ 
                   อดุมศึกษา (ป.2) 
 
ล าดบั องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย  

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิ
ต 

รวม 

1 
ปรชัญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ 

- 5.00 4.94 4.96 ดมีาก 

2 การผลติบณัฑติ 3.34 5.00 4.83 4.67 ดมีาก 
3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดมีาก 
4 การวจิยั 5.00 5.00 2.75 3.88 ด ี

5 
การบรกิารทางวชิาการแก่
สงัคม 

- 5.00 4.75 4.83 ดมีาก 

6 
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 ดมีาก 

7 การบรหิารและการจดัการ - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 
8 การเงนิและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดมีาก 

9 
ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 ดมีาก 

 
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.89 5.00 4.48 4.68 ดมีาก 

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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ตารางท่ี  5  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (ป.3) 
 
ล าดบั มาตรฐานอดุมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย  ผลการ 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม ประเมิน 

1 มาตรฐานดา้นคุณภาพ
บณัฑติ 

- - 4.84 4.84 ดมีาก 

2 มาตรฐานดา้นการบรหิาร
จดัการการอุดมศกึษา 

     

 ก) มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาล
ของการบรหิารการอุดมศกึษา 

- 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

 ข) มาตรฐานดา้นพนัธกจิของ
การบรหิารการอุดมศกึษา 

3.89 5.00 4.76 4.75 ดมีาก 

3 มาตรฐานดา้นการสรา้งและ
พฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละ
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

- 5.00 2.75 3.65 ด ี

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.89 5.00 4.48 4.68 ดมีาก 

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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ตารางท่ี  6  ผลการประเมนิตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ (ป.4) 
 

ล าดบั 
 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย   

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 ดา้นนกัศกึษาและผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยี 

- 5.00 4.80 4.89 ดมีาก 

2 ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.81 
 

4.93 ดมีาก 

3 ดา้นการเงนิ 5.00 5.00 - 5.00 ดมีาก 
4 ดา้นบุคลากรการเรยีนรูแ้ละ

นวตักรรม 
1.68 5.00 3.26 3.53 ด ี

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกมมุมอง 

3.89 5.00 4.48 4.68 ดีมาก 

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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ตารางท่ี  7  ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา (ป.5) 
 
 

ล าดบั 
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย   

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้ม
ในการจดัการศกึษา 

     

 (1)ดา้นกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดมีาก 
 (2)ดา้นวชิาการ 1.68 5.00 4.76 4.41 ด ี
 (3)ดา้นการเงนิ - 5.00 - 5.00 ดมีาก 
 (4)ดา้นการบรหิารจดัการ - 5.00 3.97 4.96 ดมีาก 
 เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องมาตรฐานที ่1 3.34 5.00 4.96 4.79 ดมีาก 
2 มาตรฐานดา้นการด าเนินการตาม

ภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา 
     

 (1)ดา้นการผลติบณัฑติ - 5.00 4.84 4.90 ดมีาก 
 (2)ดา้นการวจิยั 5.00 5.00 2.75 3.88 ด ี
 (3)ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

    แก่สงัคม 
- 5.00 4.75 4.83 ดมีาก 

 (4)ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและ 
    วฒันธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 ดมีาก 

 เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องมาตรฐานที ่2 5.00 5.00 4.32 4.59 ดมีาก 
 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุก

มาตรฐาน 
3.89 5.00 4.48 4.68 ดีมาก 

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา 2553 

 
 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี                             งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
193 

3.2   ทิศทางการพฒันา  
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนด าเนินการ  

 คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดกลยทุธม์าตรการ และ 
แผนปฏบิตักิารใหม้กีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของปรชัญา/ปณิธาน  วสิยัทศัน์    พนัธกจิ  นโยบาย
และวตัถุประสงค์ของวทิยาลยัฯ  ให้สอดคล้องกบัสถาบนัพระบรมราชชนก รวมถึงสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  เพื่อใช้ในการจดัท าแผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  
2554 (สกอ.1.1) 

 คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการ 
พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถึงสถานการณ์
และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง  เพื่อให้เกดิการบรรลุผล ตามเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั และอตัลกัษณ์
ของบณัฑติ (สมศ.16.1 และ 16.2) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

 วทิยาลยัผลกัดนัหรอืเสรมิสรา้งแรงจูงใจ ใหอ้าจารยไ์ดศ้กึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกให้ 
มากขึ้น   งานบรหิารทรพัยากรบุคคล กระตุ้นอาจารย์ที่มีความพร้อมในการลาศึกษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอก โดยประชาสมัพนัธ์สถาบนัการศกึษาที่เปิดสอนทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ รวมทัง้การ
จดัสรรทุนสนบัสนุนการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก รวมถงึคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั พจิารณา
และสนบัสนุนอาจารยท์ีม่คีวามพร้อมและต้องการลาศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ 
ไดร้บัการพฒันาทกัษะเฉพาะ เช่น ภาษาองักฤษ โดยสนับสนุนงบประมาณในการอบรม  (สกอ.2.2 
และสมศ. 14) 

 คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล ควรประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 
และภาควชิา เพื่อวางแผนในการพฒันาอาจารยใ์ห้มคีวามเชี่ยวชาญชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรบัการ
พฒันาวทิยาลยัเป็นศนูยบ์รกิารวชิาการทีเ่ป็นเลศิ (สกอ. 2.4) 

 คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ พฒันาหอ้งสมุดในการใหบ้รกิารขอ้มลู 
การค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น โดยคณะกรรมการงานวทิยบริการดูแล
ปรบัปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มปีระสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น  และจดัอบรมการใช้งานแก่
นกัศกึษาทุกชัน้ปี ในทุกปีการศกึษา (สกอ. 2.5)  

 คณาจารย ์และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนวเิคราะหผ์ลการ 
ด าเนินงานการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กรายวชิาจากมคอ.5 
มคอ.6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น  ผลการส ารวจความคดิเหน็ผู้ใช้บณัฑติ  และ
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วางแผนปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน    กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู้ (มคอ.7) 
ภายในเดอืนพฤษภาคม  2554 (สกอ. 2.6) 

 คณะกรรมการนิเทศการสอน  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนโดยการเยีย่มสอน 
และสงัเกตการสอนในทุกรายวชิา  และคณะกรรมการวดัและประเมนิผล  ด าเนินการทวนสอบการ
ด าเนินงานการสอน ดา้นการวดัผลและประเมนิผลทุกรายวชิา   ในการประชุมวพิากษ์การประเมนิผล
การเรยีน  ปีการศกึษา  2554 (สบช.2.6.1) 

 หวัหน้าภาควชิาร่วมกบัอาจารย ์ วางแผนจดัท าโครงการการบรูณาการการเรยีนการสอน 
รายวชิากบัการวจิยั หรอืการบรกิารวชิาการ หรอืการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม หรอืการจดัการ
ความรู้ หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ  10 ของรายวิชาชีพในปีการศึกษา  2554 
(สบช.2.6.1) 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน หวัหน้าภาควชิา  ผู้ประสาน 
รายวชิาและอาจารย ์น าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผู้ใช้
บณัฑติ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มาใช้ในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน การวดัผล
การศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีน ทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตร ีในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2554 (สกอ. 2.7)  

 ใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ระหวา่งและก่อนส าเรจ็การศกึษาใหก้ลบัไปปฏบิตังิาน 
ตามแหล่งทุนทีไ่ดร้บั ทนัททีีส่ าเรจ็การศกึษา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ
ชุมชน (สมศ. 1และสมศ.16) 

 งานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  หวัหน้าภาควชิา   คณะกรรมการ 
งานสวสัดกิารนกัศกึษาฯ   ร่วมกบัคณะกรรมการงานวดัและประเมนิผล   พจิารณาปจัจยัต่าง ๆ  ที่
สมัพนัธก์บัผลการสอบขึน้ทะเบยีนฯ  เพื่อน ามาพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ในปีการศึกษา  2554 และ
ปีงบประมาณ 2555 (สบช.2.7.4)  

 งานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  และหวัหน้าภาควชิา ก ากบัตดิตามอาจารย ์
ในการด าเนินการสอนและพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในทุกรายวชิา เพื่อทราบปญัหา อุปสรรคใน
การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา   และดูแลให้การช่วยเหลืออย่างทนัท่วงทีใ นทุกรายวชิา ปี
การศกึษา 2554  (สบช.2.7.4) 

 กลุ่มวชิาการดา้นการสอน ร่วมกบักลุ่มวชิาการดา้นกจิการนกัศกึษา จดัใหม้กีารบรูณาการ 
กจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรม ด้านคุณธรรมจรยิธรรมนักศกึษา  ไวใ้นแผนงาน / โครงการ
ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  แผนงาน/โครงการสโมสรนักศกึษา  และแผนงาน / โครงการกลุ่ม
วชิาการดา้นการสอน ในรายวชิาที่สามารถจดับูรณาการกจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมได้  เพื่อ
ช่วยพฒันานกัศกึษาใหป้ระพฤตปิฏบิตัติามวฒันธรรมทีพ่งึประสงคข์องสงัคม (สกอ 2.8) 
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 คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ประชุมอาจารยเ์พื่อวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา 
เอกลกัษณ์ของสถาบนั และอตัลกัษณ์ของบณัฑติ ในปีการศกึษา 2554 (สบช. 2.8.1) 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

 ชมรมศษิย ์ร่วมกบัคณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา งานสวสัดกิารนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า 
สมัพนัธ์ ร่วมประชุมแสดงความคดิเหน็ แลกเปลี่ยน เรยีนรู้เพื่อจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ /สมัพนัธ ์
ร่วมกนัระหว่างนักศกึษา ศิษย์เก่า และครอบครัว ไว้ในแผนปฏบิตัิการของกลุ่มวชิาการด้านการ
บรกิารการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 และมกีารประเมนิผลการจดัให้บรกิารแก่ศษิยเ์ก่าทุกปี 
(สกอ 3.1) 

 คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา และอาจารยท์ีป่รกึษาชมรมต่าง ๆ ร่วมกนัก าหนดตวัชีว้ดั 
แผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาและตวัชี้วดัความส าเรจ็ของการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันา
นักศึกษา ให้ครอบคลุมตวับ่งชี้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจน
วเิคราะห ์และใหข้อ้เสนอแนะการจดัท าโครงการ/กจิกรรมทีผ่่านมาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจดัท า
แผนปฏิบตัิการเกี่ยวกบัการพฒันานักศกึษาให้สอดคล้องกบัคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ ใน
ปีงบประมาณ 2554 (สกอ 3.2) 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

 คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม สรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่อาจารยใ์นการผลติ 
ผลงานวจิยัทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถิน่ เช่น จดัให้อาจารยไ์ด้ลาไปเขยีนรายงาน
การวจิยั ไม่เกิน 10 วนัท าการต่อปีการศึกษา และจดัด าเนินการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้
ค าปรกึษาในการผลติผลงานวจิยัของอาจารยท์ุกไตรมาส อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 วนั (สกอ 4.1) 

 คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ควรก าหนดนโยบายหรอืก าหนด PA เกีย่วกบัการ 
ผลติผลงานวจิยั และงานสรา้งสรรค ์การสงัเคราะห์ความรู้จากผลงานวจิยั ตลอดจนการผลติผลงาน
วชิาการ และการน าไปใชป้ระโยชน์ มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นการ
ผลกัดนัการปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานดา้นการวจิยัของวทิยาลยั (สกอ. 4.2)  

 วทิยาลยัควรพจิารณาเพิม่คณะกรรมการเฉพาะกจิ ผลกัดนัพนัธกจิดา้นการวจิยั สนบัสนุน 
/ขบัเคลื่อนในการจดัท าผลงานเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ (สมศ. 5) 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  ร่วมกนัก าหนดตวับ่งชีผ้ลส าเรจ็ของการบรูณา 
การงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  และตวับ่งชี้ผลส าเรจ็ของการบูรณาการงาน
บรกิารวชิาการแก่สงัคมกบังานวจิยัในเชงิคุณภาพ (สกอ. 5.1) 

 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการ 
จดัการเรยีนการสอน ร่วมกนัก าหนดแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อ
วางแผนการจดัโครงการทีข่ยายผลสู่การเปิดรายวชิาใหม่    และต่อยอดสู่หนงัสอืหรอืต าราใหเ้สรจ็สิ้น
อยา่งน้อย 2 โครงการ (สมศ. 8) 

 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการ 
จดัการเรยีนการสอน ภาควชิา  และคณะกรรมการงานวจิยัและสนับสนุนวชิาการ  ร่วมกนัก าหนด
แผนกลยุทธ์  และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2555  ที่มโีครงการ/กจิกรรม  เพื่อให้เกดิ
กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม มากกวา่ 1 โครงการ และพฒันาการประเมนิผล
ให้ครอบคลุมทัง้ผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิาร และทุกโครงการควรจดัให้มกีารด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานครบทัง้ 5 ขอ้ (สกอ. 5.2 และ สมศ.9) 

 คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  ร่วมกนัด าเนินการวจิยัตดิตามผลกระทบทีเ่กดิ 
ประโยชน์ต่อสงัคมจาก โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีว่ทิยาลยัจดัขึน้แก่ชุมชน (สมศ. 9) 

 ส่งเสรมิใหอ้าจารยข์องวทิยาลยัทีไ่ดร้บัรางวลัยกยอ่งระดบัชาตดิา้นการชีน้ า ป้องกนั หรอื 
แก้ปญัหาสงัคม พฒันาผลงานเพื่อน าเสนอ ให้ได้รบัการยกย่องระดบันานาชาตต่ิอไป (สมศ. 18.1 
และ 18.2) 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

 คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม งานการสอน และงานกจิกรรมนกัศกึษา 
ร่วมกนัจดัระบบการตดิตามผล และประเมนิผลความส าเรจ็การด าเนินงานการบรูณาการ น าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั และแจง้ในทีป่ระชุมประจ าเดอืนบุคลากร และนักศกึษา พร้อม
ตดิประกาศประชาสมัพนัธ์ไวท้ี่ห้องพกัครู และสโมสรนักศกึษาภายในปีการศกึษา 2553 และ 2554 
(สกอ. 6.1) 

 คณะกรรมการกลุ่มวชิาการดา้นการบรกิารการศกึษา ควรจดักจิกรรม/โครงการ สรา้งเสรมิ 
วฒันธรรมจติอาสาของบุคลากรและนกัศกึษา เพื่อท าใหเ้กดิอตัลกัษณ์บณัฑติ การบรกิารสุขภาพด้วย
หวัใจความเป็นมนุษย ์ไวใ้นแผนปฏบิตัิการของวทิยาลยัและสโมสรนักศกึษา ปีงบประมาณ 2554 
และผลกัดนัใหว้ทิยาลยัเป็นตวัอยา่งทีด่ดีา้นวฒันธรรมจติอาสา ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาติ (สมศ.10) 

 คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ส่งเสรมิใหบุ้คลากร และนกัศกึษา ได้ม ี
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ส่วนร่วมในกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ   รวมถึงการรกัษาภูมทิศัน์ อาคาร
สถานที ่ สอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  ตลอดจนมกีารปรบัปรุงและพฒันาเพื่อ
การด ารงรกัษาอยา่งต่อเนื่อง (สมศ.11)  
 
องคป์ระกอบท่ี 7     การบริหารและการจดัการ 

 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั จดัท าแผนการประชุม จ านวนคณะกรรมการทีเ่ขา้ 
ประชุม จ านวนครัง้ของการติดตามแผนปฏิบตัิการ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นที่
รบัทราบโดยทัว่กนั  กรณีมกีรรมการบรหิารวทิยาลยัลาระยะยาวหรืออบรม ควรมกีารบนัทกึและ
มอบหมายหน้าทีใ่นการด าเนินการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ และควรมกีารรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการบรหิารฯ ทราบ และแจกบนัทึกการรายงานการประชุมเมื่อสามารถกลบัมาปฏิบตัิ
ภารกจิ (สกอ.7.1) 

 วทิยาลยัควรก าหนดแนวทางการประเมนิผลตามหน้าทีแ่ละบทบาทของผูบ้รหิารในการ 
บรหิารและจดัการใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตังิานประจ าปีของวทิยาลยั โดย
มุ่งเน้นการประเมนิคุณภาพของการบรหิารงานตามนโยบายของตน้สงักดั และครอบคลุมพนัธกจิหลกั
ของวทิยาลยั ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิารประจ าปี รวมถงึความสามารถในการบรหิารจดัการตาม
หลกัธรรมาภบิาล ตลอดจนมกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันาการปฏบิตังิานในบทบาท
ผูบ้รหิารอยา่งเป็นรปูธรรม (สมศ. 13) 

 คณะกรรมการจดัการความรูใ้นองคก์าร  ควรมกีารด าเนินการกระตุน้ใหม้กีระบวนการจดัการ 
ความรูท้ ีส่ าคญัจ าเป็นในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพนัธกจิของวทิยาลยั มกีารจดัการความรู้ใน
ทุกกลุ่มงานและภาควชิา  และพฒันากระบวนการจดัการความรู้  ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติที่มีความยัง่ยนื รวมถึงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้  ที่ผ่านการจดัการความรู้สู่
สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมและสม ่าเสมอ และผลกัดนัให้น าองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิม่ใน
ชุมชน (สกอ.7.2) 

 งานสารสนเทศ ควรด าเนินการจดัท าแผนระบบสารสนเทศใหค้รบถ้วนทัง้ดา้นการจดัการ 
เรยีนการสอน การวจิยั การเงนิ การบรหิารจดัการ ตลอดจนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
และการส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอก (สกอ.7.3) 

 งานบรหิารความเสีย่งฯ จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในรอบปีถดัไปโดยพจิารณาถงึความ 
เสีย่งทีเ่หลอือยูห่ลงัการจดัการ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั รวมทัง้ความเสี่ยง
ใหม่จากนโยบาย หรอืสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ภายใน/ภายนอก และก าหนด
มาตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในวทิยาลยั รวมถึงนักศึกษาในหลากหลาย
ช่องทางอยา่งสม ่าเสมอ (สกอ.7.4)  
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องคป์ระกอบท่ี 8    การเงินและงบประมาณ 

 งานการเงนิและบญัชคีวรมกีารพฒันาการจดัท าแผนปฏบิตักิารใหค้รอบคลุมกระบวนการ 
ท างานตามแนวทางปฏบิตังิานทีด่ ี(Good Practice) โดยน ากระบวนการจดัการความรูม้าใช ้

 กลุ่มอ านวยการ  ผูค้วบคุมก ากบัการปฏบิตังิานดา้นพสัดุของวทิยาลยัควรมกีารตดิตามให้ 
งานพสัดุมกีารจดัท ารายงานตรวจสอบทรพัยส์นิ และวสัดุคงคลงัให้เสรจ็ภายใน 15 กนัยายน หรอื
อยา่งชา้ภายใน 30 กนัยายน 2554 

 ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิใหม้แีนวทางปฏบิตังิานทีด่ ี(Good Practice) ของการเงนิและ 
งบประมาณและสนบัสนุนใหม้กีารส่งประกวดผลงานเมื่อสถาบนัพระบรมราชชนก หรอืหน่วยงานอื่น
จดัให้มเีวทเีผยแพร่แนวทางปฏบิตังิานที่ด ีรวมถึงระบบปฏบิตังิานที่ดขีองงานอื่นๆ ในฝ่าย ได้แก่ 
งานการเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน เป็นตน้ (สกอ.8.1) 
 
องคป์ระกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

 งานประกนัคุณภาพการศกึษาจดัใหม้กีระบวนการคดัสรรแนวปฏบิตัทิีด่ ีในแต่ละกจิกรรมที ่
เกิดขึน้ในการปฏิบตังิานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการเผยแพร่  แนวทางการประกนั
คุณภาพการศกึษา ทีเ่ป็นวธิปีฏบิตัทิีด่ใีหก้บัสาธารณชน และหน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ หรอื มี
การวจิยัสถาบนัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อน าผลไปพฒันางานด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษาต่อไป  (สกอ.9.1) 
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 
 ข้อมลูพื้นฐาน วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  ประจ าปีการศึกษา   2551-2553 
 

ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 

 จ านวนและรายชื่อหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน(ระดบั
ปรญิญาตร)ี 

2 หลกัสตูร 
1.พยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
2. พยาบาลศา
สตรบณัฑติ
(ต่อเนื่อง) 

 

2 หลกัสตูร 
1.พยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
พ.ศ.2547 
2.พยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
พ.ศ.2550 
3.พยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
พ.ศ.2552 
3. พยาบาลศา
สตรบณัฑติ
(ต่อเนื่อง) 

1 หลกัสตูร 
1).พยาบาลศา
สตรบณัฑติ
พ.ศ.2550 
2). หลกัสตูร
ปรบัปรุง 
พ.ศ.2552 

 

สกอ จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิาน(รวมลา
ศกึษาต่อ) (นบัตามระยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน) 

60 60 59.5 

สมศ จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ(รวม
ลาศกึษาต่อ) (ตามเกณฑก์ารรบัรองสถาบนั
ของสภาการพยาบาล) 

48 47 46 

1.1.2 
(สมศ. 
16.2) 

จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด N/A 96 N/A 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด 113 195 60 

2.2.1 
(สมศ.14) 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท
และด ารงต าแหน่งระดับช านาญการและ
ช านาญการพเิศษ 

N/A N/A 40 

จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก N/A N/A 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 

และด ารงต าแหน่งระดับช านาญการและ
ช านาญการพเิศษ 
 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒุปิรญิญาเอก
และด ารงต าแหน่งระดบัเชีย่วชาญ 

N/A N/A 1 

สกอ.2.5 ค่า FTES ปีการศกึษา 778.23 561.58 442.22 
2.7.1 

(สมศ.1) 
2.7.2 

(สมศ.2) 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ทัง้หมด 
     พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

304 
 

113 

293 
 

195 

 60 
 

60 
     พยาบาลศาสตรบณัฑติ(ต่อเนื่อง) 191 98  - 

2.7.1 
(สมศ.1) 

 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่
ตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 

113 195 60 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่
ไดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 
ปี 

113 195 60 

2.7.2 
(สมศ.2) 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่
ไดร้บัการประเมนิคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

N/A 96 - 

2.7.3.2 
(สมศ.3) 

 

จ านวนเขา้ศกึษาทัง้หมดในรุ่นเดยีวกนั 
      พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

 
 

112 

 
 

199 

 
 

60 
     พยาบาลศาสตรบณัฑติ(ต่อเนื่อง) 195 99 - 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาในเวลาทีก่ าหนด 
     พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

 
 

110 

 
 

193 

 
 

59 
     พยาบาลศาสตรบณัฑติ(ต่อเนื่อง) 189 96 - 

2.7.4 
(สมศ.4)  

รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ามารถสอบ
ใบประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี 
 

N/A 89.42 N/A 
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ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 

4.1.1 
(สมศ.5) 

 

งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

N/A N/A 3 

มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่
มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

N/A N/A 1 

- งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่น
ระดบัชาต ิ

N/A N/A 6 

4.2.1 
(สมศ.6) 

ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

N/A N/A 13 

4.2.2 
(สมศ.7) 

 

- ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่านตาม
เกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุ ิ

N/A N/A 2 

ต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทาง
วชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรอืต ารา
หรอืหนงัสอืทีม่คีณุภาพสงูมผีูท้รงคณุวฒุิ
ตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

N/A N/A 1 

4.1.1 
(สมศ.5) 
4.2.1 

(สมศ.6) 
4.2.2 

(สมศ.7) 
 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า
ทัง้หมด 

N/A N/A 59.5 

สกอ.4.3 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคภ์ายในสถาบนั 

8,786,000 918,524 1,063,290 

เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 444,000 908,534 2,862,149 
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ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2551 
ปีการศึกษา 

2552 
ปีการศึกษา 

2553 

จากภายนอกสถาบนั 
5.1.1 

(สมศ.8) 
 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการที่
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน 
และการวจิยั 

N/A N/A 11 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ
ทัง้หมด 

N/A N/A 17 

 
 


