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ก 

ค าน า 
 
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะทาง (กลุ่ม ค 2)  ทีเ่น้น
ผลติบณัฑติปรญิญาตรสีาขาวชิาการพยาบาล  ทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะในการ
ประกอบวชิาชพี   เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการจดัการศกึษาดงักล่าว วทิยาลยัจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง   ภายใต้ความมุ่งมัน่ใน การขบัเคลื่อนระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศกึษา ทัง้นี้วทิยาลยัไดม้กีารด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบรหิารการศกึษาอยา่งต่อเนื่องทุกปี   เพื่อตรวจสอบ ประเมนิการด าเนินง าน และ
ปรบัปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นการเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

รายงานการประเมนิตนเองฉบบันี้  วทิยาลยัจดัท าขึน้  ในขอบขา่ยการจดัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี สาขาพยาบาลศาสตร ์ ประจ าปีการศกึษา  2554 (ผลการปฏบิตังิานในช่วงเวลาระหวา่ง
เดอืนมถุินายน  2554  ถงึเดอืนพฤษภาคม   2555)  โดยประเมนิ องิเกณฑม์าตรฐานส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.)   ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
และสถาบนัพระบรมราชชนก (สบช.) 
 ทา้ยนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาในการประเมนิคุณภาพการจดัการศกึษาของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัค าชีแ้นะและขอ้เสนอแนะ
เพื่อน้อมน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศกึษา  เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเป้าประสงค ์ตามจุดเน้นของ
วทิยาลยัและเป็นสากลสบืไป 
 
 
 

     (ดร.เพลนิตา   พรหมบวัศร)ี 
         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 2554)  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 35 
องคป์ระกอบที ่ 3  กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 80  
องคป์ระกอบที ่ 4   การวจิยั 90 
องคป์ระกอบที ่ 5   การบรกิารวชิาการแก่สงัคม                                               114 
องคป์ระกอบที ่ 6   การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม                                             137 
องคป์ระกอบที ่ 7   การบรหิารและการจดัการ                                                 150 

 องคป์ระกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ                                                     175 
 องคป์ระกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ                                       181 
ส่วนท่ี  3  สรปุผลการประเมินและทิศทางในการพฒันา                                                        190                                                
ส่วนท่ี  4  ภาคผนวก                                                                                                                203
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ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลเบือ้งต้นของวิทยาลยั  

 
หน่วยงาน  :  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบรุ ี
 
1.  ประวติัความเป็นมา  และสภาพปัจจบุนั : 
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี เป็นสถาบนัทีม่วีวิฒันาการเป็นล าดบั  จากโรงเรียน
ผู้ช่วยพยาบาลและผดงุครรภ ์ ราชบรุี     ซึง่ได้รบัอนุมตัจิากกระทรวงสาธารณสุขใหก้่อสรา้งเมื่อ
วนัที ่ 18  ธนัวาคม  2516   มพีืน้ที ่ 8  ไร่   3  งาน  97  ตารางวา  เปิดรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาใน
หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาลและผดุงครรภ ์  วนัที ่ 30  เมษายน  พ .ศ. 2517  ต่อมาได้
โอนไปสงักดักองงานวทิยาลยัพยาบาล    ส านกังานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  วนัที ่ 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)  วนัที ่ 1  มถุินายน  พ .ศ. 2530    ต่อมา  วทิยาลยัไดซ้ือ้ทีด่นิของ
เอกชนดา้นทศิใตเ้พิม่จ านวน 10 ไร่ 1 งาน 35.8  ตารางวา  รวมพืน้ทีท่ ัง้หมด 19 ไร่  1 งาน  32.8  
ตารางวา   
 วนัที ่ 8  มถุินายน พ .ศ.  2533  โรงเรยีนผูช้่วยพยาบาลและผดุงครรภ์   ราชบุร ี ไดร้บัการ
เปลีย่นชื่อเป็น วิทยาลยัพยาบาลราชบรุี  และในปี พ .ศ. 2536  กระทรวงสาธารณสุขไดม้กีารรวม
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการผลติและพฒันาบุคลากรเขา้ดว้ยกนั    วทิยาลยัฯ จงึเปลีย่นมาอยูใ่น
สงักดัสถาบนัพฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 

วนัที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ. 2537 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  ไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ  พระราชทานชื่อวทิยาลยัในสงักดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  ยกเวน้วทิยาลยัพยาบาลที่
ไดร้บัพระราชทานชื่ออยูก่่อนแลว้วา่ “วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ” (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 111 ตอนพเิศษ 36 ง)  พร้อมพระราชทานพระนามาภไิธยยอ่  “สว”  เป็นสญัลกัษณ์ของทุก
วทิยาลยั  ดงันัน้  วทิยาลยัพยาบาลราชบุร ี  จงึไดช้ื่อทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานวา่   
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี 1     ต่อมาในวนัที ่ 27 กนัยายน  พ .ศ. 2537  สถาบนั
พฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุขได้รบัราชานุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อเป็น  “สถาบนัพระบรมราชชนก ”  โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา  ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษามผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 26  ธนัวาคม  
พ.ศ.  2538   

วนัที ่ 16  กนัยายน  พ .ศ.  2540  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี 1  จงึไดร้บัการ
เปลีย่นชื่อเป็น  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 
ตอนพเิศษ 74 ง)  และใชช้ื่อนี้จนถงึปจัจุบนั  ในดา้นการพฒันาการจดัการศกึษาวทิยาลยัไดส้มทบ
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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติกบั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล   วนัที ่ 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 ส่งเสรมิประชาธปิไตย  และพฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็น

สถาบนัอุดมศกึษาพยาบาลชัน้น าทีเ่น้นชุมชน 
 
ปรชัญา 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีเชื่อวา่การพยาบาลเป็นวชิาชพีส าคญัและจ าเป็นใน
ระบบสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้               
เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนระบบสุขภาพ 

การจดัการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการที ่มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยมชีุมชนเป็นฐาน   ใหก้าร
สนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ ใฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน  คดิเป็น  ท าเป็น 
แกป้ญัหาได ้ มภีาวะผูน้ า  มัน่คงในจรยิธรรม  มจีติอาสา  รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเอง  สงัคมและ
วชิาชพี 

ผูท้ีผ่่านกระบวนการเรยีนรูจ้ะสามารถสรา้งสรรค์ ความรู ้เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
สามารถด ารงตนอยา่งมคีวามสุข มจีติวญิญาณของความเป็นมนุษย ์เป็นสมาชกิทีด่ขีองวชิาชพีและ
สงัคม 

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

“มจีรยิธรรม เลศิล ้าวชิาการ  คุณภาพงานคอืหวัใจ  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)   สนบัสนุนบุคลากรในการปฏบิตัภิารกจิทีม่คีุณภาพครอบคลุมพนัธกจิ  และ 

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

ความส าเรจ็ในการท างาน  
6)   ส่งเสรมิวฒันธรรมการท างานเชงิรุกอยา่งมสี่วนร่วมรบัผลแห่งความส าเรจ็ (งาน 

ไดผ้ลคนเป็นสุข ใจผลบิานงานผลผิล) โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลและพรหมวหิาร 4 (เมตตา กรุณา 
มุทติา อุเบกขา)  

3.  นโยบายด้านการเรียนการสอน 
  7)   ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนการสอนดว้ยความเอือ้อาทร  ดว้ยหวัใจของความเป็น

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

เหมาะสม 
9)   ผลกัดนัการเพิม่ศกัยภาพในการออกแบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันานกัศกึษาที ่

เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อส่งเสรมิใหบ้ณัฑติมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาติ
และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 

4.  นโยบายด้านการวิจยั 
10)  เร่งรดัการผลติและเผยแพร่ผลงานวจิยั  งานสรา้งสรรค ์ใหเ้ป็นไปตาม 

มาตรฐานอุดมศกึษา 
5.  นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

11)  สนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยใชผ้ลการบรูณาการ การจดัการเรยีน 
การสอนและการวจิยั สู่การบรกิารวชิาการเพื่อเป็นคลงัความรูแ้ละทีพ่ึง่ทางปญัญาดา้นสุขภาพแก่
ชุมชน 
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         12)  ส่งเสรมิ สนบัสนุนการด าเนินการในการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ
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   บรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ คุม้ค่า  คุม้ทุน 

โปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละถงึพรอ้มดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
 
5.   หลกัสตูรท่ีเปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตร ี(ปีการศึกษา 2554) 

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 2554 
 

รายการ ปีการศึกษา 2554 
1.   จ านวนอาจารยท์ ัง้หมด 63 
2.   จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ(รวมลาศกึษา
ต่อ)(นบัตามระยะเวลาการปฏบิตังิาน) 

61 

3.   อตัราส่วน เอก : โท : ตร ี(อาจารยป์ระจ าทัง้หมด) 1.27 : 6.51 : 2.22 
(8 : 41 : 14) 

4.   จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมด 54 
- ขา้ราชการสายสนบัสนุน 5 
- ลกูจา้งประจ า 18 
- ลกูจา้งชัว่คราว 31 

5.   จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 464 
- พยาบาลศาสตรบณัฑติ 464 

 
8.  งบประมาณ 

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

 
ตารางท่ี  1.2   ยอดรายรบั – รายจ่าย  เงนิบ ารุงวทิยาลยัฯ  ประจ าปีงบประมาณ  2553 – 2555 
 

ปีงบประมาณ รายรบั รายจ่าย 
2553 38,652,003.00 30,935,637.67 
2554  34,643,282.00 25,208,887.70 
2555 21,747,403.50 18,223,423.11 
รวม 95,042,688.50 74,367,948.48 

หมายเหตุ     ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  30  มถุินายน  2555 
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ตารางท่ี 1.3  งบประมาณจากสถาบนัพระบรมราชชนก  ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละการใชจ้่าย ประจ าปี 
                  งบประมาณ  2553 – 2555               
 

งบประมาณหมวด 
ต่าง ๆ  

ปีงบประมาณ  2553 ปีงบประมาณ  2554 ปีงบประมาณ  2555 
จ านวนเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัิ 

จ านวนเงนิ 
ทีใ่ชจ้่าย 

จ านวนเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัิ 

จ านวนเงนิ 
ทีใ่ชจ้่าย 

จ านวนเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัิ 

จ านวนเงนิ 
ทีใ่ชจ้่าย 

ณ 30 ม.ิย. 55 
1. หมวดเงนิเดอืน 
และคา่จา้งฯ 

27,344,860.00 
 

26,419,339.40 28,129,360.00 28,526,388.55 22,120,471.53 22,120,471.53 

2. หมวด 
คา่ตอบแทน  คา่ใช้
สอยและคา่วสัดุ 

179,139.00 188,808.11 150,677.00 150,672.78 2,924,048.00 226,710.50 

3. หมวดคา่ 
สาธารณูปโภค 

570,000.00 560,324.89 570,000.00 570,003.78 1,070,000.00 570,907.96 

4. หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
ทีด่นิและ สิง่กอ่สรา้ง 

- - 404,000.00 204,000.00 20,355,000.00 - 

5. เงนิอุดหนุน 13,763,450.00 17,640,383.94 9,841,800.00 12,665,733.75 10,085,000.00 8,395,000.00 
6. รายจ่ายอื่น  - - - - - - 
7. เงนิสนบัสนุนจาก

องคก์รภายนอก 
1,170,000.00       1,170,000.00 1,417,500.00 1,412,000.00 2,085,702.74 - 

รวม 43,027,449.00 45,978,856.34 40,313,337.00 43,528,798.86 58,640,222.27 31,313,089.99 
 
หมายเหตุ     ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  30  มถุินายน  2555 
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ตารางท่ี 1.4   การจดัสรรงบประมาณและการใชจ้่ายงบประมาณตามภารกจิหลกั  ประจ าปี 
         งบประมาณ   2553 – 2554 

 
 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

ภารกิจ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่ จ านวนเงนิที ่

 ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ ใชจ้่าย ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ ใชจ้่าย 

1. ดา้นการจดัการเรยีน
การสอน 

66,988,298.00 61,760,587.35 60,941,562.00 57,996,565.18 

2. ดา้นการวจิยัและผลงาน
วชิาการ 

4,357,607.00 2,695,214.00 6,313379.00 5,472,582.24 

3. ดา้นการพฒันาบคุลากร 7,766,865.00 4,377,810.62 6,861,000.00 5,190,888.73 

4. ดา้นบรกิารวชิาการแก่
สงัคม 

9,408,895.00 6,301,091.77 10,247,680.00 7,177,256.78 

5. ดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 

420,000.00 359,145.50 1,352,280.00 1,255,144.16 

รวม 88,941,665.00 75,493,849.24 85,715,901.00 77,092,437.09 
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ส่วนท่ี  2 
ผลการด าเนินงาน 

 
องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ  
ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ 1.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษามพีั นธกจิหลกั  คอื  การเรยีนการสอน  การวจิยั  การ
บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  ในการด าเนินพนัธกจิหลกั
สถาบนัอุดมศกึษาจ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนัเพื่อให้
สถาบนัด าเนินการสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น  มคีุณธรรม มคีวามเป็นสากล  และเจรญิเตบิโต
อยา่งย ัง่ยนื  ดงันัน้  สถาบนัตอ้งก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยทุธแ์ละแผน
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบนั 
 ในการพฒันาแผนกลยทุธ ์ นอกเหนือจากการพจิารณาอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้นของสถาบนัแลว้  
จะตอ้งค านึงถงึหลกัการอุดมศกึษา  กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว  มาตรฐานการศกึษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศกึษา  มาตรฐานวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งยทุธศาสตรด์า้นต่างๆของชาต ิ รวมถงึทศิทาง
การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก  
ทัง้นี้  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัเป็นไปอยา่งมคีุณภาพ  เป็นทีย่อมรบัและสามารถตอบสนอง
สงัคมในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของ 
บุคลากรในสถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอื
ปณิธานและพระราชบญัญตัสิถาบนั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั  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 
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6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปี  อยา่งน้อยปีละ 2 
ครัง้  และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 

7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์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 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554) กระบวนการพฒันาแผน   วทิยาลยั

สามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐานจ 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 า/ทบทวนแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554-2558 ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของ คณะ
กรรมการบรหิารวทิยาลยั  (1.1-1-1) โดยผูบ้รหิาร อาจารย ์เจา้หน้าทีข่ องวทิยาลยัมสี่วนร่วมในการ
จดัท า /ทบทวน แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 - 2558 (1.1-1-2) มคีณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดยทุธศาสตรท์ี่ชดัเจนครอบคลุมทุกภารกจิของวทิยาลยั (1.1-1-3) 
และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  เมื่อวนัที ่ 17 กนัยายน 2553 (1.1-1-4) 
โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญา ปณิธาน และสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของสถาบนั กรอบแผน
อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) (1.1-1-5) 

 
2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

มกีารถ่ายทอดแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554-2558 ระดบัวทิยาลยัไปสู่ทุกกลุ่มงานของ
วทิยาลยั ในการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร การประชุมประจ าเดอืน (1.1-2)  
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3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ  4 พนัธกจิ  คอื ดา้นการเรยีนการ
สอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

 มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์ เป็น แผนปฏบิตักิารประจ าปี  โดยยดึหลกั  Balance 
Scorecard และจดัท าแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategic map) ในการแปลงแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 
2558 ไปสู่แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 (1.1-3-1 - 1.1-3-2) จดัท ารายงานวเิคราะห์
ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนยทุธศาสตร์กบัแผนปฏบิตักิารประจ าปีทัง้ 4 พนัธกจิ คอื ดา้นการเรยีน
การสอน  การวจิยั  การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (1.1-3-3) 

 
4. มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์  แผนปฏบิตักิารประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีเ้พื่อวดั
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

 วทิยาลยัก าหนดตวับ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีข้องแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 
2554 – 2558  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนิน งานตาม
แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี  (1.1-4) 

   
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 

มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ  ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การ
วจิยั  การบรกิารวชิาการ  และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (1.1-5) 

 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  และ
รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 

 มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 จ านวน 2 ครัง้ 
ไดแ้ก่ การตดิตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดอืนแรก (1.1-6-1) และรายงานผลต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา (1.1-6-2) และตดิตามผลการด าเนินงานเมื่อสิน้สุดปีงบประมาณ 
2554 (1.1-6-3) และรายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา (1.1-6-4) 

 
7.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้และรายงานผล
ต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 

  วทิยาลยัมกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 
2558  ปีละ 1 ครัง้ (1.1-7-1) และรายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา (1.1-7-2) 
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8.  มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

  มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารไปปรบัปรุง
แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี  2554 – 2558 และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555  (1.1-8-1 ถงึ 1.1-8-3) 

  
   วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่1.1 เท่ากบั  8  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดยทุธศาสตร์  มาตรการ
และแผนปฏบิตักิารใหม้คีวามสอดค ลอ้ง กบัปรชัญา /ปณิธาน  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  น โยบายและ
วตัถุประสงคข์องวทิยาลยัฯ  ยทุธศาสตรข์องสถาบนัพระบรมราชชนก ตามสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง  เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2555   

 
รายการหลกัฐาน 
1.1-1-1 
 

1) แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558 (อนุมตัเิมื่อวนัที ่17  กนัยายน 2553)  
   หน้า 0-3-8 นโยบายคณะกรรมการบรหิารฯ ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่ 8 / 2553  วนัที ่11  
   สงิหาคม 2553 วาระที ่ 4.12.3  เรื่อง ทบทวนนโยบายการบรหิาร : มต ิก าหนด 
   นโยบายการพฒันาแผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
3) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 
   ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-9  
   กนัยายน 2554 วาระที ่1 เรื่องแจง้ 
4) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่5/2555 วนัที ่14 ม.ีค. 2555  
   วาระ ที ่4.7 ทบทวนนโยบายคณะกรรมการบรหิารฯ  

 

 

 

1.1-1-2 
 
 

1) รายงานการประชุมเรื่อง การวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558  วนัที ่6-8 สงิหาคม  
   2553 
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 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 8 / 2553  วนัที ่11  
   สงิหาคม 2553 วาระที ่4.12.1  เรื่อง กระบวนการพฒันากลยทุธ ์: การน าเสนอร่าง 
   แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 

 3) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553  วาระที ่
   4.4 การถ่ายทอดนโยบายใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบและมคีวามเขา้ใจ 
   ร่วมกนั และใหทุ้กคนไดม้สี่วนร่วม                                 

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

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

1.1-1-3 ส าเนาค าส ัง่ ที ่186/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการงานต่างๆ 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553  วนัที ่17 กนัยายน  

2553 วาระที ่3.1 เรื่อง รายงานความกา้วหน้าการจดัท ายทุธศาสตรปี์ 2554-2558 ฉบบั 
สมบรูณ์ 

1.1-1-5 รายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งแผนกลยทุธ ์2554-2558 
1.1-2 
 

1) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9-11 กนัยายน 2553 : วาระ 
   ที ่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 
6) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 
   ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-9  
   กนัยายน 2554 วาระที ่4.5 เรื่องการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุก 
   หน่วยงานภายใน 
7) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่9/2554 วนัที ่10 ตุลาคม 2554 วาระที ่4.2 เรื่อง 
   การชีแ้จงตวัชีว้ดัแผนยทุธศาสตร ์
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1.1-3-1 แผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยัประจ าปี 2554 – 2558 : แผนทีย่ทุธศาสตร ์หน้า 2-21-53,  
2-30-53, 2-36-53, 2-44-53,2-49-53 

1.1-3-2 1) รายงานการประชุมจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีธ่ารามนัตรา 9 -11 กนัยายน 2553 : วาระ 
   ที ่4.7 การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 
   ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-9  
   กนัยายน 2554 วาระที ่4.7 กระบวนการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2555 

 3) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 : ผงัก ากบัแผนปฏบิตักิารของทุกกลุ่มภารกจิ 
   ส่วนที ่2 ผงัก ากบัแผน/รายละเอยีดแผนปฏบิตักิารปี 2554 

1.1-3-3 รายงานการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 และแผนปฏบิตักิาร 
ประจ าปี 2554  

1.1-4 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 2554 
 2) รายงานประจ าปี 2554 
1.1-6-1 รายงานการประชุมเชิ งปฏบิตักิารโครงการ “ การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา

ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่ 18-20 
เมษายน 2554 : วาระที ่4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ผนยทุธศาสตร ์
2554 -2558 และตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิาร 2554 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่ 5/2554   วนัที ่ 20 เมษายน 
2554 : วาระที ่4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตวัชี้ วดัยทุธศาสตร์  และวาระที ่ 4.2  
สรุปผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 

1.1-6-3 รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานรอบ 6 เดอืนแรก ประจ าปีงบประมาณ 2554  
1.1-6-4 1) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 

   ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-9 
   กนัยายน 2554 วาระที ่4.1 ขอ้ 1) ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ผนกลยทุธ ์2554- 
   2558  และตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่6/2554 วนัที ่7  
   กนัยายน 2554 : วาระที ่4.1 ขอ้ 4.1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ผน 
   ยทุธศาสตร ์2554– 2558  และตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิาร 2554  

1.1-7-1 1) รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานรอบ 6 เดอืนแรก ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “ การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 
   ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-9 
   กนัยายน 2554 

1.1-7-2 เช่นเดยีวกบั 1.1-6-4 2)   
1.1-8-1 เช่นเดยีวกบั 1.1-6-4 2)   
1.1-8-2 1) แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558  

2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “ การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 
    ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่18-20 
    เมษายน 2554  
3) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “ การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา 
    ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-9 
    กนัยายน 2554 
4) แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555 

1.1-8-3 แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยัประจ าปีการศกึษา 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1.1    ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์ (สมศ. 16.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
ค าอธิบาย สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิในการผลติและพฒันาก าลงัคน ระดบักลางและระดบัสงู  
การวจิยัเพื่อสรา้งและพฒันาอง คค์วามรู ้ การบรกิารวชิาการแก่สงัคมและการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม  การจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษาจงึหลากหลายตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั  น าไปสู่การ
ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏบิตังิาน  รวมทัง้แผนพฒันาคุณภาพของสถาบนัแต่ละแห่งทีจ่ะสรา้ง
องคค์วามรูใ้หส้อดคลอ้งตามอตัลกัษณ์และวตัถุประสงค ์
 
เกณฑ์การพิจารณา  

1. มกีารก าหนดกลยทุธก์ารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ สถานศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั  

2. มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ีก่ าหนด
อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  

3. ผลการประเมนิของผูเ้รยีนและบุคลากรเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถานศกึษาทีส่อดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์  ไม่ต ่ากวา่  3.51  จากคะแนนเตม็ 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และ / หรอื สรา้งคุณค่าต่อสงัคม  
5. ผูเ้รยีน/บุคลากร/สถานศกึษา ไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาติ ในประเดน็

เกีย่วกบัอตัลกัษณ์ 
 
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  

ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์   ในปีการศกึษา 2554 (มถุินายน 2554 – พฤษภาคม 
2555)  วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑก์ารพจิารณาจ านวน  5  ขอ้ ดงันี้ 
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1.   มกีารก าหนดกลยทุธก์ารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ สถานศกึษาระดั บอุดมศกึษา  
โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั 

วทิยาลยัก าหนดอตัลกัษณ์ของสถาบนัคอื “บรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ ” โดย
ไดร้บัการเหน็ชอบจากสถาบนัพระบรมราชชนก (1.1.1-1-1) และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยั (1.1.1-1-2) ผูบ้รหิาร อาจารย ์บุคลากร ไดร้่วมกนั ทบทวน ยทุธศาสตรแ์ละ ก าหนด
แผนปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง
สถาบนั (1.1.1-1-3)  ดงัปรากฏในแผนยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี และตารางวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์ (1.1.1-1-4 ถงึ 1.1.1-1-6) โดยไดร้บัควา มเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารวทิยาลยั (1.1.1-1-7) 

 
2.  มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ีก่ าหนดอยา่ง
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วม (1.1.1-2-1) โดยเริม่จากการสรา้งความเขา้ใจใหก้บับุคลากรใน
การปฏบิตัติามยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด และก าหนดเป็นตวับ่งชีถ่้ายทอด สู่ระดบักลุ่มงาน ถงึ บุคลากร  
(1.1.1-2-2) เพื่อน าไปก าหนดโครงการ ออกแบบกจิกรรม ด าเนินงานกจิกรรม ตดิตามผล และน าผล
การตดิตามไปปรบัปรุง ใหเ้กดิการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรต์ามบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบของทุก
หน่วยงานในวทิยาลยั ทัง้ในส่วนของ ผูเ้รยีน ผูส้อน และบุคลากร เช่น โครงการของสโมสรนกัศกึษา 
ในการมสี่วนร่วมพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑติ (1.1.1-2-3) โครงการของกลุ่มงานดา้นการสอนในการ 
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอน และการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นการจดัการ
เรยีนการสอน (1.1.1-2-4) โครงการของกลุ่มงานดา้นการบรกิารการศกึษา (1.1.1-2-5) และกลุ่ม
อ านวยการ (1.1.1-2-6) ในการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อพฒันาผูเ้รยีนตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 

 
3.  ผลการประเมนิของผูเ้รยีนและบุคลากรเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาน ศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตั
ลกัษณ์  ไม่ต ่ากวา่  3.51  จากคะแนนเตม็ 5 

  วทิยาลยัมกีารจดัประชุมร่วมกนัของบุคลากรภายในวทิยาลยั เรื่องการก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมนิผลอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ (1.1.1-3-1) และท าแบบส ารวจเพื่อประเมนิความเหน็ของ
บุคลากรภายใน เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (1.1.1-3-2) ผลพบวา่
บุคลากรมคีวามเหน็โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก  (1.1.1-3-3) 

 
4. ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และ / หรอื สรา้งคุณค่าต่อสงัคม 
 ผลการด าเนินงาน การบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์    โดยผ่านการจดัโครงการ /กจิกรรม
ต่างๆ ดงัปรากฏในรายงานสรุปผลการปฏบิตังิานและรายงานประจ าปี (1.1.1-4-1) ส่งผลใหไ้ดบ้ณัฑติ
มคีุณภาพทัง้ในดา้นความรูแ้ละดา้นอื่นๆ  รวมทัง้พฤตกิรรมการบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็น
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มนุษย ์ผลประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติ พบวา่มกีารรบัรูต่้อพฤตกิรรมการใหก้ารดแูลดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยข์องนกัศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัด ี(1.1.1-4-2)  
 จากการด าเนินการบรหิารสถาบนัส่งผลใหน้กัศกึษา แสดงพฤตกิรรมบรกิารทีส่ะทอ้นอตั
ลกัษณ์ของนกัศกึษา เกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม โดย นกัศกึษา คณาจารย ์
เจา้หน้าที ่ไดร้่วมกบัจงัหวดัราชบุรแีละรพ .ต่างๆ ในจงัหวดัราช บุร ีเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตันิ ้าท่วมและจดักจิกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลอืและดแูลผูป้ระสบภยั  เช่น การจดั
กจิกรรมนนัทนาการ ร่วมเป็นอาสาสมคัรดแูลผูพ้กิารจากบา้นคนชรา จากบา้นบางแคทีศ่นูยช์่วยเหลอื
ผูป้ระสบอุทกภยั การร่วมสมทบทุนและบรจิาคสิง่ของ การใหค้วามร่วมมอืจดับรเิวณวทิยาลยัเป็นศนูย์
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตันิ ้าท่วม ท าอาหารและร่วมเป็นอาสาสมคัรหน่วยบรรจุกระสอบทรายส่งไป
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั เป็นตน้ (1.1.1-4-3) นอกจากนี้นกัศกึษายงัสามารถคดิวเิคราะหโ์ดยจดัท า
ผลงานวชิาการ/นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพ ร่วมประกวดผลงานวชิาการ/นวตักรรมของนกัศกึษา 
และตกผลกึความรูท้ ีไ่ดร้บัจากการศกึษาตลอดปีการศกึษา (1.1.1-4-4) และนกัศกึษายงัไดค้ดิและ
ด าเนินงานโครงการจติอาสาทีใ่หบ้รกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ส่งผลใหผู้ป้ระสบภยัพบิตัไิดร้บัการฟ้ืนฟู
และดแูลทางดา้นร่างกายและจติใจ ผูพ้กิารกไ็ดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ดิ ผูป้ระสบภยัลดความวติก
กงัวลและคลายเครยีดลงได ้ ส่งผลใหม้กีารดแูลสุขภาพตนเองไดอ้ยา่งด ี แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมและ
ผลการด าเนินงานดงักล่าวของนกัศกึษามกีารคดิวเิคราะหท์ีจ่ะวางแผนงานโครงการ  มจีติอาสาทีจ่ะ
ไปใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ นอกจากนีว้ทิยาลยัยงัไดร้บัหนงัสอืชื่นชมการปฏบิตักิาร
พยาบาลของนกัศกึษาพยาบาล นางสาวนิโลบล เครอืพรีะครุฑ ทีด่แูลเอาใจใส่ ดว้ยจติบรกิารจาก
ผูร้บับรกิาร (1.1.1-4-5) และนกัศกึษายงัสามารถด าเนินกจิกรรมโดยการมสี่วนร่วมของผูร้บับรกิาร 
อาท ิ การร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้วทกีารพฒันาจติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ภายใตน้วตักรรม
ระบบครอบครวัเสมอืนของวทิยาลยัและหน่วยบรกิารตน้แบบ, การเขา้ร่วมกจิกรรมงานมหกรรม
สุขภาพตลาดนดันวตักรรมสรรคส์รา้งภาคสีุขภาพเขม้แขง็ โดยความร่วมมอืของวทิยาลยัพยาบาล ฯ 
และสปสช. (1.1.1-4-6) เป็นตน้ 
 
5. ผู้เรยีน /บุคลากร /สถานศกึษา ไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาติ และ /หรอืนานาชาติ  ในประเดน็
เกีย่วกบัอตัลกัษณ์ 

   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีไดร้บัรางวลัวทิยาลยัทีม่ผีลงานการพฒันา จติบรกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็น มนุษยภ์ายใตน้วตักรรมระบบคร อบครวัเสมอืน ในการประชุมวชิากา รตลาดนดั    
ความด ี: พฒันาจติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จดัโดย แกว้กลัยาสกิขาลยั สถาบนัพระบรมราช
ชนก ร่วมกบัโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และสมาคมศษิยเ์ก่า
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วนัที ่1 – 2 ธนัวาคม 2554 (1.1.1-5) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่1.1.1 เท่ากบั 5 ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง  เพื่อใหเ้กดิการบรรลุผล ตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
 
รายการหลกัฐาน 
1.1.1-1-1 1) หนงัสอืราชการที ่สธ 0203.055/1790  เรื่องขอส่งตวัอยา่งระบบและกลไกการ 

    ประกนัคุณภาพการศกึษา 
2) คู่มอืการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิอตัลกัษณ์บณัฑติ สถาบนัพระบรมราชชนก 

1.1.1-1-2 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 8/2553 วนัที ่11 สงิหาคม     
    2553 วาระ 4.12.1 น าเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ความสอดคลอ้ง 
    ของยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่ 4/2554 วนัที ่
    14 มถุินายน 2554 วาระ 4.7 ทบทวนอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 

1.1.1-1-3 1) รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8 สงิหาคม 2553 :  วาระ 
    4.3 ระดมสมองร่วมกนัพจิารณาความสอดคลอ้งของการก าหนดยทุธศาสตรแ์ละ 
    แผนงานกบัอตัลกัษณ์ของบณัฑติและเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 6 / 2554 (7 มถุินายน 2554) วาระที ่4.2 
เอกลกัษณ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชชุร ี และ 4.3 อตัลกัษณ์ของบณัฑติ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี

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

1.1.1-1-5 1) แผนปฏบิตักิารประจ 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 และ 1-112 เป็นตน้ 
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2) แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
   2.1) โครงการเพื่อการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรล์ าดบัที ่1-1  
   2.2) โครงการกลุ่มงานการสอน ล าดบัที ่1-19  
   2.3) โครงการปกตขิองกลุ่มงานดา้นบรกิารการศกึษาล าดบัที ่1-40, 1-41,1-42 

1.1.1-1-6 
 
1.1.1-1-7 

ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์ (2554-2558) กบัอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที่ 8/2553 วนัที ่11 สงิหาคม  

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

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

1.1.1-2-1 ผงัข ัน้ตอนการท างาน : การมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติาม
ยทุธศาสตร ์ 

1.1.1-2-2 1) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการ 
    ถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิท 
    ของวทิยาลยั วนัที ่2 ธนัวาคม  2553 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 9 / 2554   วนัจนัทรท์ี ่ 10  ตุลาคม  2554  
วาระที ่ 4.2 ชีแ้จงตวัชีว้ดัแผนยทุธศาสตร ์ 2554-2558 , แผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2555 และค่าเป้าหมายแต่ละตวับ่งชี ้  

3) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 10/2554  วนัพุธที ่ 9 พฤศจกิายน 2554  
วาระที ่ 4.8  ชีแ้จงข ัน้ตอนการด าเนินงานเรื่องการมสี่วนร่วมของกลุ่มงานและ
บุคลากรในการปฏบิตัติามแผนยทุธศาสตร ์ : ผลการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑติ และ
การพฒันาจุดเด่น จุดเน้น ทีส่ะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั ในปีงบประมาณ 
2554  

4) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 11/2554  วนัพุธที ่14 ธนัวาคม  2554   
    วาระที ่4.19  ทวนสอบและชีแ้จงรายละเอยีดตวัชีว้ดัทีน่ ามาก าหนดเป็น PA  

1.1.1-2-3 1) โครงการของสโมสรนกัศกึษา  ในการมสี่วนร่วมพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑติ ไดแ้ก่ 
    โครงการตามแผนปฏบิตังิานสโมสรนกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 เช่น 
    โครงการสบืทอดเอกลกัษณ์วชิาชพีเพื่อวฒันธรรมการเรยีนรูท้ ีย่ ัง่ยนื กจิกรรมที ่ 4  
    ตกผลกึความรูต้ลอดปีการศกึษาและท าบุญวทิยาลยั, โครงการของชมรมวชิาการ 
    และประกนัคุณภาพการศกึษา, โครงการของชมรมจติอาสา เช่น โครงการจติ 
    อาสาสรา้งสุขภาวะ 
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2) แผนปฏบิตังิานสโมสรนกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2555 

1.1.1-2-4 1) โครงการของกลุ่มงานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้การจดัการ 
    เรยีนการสอน และการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นการจดัการเรยีนการสอน  
    - แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554  เช่น โครงการล าดบัที ่1-2 กจิกรรมที ่3 เป็นตน้  
    - แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555  เช่น โครงการล าดบัที ่1-19 เป็นตน้ 
2)  การออกแบบการเรยีนการสอน (course design) รายวชิาทีม่กีารบรูณาการแนวคดิ 
    การจดัการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจมนุษย ์(humanize learning Model)  

1.1.1-2-5 โครงการของกลุ่มงานดา้นการบรกิารการศกึษาในการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั  
    - แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555 เช่น โครงการล าดบัที ่1-40,1-41,1-42 
    - แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554  เช่น โครงการล าดบัที ่4-112  และ 5-95 หน้า 2- 
      165-247  ถงึ 2-180-247 

1.1.1-2-6 1) โครงการของกลุ่มอ านวยการ ในการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อพฒันา 
   ผูเ้รยีนตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 เช่น โครงการ 
   ล าดบัที ่4-87 กจิกรรมที ่10  
2) โครงการของกลุ่มอ านวยการ ในการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อพฒันา 
   ผูเ้รยีนตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555  เช่นโครงการ 
   ล าดบัที ่5-13 กจิกรรมที ่9 

1.1.1-3-1 1) รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8  สงิหาคม 2553 : การ  
    ก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลความเป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ 
2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่
    7-9 กนัยายน 2554  

1.1.1-3-2 แบบส ารวจความเหน็ของบุคลากรภายใน เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที ่
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  

1.1.1-3-3 รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่
7- 9 กนัยายน 2554 : ส่วนที ่3 สรุปผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกีย่วกบั 
การปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ปีงบประมาณ 2554 

 

 1.1.1-4-1 1) รายงานสรุปผลการปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554  
 2) รายงานประจ าปี 2554 : ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ และผลงานเด่น 

    ของวทิยาลยัพยาบาล 
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 1.1.1-4-2 รายงานวจิยั เรื่ องพฤตกิรรมการใหก้ารดแูลดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษยข์อง
นกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

 1.1.1-4-3 1) ภาพกจิกรรมการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตันิ ้าท่วม 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่10/ 2554 (9 พฤศจกิายน 2554) วาระที ่1 
  เรื่องประธานแจง้   

 1.1.1-4-4 
 
 1.1.1-4-5        

สรุปผลการด าเนินโครงการล าดบัที ่ 1-19 กจิกรรมที ่ 7 การประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
จดหมายชื่นชมการปฏบิตักิารพยาบาลของนกัศกึษาพยาบาล 

 1.1.1-4-6 1) ภาพกจิกรรมการร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้วทกีารพฒันาจติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น 
   มนุษยภ์ายใตน้วตักรรมระบบครอบครวัเสมอืน 
2) ภาพกจิกรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมงานมหกรรมสุขภาพตลาดนดันวตกรรมสรรคส์รา้ง 
   ภาคสีุขภาพเขม้แขง็ 

 1.1.1-5           1) รางวลัวทิยาลยัทีม่ผีลงานการพฒันาจติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยภ์ายใต ้
                        นวตักรรมระบบครอบครวัเสมอืน การประชุมวชิาการฯ จดัโดยสถาบนัพระบรม 
                        ราชชนก ร่วมกบั รพ.กาฬสนิธุ ์วพบ.ขอนแก่น และสมาคมศษิยเ์ก่าวพบ.ขอนแก่น 
   2) วทิยาลยัไดร้บัรางวลัชนะเลศิดา้นการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม กระทรวง 
                        สาธารณสุข 
                    3)  นกัศกึษาไดร้บัรางวลัผลงานแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการน าความรูด้า้นการประกนั 
                        คุณภาพการศกึษาไปใชใ้นการด าเนินกจิกรรมนิสตินกัศกึษา ระดบัอุดมศกึษา 
                        ประเภทดเีด่นจากโครงการ BCNR ร่วมใจรบัใชส้งัคมพฒันาจติอาสาสรา้งสุขภาวะ 
                        พอเพยีง วพบ.ราชบุร ี
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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 
 ในปีการ ศกึษา  2554  มกีารด าเนินงานตดิตามประเมนิบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษา 2553   ทัง้หมด  60  คน     มจี านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด   46  คน ผลรวม
ของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ บณัฑติทีม่คีุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั   2,342  คะแนน  
(1.1.2) 

ค่าเฉลีย่ผลรวมของค่าคะแนน     =   2,342 / 46      = 50.91   คะแนน 
                                  ผลลพัธ ์    =   (50.91*5) / 60  = 4.24     คะแนน   
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 1.1.2 ≥ 4.51 คะแนน  จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

   
สรปุคะแนน 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.24 4.24  

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานยทุธศาสตร์ และประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันา ให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง   เพื่อใหผ้ลการพฒันาบณัฑติบรรลุตามอตัลกัษณ์ลกัษณ์ของสถาบนัต่อไป   
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รายการหลกัฐาน 
1.1.2 รายงานวจิยัประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติพยาบาลวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1.3    ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                     ของสถาบนั  (สมศ. 17) 
ชนิดของตวับงช้ี  :   กระบวนการ 
ค าอธบิาย พจิารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของ
สถาบนัทีส่่งผลสะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถาบนัซึง่เป็นผลลพัธจ์ากการด าเนินงานของสถาบนันัน้ 
 
ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารก าหนดกลยทุธก์ารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชีย่วชาญ
เฉพาะของสถานศกึษา โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั  

2. มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ีก่ าหนด
อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  

3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามจุดเน้น  และจุดเด่น
หรอืความเชีย่วชาญของสถานศกึษา ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น   หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถา นศกึษา
และเกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม 

5. ผูเ้รยีน/บุคลากร/คณะ/สถานศกึษามเีอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรอืความเชีย่วชาญ
เฉพาะทีก่ าหนด และไดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละ/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 
 
จดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั    
 “สรา้งคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”   
 
ผลการด าเนินงาน  

  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั   สามารถ
ด าเนินการตามประเดน็การพจิารณาได ้  5    ขอ้   ดงันี้ 
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1.  มกีารก าหนดกลยทุธก์ารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของ
สถานศกึษา โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั 
      วทิยาลยัก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบั นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั  คอื “สรา้งคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน ” โดยไดร้บัการ
เหน็ชอบจากสถาบนัพระบรมราชชนก (1.1.3-1-1) และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 
(1.1.3-1-2)  และคณะกรรมการงานยทุธศาสตร ์ผูบ้รหิาร อาจารย ์บุคลากร ไดร้่วมกนัก า หนด
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของสถาบนั  (1.1.3-1-3) ดงัปรากฏในแผน
ยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี และตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์ (1.1.3-1-4 
ถงึ 1.1.3-1-6) โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (1.1.3-1-7) 
 
2.  มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ีก่ าหนดอยา่ง
ครบถ้วนสมบรูณ์   
         วทิยาลยัมกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วม (1.1.3-2-1) โดยเริม่จากการสรา้งความเขา้ใจใหก้บั
บุคลากรในการปฏบิตัติามยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด และก าหนดเป็นตวับ่งชีถ่้ายทอด สู่ระดบักลุ่มงาน ถงึ 
บุคลากร  (1.1.3-2-2) เพื่อน าไปก าหนดโครงการ ออกแบบกจิกรรม ด าเนินงานกจิกรรม ตดิตามผล 
และน าผลการตดิตามไปปรบัปรุง ใหเ้กดิการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรต์ามบทบาทหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบของทุกหน่วยงานในองคก์าร  ทัง้นี้ในส่วนของผูเ้รยีน มกีารด าเนินการ  เช่น ชีแ้จงในการ
ปฐมนิเทศ, การประชุมนกัศกึษา (1.1.3-2-3) ในส่วนของผูส้อน และบุคลากร เช่น โครงการของกลุ่ม
งานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้เช่น จดัหาอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์จาก
หน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน , จดัใหน้ักศกึษาไป
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีในพืน้ทีท่ ีเ่ป็นภมูลิ าเนา เป็นตน้  (1.1.3-2-4)  โครงการของกลุ่มงานดา้นการ
บรกิารการศกึษาในการพฒันาผูเ้รยีนตามจุดเน้นและจุดเด่น ทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั  เช่น ประชุมผูป้กครองในวนัปฐมนิเทศใหเ้ขา้ใจและตระหนกัความส าคญัในก ารใหน้กัศกึษา
กลบัไปปฏบิตังิานในชุมชนทีเ่ป็นภมูลิ าเนา รวมทัง้การปฐมนิเทศและปจัฉิมนิเทศแก่นกัศกึษา   
(1.1.3-2-5) โครงการของกลุ่มงานบรกิารวชิาการฯในการพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพ  เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพชุมชน เช่น หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ (1.1.3-2-6)  
 
3.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการ ตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความ
เชีย่วชาญเฉพาะของสถานศกึษา ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5    

 วทิยาลยัมกีารจดัประชุมร่วมกนัของบุคลากรภายในวทิยาลยั เรื่องการก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมนิผลเอกลกัษณ์ของสถาบนั (1.1.3-3-1) และท าแบบส ารวจเพื่อประเมนิความเหน็ของบุคลากร 
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ภายใน เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคลอ้งกบัจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั (1.1.3-3-2) พบวา่บุคลากรมคีวามเหน็โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก (1.1.3-3-3) 

 
4. ผลการด าเ นินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น   หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถา นศกึษาและ
เกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม 

   วทิยาลยัมกีารผลติบณัฑติทีม่าจากชุมชนตามความตอ้งการของระบบบรกิารสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข (1.1.3-4-1) และบณัฑติหรอืผูส้ าเรจ็การศกึษากลบั ไปปฏบิตังิานในหน่วยงาน
บรกิารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มากกวา่รอ้ยละ 90 (1.1.3-4-2) โดยส่งผลใหห้น่วยงาน
บรกิารสุขภาพทุกระดบัของกระทรวงสาธารณสุขในพืน้ทีร่บัผดิชอบของวทิยาลยัมบุีคลากรปฏบิตังิาน
เพิม่ขึน้และกระจายทัว่พืน้ทีอ่ยา่งต่อเนื่อง และทดแทนก าลงัคนทีส่ญูเสี ยจากระบบ (1.1.3-4-3)  
นอกจากนี้วทิยาลยัมกีารพฒันาบุคลากรสาธารณสุข ทีป่ฏบิตังิานในระบบบรกิารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ใหม้ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารสุขภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  (1.1.3-4-4) 

 นอกจากนี้ผลจากการด าเนินการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถาบนั ส่งผลใหเ้กดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคม  โดยอาจารยม์กีารสัง่สม
ประสบการณ์ เกดิการพฒันาศกัยภาพและความเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหบ้รกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์สามารถ น าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิประโยช น์กบัหน่วยงานอื่น
รปูแบบต่างๆ อาทจิดัประชุมวชิาการและร่วมเป็นวทิยากรบรรยายใหแ้ก่ศษิยเ์ก่าและพยาบาลวชิาชพี , 
เป็นวทิยากรเผยแพร่ความรูใ้นการจดัการเรยีนการสอนดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยแ์ก่อาจารยใ์น
สถาบนัพระบรมราชชนก, พฒันาหนงัสอืตน้แบบการสอนบรูณาการชุดวชิาการพยาบาล และเผยแพร่
แก่หน่วยงานต่าง ๆ, การพฒันาชุดความรูจ้ากการสงัเคราะหผ์ลงานวจิยัเรื่องการพฒันากระบวนทศัน์
ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์เป็นตน้ (1.1.3-4-5) 

 
5. ผูเ้รยีน /บุคลากร /คณะ /สถาน ศกึษา มเีอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรอืความเชีย่วชาญ
เฉพาะทีก่ าหนด และไดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ 
 วทิยาลยัมกีารผลติบณัฑติทีม่าจากชุมชน และเมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้ไดไ้ปปฏบิตังิานอยูใ่น
ระบบสุขภาพชุมชน และด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  ส่งผลให้อาจารยแ์ละ วทิยาลยัได้ รางวลั
และประกาศเกยีรตคิุณจากหน่วยงานระดบัชาต ิ(1.1.3-5-1) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่1.1.2 เท่ากบั  5  ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันา ให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาล  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง  เพื่อใหผ้ลการพฒันาบรรลุเอกลกัษณ์ตามจุดเด่น จุดเน้นของสถาบนัต่อไป  

 
รายการหลกัฐาน 
1.1.3-1-1 คู่มอืการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิอตัลกัษณ์บณัฑติ สถาบนัพระบรมราชชนก 
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) กบัเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่ 4/2554 วนัที ่
   14 มถุินายน 2554  วาระ 4.7 ทบทวนอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 

1.1.3-1-3 1) รายงานการวพิากษ์แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 วนัที ่6-8 สงิหาคม 2553 :  วาระ    
   4.3 ระดมสมองร่วมกนัพจิารณาความสอดคลอ้งของการก าหนดยทุธศาสตรแ์ละ 
   แผนงานกบัอตัลกัษณ์ของบณัฑติ และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 6 / 2554 (7 มถุินายน 2554 ) วาระที ่ 4.2 
เอกลกัษ ณ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราช บุร ี และ 4.3 อตัลกัษณ์ของบณั ฑติ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี

1.1.3-1-4 แผนยทุธศาสตร ์(2554-2558) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร : 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 และประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 หน้า 2-12-53 ถงึ 2-13-53 

1.1.3-1-5 1) แผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร                 
  1.1) โครงการเชงิยทุธศาสตรล์ าดบัที1่-1หน้า 2-5-247 และล าดบัที ่2-27 หน้า 
         2-6-247               
  1.2) โครงการปกตขิองกลุ่มวชิาการดา้นการสอน หน้า 2-61-247 ถงึ 2-153-247  
  1.3) โครงการปกตขิองกลุ่มอ านวยการล าดบัที ่5-87 กจิกรรมที ่3 กจิกรรมที ่5  
        และ กจิกรรมที ่8 หน้า 2-29-247, 2-32-247, 2-37-247 
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  1.4) โครงการปกตขิองกลุ่มวชิาการดา้นบรกิารวชิาการและพฒันาบุคลากร ล าดบัที่ 
        2- 28 หน้า 2-198-247 ถงึ 2-200-247   

 2) แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
   2.1) โครงการกลุ่มงานการสอน ล าดบัที ่1-19 
   2.2) โครงการกลุ่มงานบรกิารวชิาการและพฒันาบุคลากร ล าดบัที ่2 - 47 
   2.3) โครงการปกตขิองกลุ่มงานบรหิารล าดบัที ่5-13 กจิกรรมที ่7 
   2.4) โครงการกลุ่มงานบรกิารการศกึษา ล าดบัที ่1-42 

1.1.3-1-6 ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัจุดเน้น จุดเด่น 
หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนัทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

1.1.3-1-7 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที่ 8/2553 วนัที ่11 สงิหาคม 2553 
วาระ 4.12.1  น าเสนอร่างแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ความสอดคลอ้งของ 
ยทุธศาสตร ์(2554-2558) กบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของ 
สถาบนัทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9/2553 วนัที่ 17 กนัยายน  
2553 วาระที ่3.1 เรื่อง รายงานค วามกา้วหน้าการจดัท ายทุธศาสตรปี์  2554-2558 
ฉบบัสมบรูณ์ 

3) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ
พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่7-
9 กนัยายน 2555 วาระที ่ 4.4.2 ทบทวนความเหมาะสมของปรชัญา อตั ลกัษณ์
สถาบนั อตัลกัษณ์ของบณัฑติ ฯ 

1.1.3-2-1 
 

 ผงัข ัน้ตอนการท างาน : การมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตั ิ
 ตามยทุธศาสตร ์

1.1.3-2-2 1) รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการการพฒันาตวับ่งชีแ้ละการถ่ายทอดตวับ่งชี้ 
    ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั วนัที ่30 พย. 54 

 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 9 / 2554   วนัจนัทรท์ี ่ 10  ตุลาคม  2554  
วาระที ่ 4.2 ชีแ้จงตวัชีว้ดัแผนยทุธศาสตร ์ 2554- 2558 , แผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2555 และค่าเป้าหมายแต่ละตวับ่งชี ้  

3) รายงานการประชุมปร ะจ าเดอืนครัง้ที ่ 10/2554  วนัพุธที ่ 9 พฤศจกิายน 2554  
วาระที ่ 4.8  ชีแ้จงข ัน้ตอนการด าเนินงานเรื่องการมสี่วนร่วมของกลุ่มงานและ
บุคลากรในการปฏบิตัติามแผนยทุธศาสตร ์ : ผลการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑติ และ
การพฒันาจุดเด่น จุดเน้น ทีส่ะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั ในปีงบ ประมาณ 
2554  
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4) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 11/2554  วนัพุธที ่14 ธนัวาคม  2554   
    วาระที ่4.19  ทวนสอบและชีแ้จงรายละเอยีดตวัชีว้ดัทีน่ ามาก าหนดเป็น PA  

1.1.3-2-3 1) รายงานประชุมของงานกจิการนกัศกึษา 1) ชีแ้จงในการปฐมนิเทศ 2) การ 
   ประชุมนกัศกึษา 

 2) โครงการของสโมสรนกัศกึษา   
    2.1) แผนปฏบิตังิานสโมสรนกัศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ 2555  
    2.2) โครงการตามแผนปฏบิตังิานสโมสรนกัศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ 2554 
           เช่น โครงการจติอาสาพฒันาความดวีถิไีทย, โครงการ BCNR ครอบครวั 
           เดยีวกนั รกัษ์ภมูวิฒันธรรม ภมูวิธิ ีชวีพีอเพยีง 

1.1.3-2-4 1) โครงการของกลุ่มงานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ในการจดั 
    การเรยีนการสอน ในแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2554 เช่น โครงการล าดบัที ่ 
    1-2 กจิกรรมที ่4,7 หน้า 2-79-263,2-83-263 โครงการล าดบัที ่1-6 หน้า 2-86-247 
2) โครงการของกลุ่มงานดา้นการสอนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ในการจดัการ 
    เรยีนการสอน ในแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2555  

1.1.3-2-5 โครงการของกลุ่มงานดา้นการบรกิารการศกึษาในการพฒันาผูเ้รยีนตามจุดเน้นและ 
จุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั   ในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 เช่น 
โครงการล าดบั 1-25 กจิกรรม 3 และกจิกรรม 4  

1.1.3-2-6 1) โครงการของกลุ่มงานดา้นบรกิารวชิาการฯ ในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 เช่น 
    โครงการล าดบัที ่2-28 หน้า 2-198-247 ถงึ 2-200-247 
2)  โครงการของกลุ่มงานดา้นบรกิารวชิาการฯ ในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555 เช่น 
    โครงการล าดบัที ่2-47 

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

1.1.3-3-2 แบบสอบถามความพงึพอใจในการด าเนินงานตาม จุดเด่นและจุดเน้นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั  

1.1.3-3-3 รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละพฒันา
ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่ 7-9 
กนัยายน 2555  : ส่วนที ่3 สรุปผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกี่ ยวกบัการ
ปฏบิตังิานของสถาบนัทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ปีงบประมาณ 2554 

1.1.3-4-1 1) การจดัสรรโควตาและสถานศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติประจ าปีการศกึษา 
    2554 ฉบบัปรบัปรุง 
2) หนงัสอืราชการที ่สธ 0203.054/300 เรื่องขอส่งขอ้มลูการจดัสรรโควตาระบบกลาง 
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3) คู่มอืการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัพระบรมราชชนก ปีการศกึษา 2554 
    และ 2555 
4) รายชื่อนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  ชัน้ปีที ่1  ปีการศกึษา 2554 
5) ตวัอยา่งหนงัสอืส่งตวัเขา้รบัการอบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมจากตน้สงักดั 

1.1.3-4-2 1) รายงานผลการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาปีการศกึษา 2553 
2) ตวัอยา่งหนงัสอืส่งตวักลบัไปปฏบิตัหิน้าทีข่องผูเ้ขา้รบัการอบรม ณ ตน้สงักดั 

1.1.3-4-3 1) รายงานการวจิยัเรื่องการส ารวจความตอ้งการบุคลากรของสถานบรกิารสงักดั 
    กระทรวงสาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2551-2555 

 2) ขอ้มลูความตอ้งการอตัราก าลงัของพยาบาลและขอ้มลูบณัฑติของวทิยาลยัพยาบาล 
    ทดแทนส่วนทีเ่ป็นความตอ้งการของ รพ.ราชบุร ี และ สสจ.ราชบุร ี

 

 1.1.3-4-4  1) สรุปรายงานการตดิตามผลการพฒันาศกัยภาพในการใหบ้รกิารสุขภาพของผูส้ าเรจ็ 
    การอบรมตามโครงการล าดบัที ่2-47  

 
 
 1.1.3-4-5 
 

 2) รายงานการตดิตามผูส้ าเรจ็การอบรมโครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา 
    กระบวนทศัน์ ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์รุ่น 6 
 1) ภาพกจิกรรมประชุมวชิาการใหแ้ก่ศษิยเ์ก่าและพยาบาลวชิาชพี 
 2) หนงัสอืเชญิเป็นวทิยากร 
 3) โครงการพฒันาหนงัสอื/ต าราตน้แบบการสอนบรูณาการชุดวชิาการพยาบาล 
 4) โครงการพฒันาชุดความรูจ้ากการสงัเคราะหผ์ลงานวจิยัเรื่องการพฒันากระบวนทศัน์ 
    ในการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์

1.1.3-5-1 1) รายงานประจ าปี 2554  
    - รางวลัขา้ราชการดเีด่น ของสถาบนัพระบรมราชชนก ประเภทอาจารยผ์ูส้อน    
      ประจ าปี 2554 (อาจารยจ์ริาภรณ์ อนุชา)  
    - รางวลัพยาบาลดเีด่น (ดา้นการสอน) : รางวลั “คนด ีศรพียาบาล” ประจ าปี.     
      งบประมาณ 2554 ของส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัราชบุร ีร่วมกบัชมรมพยาบาล  
      จงัหวดัราชบุร ี(อาจารยจ์ารุนนัท ์สมบรูณ์สทิธิ)์ 
    - รางวลัพยาบาลดเีด่น (ดา้นการสอน) : รางวลั “คนด ีศรพียาบาล” ประจ าปี 
      งบประมาณ 2554 ของส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัราชบุร ีร่วมกบัชมรมพยาบาล  
      จงัหวดัราชบุร ี(อาจารยช์ติสุภางค ์ทพิยเ์ทีย่งแท)้ 
2) ประกาศเกยีรตคิุณในการร่วมพฒันาศกัยภาพพยาบาล 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อ  
    เพิม่ศกัยภาพบุคลากรพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ในการปฏบิตังิานดว้ยแนวคดิ 
    สาธารณสุขแนวใหม่ “การบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย”์ โดยความ 
    ร่วมมอืของศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)  และสถาบนั 
    พระบรมราชชนก (นางสาวจริยิา อนิทนา) 
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3)  รางวลัผลงานวชิาการดเีด่นดา้นการพยาบาลในวนัพยาบาลสากล ประจ าปี 2554   
    จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภพ์ระศรนีครนิทราบรมราช 
    ชนนี 
4) ประกาศเกยีรตคิุณสถาบนัการศกึษาสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ทีผ่ลติและพฒันา 
    บุคลากรดา้นสุขภาพอยา่งมมีาตรฐาน  สนบัสนุนใหร้ะบบบรกิารสุขภาพของกระทรวง 
    สาธารณสุข   สามารถใหก้ารดแูลประชาชนไทยอยา่งมคีุณภาพ จากปลดักระทรวง 
    สาธารณสุข ใหไ้ว ้ณ วนัที ่6 ม.ิย. 55 
5) ประกาศเกยีรตคิุณในการร่วมพฒันาบุคลากรสาธารณสุข 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
   เพื่อปฏบิตังิานในพืน้ทีด่ว้ยแนวคดิสาธารณสุขแนวใหม่ : การบรกิารสุขภาพดว้ยหวั 
   ใจความเป็นมนุษย ์“โครงการการพฒันาศกัยภาพพยาบาล 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้  
   โดยความร่วมมอืของศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และ 
   สถาบนัพระบรมราชชนก 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผน 
                   ด าเนินการ  
 

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 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) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1.2   ผลการพฒันาบณัฑติตาม 
อตัลกัษณ์ (สมศ. 16.2) 

≥  4.51  คะแนน     4.24  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1.3  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17)                                     

5 ขอ้ 
5 คะแนน 

 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.81 
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องคป์ระกอบท่ี 2    การผลิตบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.1     ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร  ( สกอ. 2.1 ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   กระบวนการ     
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษามหีน้าทีพ่ฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาปณิธาน  
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ   และคว ามพรอ้มของสถาบนั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้น
วชิาการและวชิาชพีของสงัคม  มกีารประเมนิหลกัสตูรอยา่งสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑแ์ละตวับ่งชีข้อง
การประกนัคุณภาพหลกัสตูร  มกีารวางระบบและกลไกบรหิารหลกัสตูรอยา่งมปีระสทิธภิาพและมกีาร
ปรบัปรุงหลกัสตูใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :   

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรบัปรุงหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิี่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3. ทุกหลกัสตูรมกีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ หมายถงึ   ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม  “ตวับ่งชี้ ผลการด าเนิน งานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ” 
กรณีทีห่ลกัสตูรใดยงัไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีก้ลางที่
ก าหนดในภาคผนวก  ก) ส าหรบัหลกัสตูรสาขาวชิาชพีตอ้งไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรอื
องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสตูรเก่าหรอืหลกัสตูรปรบัปรุงทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ ก่อนปีการศกึษา 2555   ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 
2  และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา   และมกีารประเมนิหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งน้อยตาม
กรอบเวลาทีก่ าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ กรณีหลกัสตูรทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด า เนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3  ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิ  5  ขอ้แรก   และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80  ของตวับ่งชีท้ ีก่ าหนดในแต่ละปี  ทุก
หลกัสตูร  

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 
2  และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา  และมกีารพฒั นาหลกัสตูรทุกหลกัสตูรตามผลการ
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ประเมนิในขอ้ 4  กรณีหลกัสตูรทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  
จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3  ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชี้
และทุกหลกัสตูร 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
                   6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูรระหวา่งสถาบนักบัภาครฐัหรอื
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของหลกัสตูร  มากกวา่รอ้ยละ 30   ของจ านวนหลกัสตูรวชิาชพี
ทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ  ค2) 
 
เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะกลุ่มสถาบนักลุ่ม ค1   ค2 และ ง) 
 

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  2554   ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน   6 ขอ้ ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

วทิยาลยั มรีะบบการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรบัปรุงหลกัสตูร  (2.1-1-1)  มคีณะกรรมการ
วชิาการดา้นการเปิดและปิดหลกัสตูร เป็นผูร้บัผดิชอบ ในการเปิดหลกัสตูรใหม่ (2.1-1-2)  และ
คณะกรรมการ พฒันา /ปรบัปรุง หลกัสตูร พยาบาลศาสตรบั ณฑติ เป็นผูร้บัผดิชอบ ในการปรบัปรุง
หลกัสตูร (2.1-1-3)   ในปีการศกึษา 2554 ไม่มกีารด าเนินการเปิดหลกัสตูรใหม่  แต่มกีารปรบัปรุง
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ.2555) ตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตร ี
สาขาพยาบาลศาสตร์และวทิยาลยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน การปรบัปรุงหลกัสตูร โดยมกีารท าวจิยั
ส ารวจคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของสงัคม  วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ีปี 2554 (2.1-1-4) วจิยัประเมนิหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2550) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี(2.1-1-5)   และจดัท ามคอ.2   มคอ.3    มคอ.4 
(2.1-1-6)  ซึง่ขณะนี้อยูใ่นข ัน้ตอนการขอรบัรองหลกัสตูรจากสภาการพยาบาล  
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2.   มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด   

   วทิยาลยัมรีะบบปิดหลกัสตูร (2.1-2-1)    และมคีณะกรรมการ วชิาการดา้นการเปิดและปิด
หลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบในการปิดหลกัสตูร (2.1-2-2) ซึง่ในปีการศกึษา 2554  ไม่มกีารด าเนินการ
ปิดหลกัสตูรฯ   
 
3.  ทุกหลกัสตูรมกีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศึ กษาแห่งชาต ิ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ หมายถงึ   ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม  “ตวับ่งชี้ ผลการด าเนิน งานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ” 
กรณีทีห่ลกัสตูรใดยงัไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีก้ลางที่
ก าหนดในภาคผนวก  ก) ส าหรบัหลกัสตูรสาขาวชิาชพีตอ้งไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรอื
องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
             วทิยาลยัเปิดสอน 1 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  ด าเนินการใชห้ลกัสตูร 2 
ฉบบั คอื หลกัสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูรปรบัปรุง พ .ศ. 2550) ใชก้บันกัศกึษาชัน้ปีที่  4 
และหลกัสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูรปรบัปรุง พ .ศ. 2552) ใชก้บันกัศกึษาชัน้ปีที่  1,2,3 
หลกัสตูรทัง้ 2   ฉบบัไดร้บัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัมหดิล   ไดร้บัการให้ ความเหน็ชอบจากสภา
การพยาบาล และไดร้บัการให้ ความเหน็ ชอบจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา (2.1-3-1) และ
หลกัสตูรมกีารด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาพ.ศ. 2548 (2.1-3-2 ) 
 
4.  มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา   และมกีารประเมนิหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ กรณีหลกัสตูรทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3  ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ  5  ขอ้แรก   และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80  ของตวับ่งชีท้ ีก่ าหนดในแต่ละปีทุกหลกัสตูร  
             วทิยาลยัมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน รบัผดิชอบควบคุม
ก ากบัใหม้กีาร ด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา 
(2.1-4-1)  และมกีารประเมนิหลกัสตูรตามดชันีบ่งชีม้าตรฐานและคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูร
พยาบาล ศาสตรบณัฑติทุก 1 ปีไดแ้ก่ บณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและประกอบอาชพี อสิระ
ภายใน 1 ปี    ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติ รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้
ทะเบยีนประกอบวชิาชพีไดใ้นครัง้แรก เป็นตน้ (2.1-4-2) 
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5.  มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา  และมกีารพฒันาหลกัสตูรทุกหลกัสตูรตามผลการประเมนิในขอ้ 4  
กรณีหลกัสตูรทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  จะตอ้งควบคุม
ก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3  ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบทุกตวับ่งชีแ้ละทุกหลกัสตูร 
             มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้ี
การด าเนินการไดค้รบถ้วนทัง้ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา (2.1-5-1) และ
มกีารพฒันาหลกัสตูรรายวชิาในปีการศกึษา 2555ตามผลการประเมนิในขอ้ 4   เช่น  ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ น ามาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาการบรหิารการ
พยาบาล เป็นตน้  (2.1-5-2) 
 
6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูรระหวา่งสถาบนักบัภาครฐัหรอืภาคเอกชนที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของหลกัสตูร  มากกวา่ รอ้ยละ 30   ของจ านวนหลกัสตูรวชิาชพีทัง้หมดทุกระดบั
การศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)   
             มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูรระหวา่งวทิยาลยักบัโรงพยาบาลราชบุร ี    
วทิยาลยักบัส านกัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการที ่ 5   วทิยาลยักบัองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลคบูวั   สถานีอนามยัเฉลิ มพระเกยีรตฯิต าบลคบูวั  สถานีอนามยับา้นคบูวั       
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 าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุงพ .ศ.2555) 
ตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  และ ไดร้บัอนุมตัจิากสภา
มหาวทิยาลยัมหดิล   ไดร้บัการใหค้วามเห็ นชอบจากสภาการพยาบาล และไดร้บัการใหค้วาม
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา ใหเ้สรจ็ก่อนเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 
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รายการหลกัฐาน 
2.1-1-1 
 
2.1-1-2 
 
2.1-1-3 
 
2.1-1-4 
 
2.1-1-5 
 
2.1-1-6 
 
 
 
2.1-2-1 
 
2.1-2-2 

คู่มอืแนวทางการปฏบิตักิารเปิด  ปรบัปรุง  และปิดหลกัสตูรการศกึษาวทิยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี 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) 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี2554 
1)โครงการพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา 
   (TQF) สาขาพยาบาลศาสตรข์องวทิยาลยัพยาบาลทีส่ถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัมหดิล 
2) มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4 ของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ. 
   2555) 
คู่มอืแนวทางการปฏบิตักิารเปิด  ปรบัปรุง  และปิดหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัวทิ ยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี พ.ศ. 2552  
ค าสัง่ที ่101/2552 วนัที ่10 กรกฎาคม 2552 แต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการดา้นการเปิดและ
ปิดหลกัสตูร (หลกัฐานเช่นเดยีวกบั 2.1-1-2) 

2.1-3-1 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 าสัง่ที ่ 186/2553 วนัที ่9 ธนัวาคม 2553 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการ

จดัการเรยีนการสอน 
2.1-4-2 1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานการตดิตามบณัฑติปรญิญาตร ี ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้าน 

    ท า  หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี  
 2) ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติพยาบาล  วทิยาลยัพยาบาล 

    บรมราชชนนี ราชบุร ี 
3) รายงานผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีฯ ปีการศกึษา 2554 

2.1-5-1 เช่นเดยีวกบั  2.1-4-1 
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2.1-5-2 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบั 
    คณาจารยก์ลุ่มวชิาการดา้นการสอน  วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์ 2555 

 2) ตวัอยา่งแฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนรายวชิาและแผนการจดัการเรยีนรู้ 
    รายวชิาการบรหิารการพยาบาล  ปีการศกึษา 2555   

2.1-6  1) บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งวทิยาลยักบัหน่วยงานภายนอก 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาพยาบาลผูส้อนภาคปฏบิตัเิพื่อการ 
   สนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีบุ่คคล องคก์ร และชุมชนมสี่วนร่วม 
   ปีการศกึษา 2554 ปีงบประมาณ 2555 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  ( สกอ. 2.2  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :  ปจัจยัน าเขา้   
ค าอธิบายตวับ่งช้ี การศกึษาระดบัอุดมศกึษาถอืเป็นการศกึษาระดบัสงูสุดทีต่อ้งการบุคลากรที่
มคีวามสามารถและความลุ่มลกึทางวชิาการ  เพื่อปฏบิตัพินัธกจิส าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑติ  
ศกึษาวจิยัเพื่อการตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ ดงันัน้  สถาบนัจงึ
ควรมอีาจารยท์ีม่รีะดบัคุณวฒุทิางการศกึษาในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัพนัธกจิหรอืจุดเน้นของสถาบนั 
 
เกณฑ์การประเมิน  

วทิยาลยั เลอืกใชเ้กณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ 
          แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5    
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
           ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 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 2554  วทิยาลยัมอีาจารยป์ระจ ารวมทัง้สิน้จ านวน  61  คน  อาจารยป์ระจ าที่
มคีุณวฒุปิรญิญาเอกจ านวน  7 คน  (2.2-1)      

 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก  =    7  *  100 =  11.48 

           61 
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     คะแนนทีไ่ด ้   =   11.48  * 5   =   1.91 
                   30 

 
วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.2    ≥  รอ้ยละ 15  จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 1.91 - 1.91  

 

 
แนวทางการพฒันา 

1. งานบรหิารทรพัยากรบุคคล กระตุน้ อาจารยท์ีม่คีวามพรอ้มในการลาศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอก โดยประชาสมัพนัธส์ถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ รวมทัง้การ
จดัสรรทุนสนบัสนุนการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก 

2. คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั พจิารณาและสนบัสนุนอาจารยท์ีม่คีวามพรอ้มและตอ้งการ
ลาศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ไดร้บัการพฒันาทกัษะเฉพาะ เช่น ภาษาองักฤษ 
โดยสนบัสนุนงบประมาณในการอบรม 
 
รายการหลกัฐาน 
2.2-1 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง คุณวฒุขิองอาจารย ์ และค่าน ้าหนกัตามระดบัคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 
2554  
 
  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 43 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.2.1      การพฒันาคณาจารย ์( สมศ. 14  )   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ปจัจยัน าเขา้ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี คุณภาพของคณาจารยเ์ป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีน  รวมทัง้
พจิารณาจากความส าเรจ็ของสถาบนัในการส่งเสรมิ  สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย ์ เพื่อให้
อาจารยต์ดิตามความกา้วหน้าท างวชิาการอยา่งต่อเนื่อง  อนัจะท าใหส้ถาบนัสามารถแขง่ขนัไดใ้น
ระดบัสากล  คุณภาพอาจารยพ์จิารณาไดจ้ากคุณวฒุแิละต าแหน่งทางวชิาการ 
 
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 
 

 อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ   โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน 
ส าหรบัสถาบนัพระบรมราชชนกในช่วงปีการศึกษา 2553-2554 ก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพ
อาจารยเ์ป็น  3.6  เทยีบเท่ากบั 5 คะแนน 
 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 าเนินงานใน
ปีการศกึษา 2554 

 

ค่า 
น ้าหนกั 

ผลการ
ด าเนินงาน
ทีใ่ชค้ านวณ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒุปิรญิญา
ตรไีม่มตี าแหน่งทางวชิาการ 

8 0 0 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒุปิรญิญา
โทไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ 

2 2 4 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒุปิรญิญา
โทและด ารงต าแหน่ง ระดบัช านาญการ
และช านาญการพเิศษ 

38 3 114 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒุปิรญิญา
เอกและด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ
และช านาญการพเิศษ 

7 6 42 

7 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า - - 160 
8 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด (ตาม

เกณฑร์บัรองสถาบนัการศกึษาของสภา
การพยาบาล) 

55 - 55 

 
 ผลการค านวณค่าดชันีคุณภาพอาจารย ์  =   160 = 2.91 
                 55  
    คะแนนทีไ่ด ้     = 2.91 * 5   =    4.04 
         3.6 

ในปีการศกึษา 2554   วทิยาลัยมคี่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ท่ากบั  2.91  คดิเป็น  4.04
คะแนน   โดยมจี านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดนบัตามเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัของสภาการพยาบ าล  
เท่ากบั    55  คน  (2.2.1-1) 

 
วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  2.2.1    ≥  4.51 คะแนน   จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.04 4.04  

 
รายการหลกัฐาน 
2.2.1-1 รายชื่อ ต าแหน่ง คุณวฒุขิองอาจารย ์ และค่าน ้าหนกัตามระดบัคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 

2554  
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ( สกอ. 2.4  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี      กระบวนการ      
ค าอธิบายตวับ่งช้ี การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  จ าเป็นตอ้งมกีารบรหิาร
และพฒันาคณาจารยอ์ยา่งเหมาะสมทัง้ในดา้นเทคนิคการสอน  การประเมนิผลการเรยีนรู ้ และการใช้
สื่อการสอนทีท่นัสมยั  รวมทัง้มกีารปรบักระบวนการเรยีนการสอนโดยใชผ้ลการเรยีนรูแ้ละขอ้มลูจาก
ความคดิเหน็ของผูเ้รยีน  นอกจากนัน้ยงัจ าเป็นตอ้งมบุีคลากรสายสนบัสนุนทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบั
พนัธกจิและเป้าหมายของสถาบนั 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอน   และการ
วดัผล และมแีผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์  

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ ีและสรา้งขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุนสามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้
จากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการ
ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และดแูลควบคุม
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ

6. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนบัสนุน  

7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

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

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศกึษา 2554  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  วทิยาลยั

สามารถด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน    7 ขอ้   ดงันี้ 
1.   มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอน  และการวดัผล และมี
แผนการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์  

วทิยาลยัมแีผนบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนปีการศกึษา 2554   ซึง่
แผนพฒันาอาจารยค์รอบคลุมทัง้ดา้นวชิาการ  เทคนิคการสอนและการวดัและการประเมนิผล  โดยมี
ขอ้มลูน าเขา้ในการจดัท าแผน  ไดแ้ก่   การวเิคราะหอ์ตัราก าลงัของอาจารยแ์ละบุคลากร     การส ารวจ
ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรรายบุคคล   และขอ้มลูในการด าเนินงานบรหิารทรพัยากรบุคคลใน
ปีทีผ่่านมา (2.4-1)  

 
2.  มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด      

งานบรหิารทรพัยากรบุคคลมรีะบบในการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน  ตามคู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี (2.4-2-1) 
และด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดครอบคลุมทุกดา้น   โดยด าเนินโครงการ /กจิกรรมการบรหิารและ
การพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนตามแผนทีก่ าหนด (2.4-2-2)     
 
3.  มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่แีละสรา้งขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ     

งานบรหิารทรพัยากรบุคคลจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บับุคลาก ร (2.4-3-1)  จดั
สถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย (2.4-3-2)   มสีวสัดกิารเงนิกู ้ (2.4-3-3)  มกีารสนบัสนุน
บุคลากรใหม้กีารศกึษาดงูานในประเทศ  (2.4-3-4)  มกีารสนบัสนุนอาจารยใ์นการศกึษาดงูาน
ต่างประเทศ (2.4-3-5)   มกีารสนบัสนุนส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการเชดิชเู กยีรตทิ ัง้จากภายในและ
ภายนอกสถาบนั (2.4-3-6)  และมกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรดา้นสวสัดกิารการส่งเสรมิ
สุขภาพและสรา้งขวญัและก าลงัใจ (2.4-3-7)    
 
4.  มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการ
พฒันามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  ตลอดจนการปฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้ง  

วทิยาลยัมรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน าความรูแ้ละทกัษะที่
ไดม้าใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  และการปฏบิตังิานตาม
คู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล (2.4-4-1)   และมกีารตดิตามผลการน าความรูแ้ละทกัษะภายหลงัการ
พฒันาไปใชใ้นการปฏบิตังิาน (2.4-4-2) 
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5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  และดแูลควบคุมใหค้ณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ 

งานบรหิารทรพัยากรบุคคล มกีารใหค้วามรูด้้ านจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน     ในกจิกรรมการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท (2.4-5-1)  มกีจิกรรมส่งเสรมิการปลกูฝงั
จรรยาบรรณแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน    โดยการจดับอรด์ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
(2.4-5-2) โดยมคีณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณของวทิยาลยั (2.4-5-3)    และมกีารรายงานผลการ
ตดิตามควบคุมใหบุ้คลากรถอืปฏบิตัติามจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการอยา่งต่อเนื่องทุก 6 เดอืน 
(2.4-5-4)  
 
6.  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  

งานบรหิารทรพัยากรบุคคลมแีผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน   
โดยมตีวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของแผนจ านวน  3  ตวับ่งชี ้มกีารตดิตามประเมนิผลบรรลุตาม เป้าหมาย
จ านวน  3 ตวับ่งชี ้ คดิเป็นรอ้ยละ  100 (2.4-6-1)  
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน 

คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล เสนอขอ้มลูน าเขา้คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเพื่อ
ร่วมพจิารณาในการหาแนวทางการพฒันาการบรหิารและพฒันาอาจารยโ์ดยเฉพาะดา้นการลาศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาเอก     เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าแผนการบรหิารและพฒันาอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนบัสนุนต่อไป (2.4-7-1) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  2.4    เท่ากบั   7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 งานบรหิารทรพัยากรบุคคล ควรประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแล ะภาควชิา 
เพื่อวางแผนในการพฒันาอาจารยใ์หม้คีวามเชีย่วชาญชาญเฉพาะดา้นเพื่อรองรบัการเป็นศนูยบ์รกิาร
วชิาการทีเ่ป็นเลศิ 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 49 

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 2554 
คู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารงานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
    ประจ าปี   2554 
2) แฟ้มบนัทกึการไดร้บัการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ประชุม / อบรม / ศกึษาดงูาน) 
   ประจ าปีการศกึษา 2554 
3) ประกาศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีเรื่อง รบัสมคัรคดัเลอืกลกูจา้งชัว่คราว 
1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรท างาน 
   อยา่งมคีุณภาพเป็นแบบอยา่งทีด่แีละองคก์รมคีวามสุข : กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 
   บุคลากรในองคก์รเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ 
2) ตวัอยา่งสมุดบนัทกึการตรวจสุขภาพส าหรบับุคลากร 
ภาพสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการออกก าลงักายของบุคลากร 
1) ระเบยีบสวสัดกิารของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีพ.ศ.2544 
2) บนัทกึขอ้ความการขอกูย้มืเงนิสวสัดกิาร 
รายงานสรุปผลโครงการการสร้ างเสรมิพลงัปญัญา พฒันาจติเพื่อสรา้งเสรมิวฒันธรรม
คุณธรรม จรยิธรรมในการปฏบิตังิานส าหรบับุคลากร  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี
โครงการพฒันาเพื่อยกระดบัศกัยภาพการปฏบิตังิานดา้นการจดัการศกึษาพยาบาล
(โครงการล าดบั 4-85 ปีงบประมาณ 2554) 

2.4-3-6 
 
 
2.4-3-7 

1) ตวัอยา่งบอรด์เชดิชเูกยีรตผิูท้ ีไ่ดร้บัรางวลั 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ วาระการเสนอชื่อเพื่อขอรบัรางวลั 
    จากหน่วยงานภายนอก 
รายงานประเมนิผลความพงึพอใจของบุคลากรดา้นสวสัดกิารส่งเสรมิสุขภาพและสรา้ง
ขวญัและก าลงัใจ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี 

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

คู่มอืการบรหิารทรพัยากรบุคคล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีหน้า 48 
เรื่องระบบการตดิตามการน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัการพฒันาไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 
ตวัอยา่งการน าผลการพฒันาไปประยกุต์ใชข้องอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  ดา้น
การพฒันาการเรยีนการสอน  พฒันานกัศกึษา  และดา้นการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ 
รายงานสรุปผลการด าเนินกจิกรรม  การเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท  ในวนัที ่ 2 
ธนัวาคม  2554  ในหวัขอ้เรื่อง “การเป็นขา้ราชการทีด่แีละด าเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง” 
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2.4-5-2 
2.4-5-3 
 
2.4-5-4 
 
2.4-6-1 

ภาพบอรด์กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาจรรยาบรรณส าหรบัอาจารยแ์ละบุคลากร
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี
รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่8/2554 วนัที ่31  สงิหาคม 2554 เรื่อง รายงานผล
การประเมนิจรรยาบรรณวชิาชพีของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
รายงานสรุปผลส าเรจ็ของแผนบรหิารและพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ปี
การศกึษา 2554 

2.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่ 12/2555 วนัที ่20 มถุินายน 
2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2. 5         หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ (สกอ. 2.5  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ปจัจยัน าเขา้  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี นอกเหนือจากการเรยีนการสอน  สถาบนัอุดมศกึษาควรจดับรกิารดา้น
กายภาพอยา่งครบถ้วน  โดยเฉพาะในเรื่องการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการเรยีน  เช่น  
สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  หอ้งสมุด  และแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นๆ  การบรกิารดา้นงานทะเบยีน   การ
บรกิารนกัศกึษานานาชาต ิ เป็นตน้  นอกจากนัน้  ยงัจ าเป็นตอ้งมสีภาพแวดลอ้มและการบรกิารดา้น
กายภาพทีส่่งเสรมิคุณภา พชวีติของนกัศกึษา  เช่น  สิง่แวดลอ้มในสถาบนั  หอพกันกัศกึษา  
หอ้งเรยีน  สถานทีอ่อกก าลงักาย  บรกิารอนามยั  การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นตน้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้กัศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรใ์ชใ้นอตัราไม่สงูกวา่ 
8 FTES ต่อเครื่อง  

2. มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  และมกีาร
ฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 

3. มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานกัศกึษา 
อยา่งน้อยในดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 

4.  มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ อยา่งน้อยในดา้นงานทะเบยีนนกัศกึษา
ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจดับรกิาร
ดา้นอาหาร และสนามกฬีา 

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

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

7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิาร
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 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศกึษา  2554   หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ วทิยาลยั

สามารถด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
1.   มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อใหน้กัศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรใ์ชใ้นอตัราไม่สงูกวา่ 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

วทิยาลยั มกีารจดัการ และจดับริการเพื่อใหน้กัศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอรใ์ชใ้นอตัรา 1:1.4 
FTES   ต่อเครื่อง  โดยมคีอมพวิเตอรข์องวทิยาลยัจ านวน  112  เครื่อง  มคีอมพวิเตอร ์ note book 
ของนกัศกึษาทีล่งทะเบยีน จ านวน  216  เครื่อง (2.5-1-1)    และจ านวน FTES  เท่ากบั  334.34 
(2.5-1-2)  

 
2.  มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ และมกีารฝึกอบรมการใช้
งานแก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 
 มบีรกิารหอ้งสมุด (2.5-2-1)   และแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  (2.5-
2-2)   และมกีารฝึกอบรมก ารใชง้านแก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา   โดยวทิยาลยัจดัด าเนินการอบรม
ใหก้บันกัศกึษาใหม่ทุกปีการศกึษา (2.5-2-3)    
 
3.  มบีรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อย
ในดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
             วทิยาลยัมบีรกิารดา้นกายภาพ  เช่น  หอ้งเรยีนจ านวน 10  หอ้ง     หอ้งปฏบิตักิารจ านวน  
7  หอ้ง (2.5-3-1)  อุปกรณ์การศกึษาประจ าหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร  (2.5-3-2)  และจุดเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ตจ านวน 57  จุด (2.5-3-3) 
 
4.  มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ อยา่งน้อยในดา้นงานทะเบยีนนกัศกึษาผ่านระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหาร 
และสนามกฬีา 
             วทิยาลยั มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ  ไดแ้ก่ 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 อยา่งน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัใน
บรเิวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
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   วทิยาลยัมกีารจดัระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ไดแ้ก่   ระบบน ้าประปา (2.5-5-1)    ระบบ
ไฟฟ้า (2.5-5-2) ระบบก าจดัของเสยี และการจดัการขยะ (2.5-5-3) และมกีารจดัระบบการรกัษาความ
ปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ  (2.5-5-4)   มอุีปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคาร
ต่าง ๆ  (2.5-5-5)  และจดัโครงการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบบรหิารความเสีย่งในองคก์ร (การ
อบรมใหค้วามรูเ้รื่อง “การป้องกนัอคัคภียัและการระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้” เพื่อใหบุ้คลากรและนกัศกึษา
ในวทิยาลยัมคีวามรูใ้นการป้องกนัอคัคภียั (2.5-5-6) 
 
6.  มผีลการประเมนิคุณภาพของบรกิารในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
           วทิยาลยัมกีารประเมนิผลคุณภาพของการบรกิารต่างๆ  ไดแ้ก่   ระบบ บรกิารหอ้งสมุด    
x =4.50  SD= .38   แหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ x =4.35  SD= .49  (2.5-6-1) 
และผลการประเมนิการฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศกึษาใหม่  x =4.20  SD= .64 (2.5-6-2)      ผล
การประเมนิบรกิารดา้นกายภาพ  ไดแ้ก่ ดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร  x =4.75  SD= .50 (2.5-6-3)     
อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต    x =4.36   SD= .61(2.5-6-4)   ผลการประเมนิ
บรกิารสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น   ไดแ้ก่  การจดับรกิารนั กศกึษา เช่น การจดับรกิารดา้นการ
ออกก าลงักาย x =4.32  SD= .51   จดับรกิารดา้นอาหาร x =4.18  SD= .54  การบรกิารอนามยัและ
การรกัษาพยาบาล x =4.27  SD= .49 (2.5-6-5)      ดา้นงานทะเบยีนนกัศกึษา  x =4.56  SD= .53 
(2.5-6-6)    ผลการประเมนิ ระบบสาธารณูปโภค  x =4.27  SD= .57 (2.5-6-7)   และรกัษาความ
ปลอดภยั x =4.31   SD= .62 (2.5-6-8)  โดยทุกขอ้มคีะแนนไม่ต ่ากวา่ 3.51 
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารดา้นกายภาพ
ทีส่นองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
           คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศประชุมร่วมกนัและหาแนวทางแกไ้ขหรอืแนว
ทางการพฒันาจากผลการประเมนิ  (2.5-7-1) และน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อพฒันาการจดับรกิารที่
เหมาะสมและมคีุณภาพต่อไป  (2.5-7-2 ถงึ 2.5-7-6) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.5    เท่ากบั  7   ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

 
 สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  
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แนวทางการพฒันา 
1. คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศปรบัปรุงระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์หม้ ี

ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
2. คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศประสานงานวทิยบรกิารพฒันาหอ้งสมุดใน 

การใหบ้รกิารขอ้มลูการคน้ควา้ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์หม้ากขึน้ และจดัอบรมการใชง้านแก่
นกัศกึษาทุกชัน้ปี  ทุกปีการศกึษา 
 
รายการหลกัฐาน 
2.5-1-1 
2.5-1-2 

ทะเบยีนคอมพวิเตอรแ์ละแบบบนัทกึคอมพวิเตอร ์Note Book นกัศกึษา 
ค่า FTES  นกัศกึษาปีการศกึษา  2554 

2.5-2-1 คู่มอืการใชห้อ้งสมุดและขอ้มลูหอ้งสมุดรายงานตามเกณฑส์ภาการพยาบาล 
2.5-2-2 ตวัอยา่งแหล่งเรยีนรูอ้ื่นผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
2.5-2-3 
2.5-3-1 
2.5-3-2 
2.5-3-3 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมบุคลากรและนกัศกึษาเพื่อการใชร้ะบบฐานขอ้มลู 
จ านวนหอ้งเรยีน และหอ้งปฏบิตักิาร  
จ านวนอุปกรณ์โสต ฯ  
จุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 

2.5-4-1 ระบบฐานขอ้มลูของงานทะเบยีน 
2.5-4-2 1) รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2554 

2) อนามยัและการรกัษาพยาบาล 
2.5-4-3 
2.5-4-4 

เอกสารการจดัประมลูสอบราคารา้นคา้จ าหน่ายอาหารและภาพถ่ายการบรกิารรา้นคา้ 
ภาพถ่ายสถานทีอ่อกก 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 ้าเสยีและขยะมลูฝอย 
เอกสารการจดัระบบรกัษาความปลอดภยั 
เอกสารการจดัระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 
รายงานสรุปผล โครงการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบบรหิารความเสีย่งในองคก์ร (การ
อบรมใหค้วามรูเ้รื่อง การป้องกนัอคัคภียัและการระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้) 

2.5-6-1 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร งานหอ้งสมุด และแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆผ่าน
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

2.5-6-2 
2.5-6-3 
2.5-6-4 

สรุปผลการประเมนิการฝึกอบรมการใชง้านฐานขอ้มลู 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิาร 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชอุ้ปกรณ์การศกึษาและจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
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2.5-6-5 
 
2.5-6-6 
2.5-6-7 
2.5-6-8 
2.5-7-1 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการจดับรกิารนกัศกึษา  ไดแ้ก่   การจดับรกิารดา้นการ
ออกก าลงักาย  การจดับรกิารดา้นอาหาร  การบรกิารดา้นอนามยัและการรกัษาพยาบาล 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจต่องานทะเบยีน 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจต่อสาธารณูปโภค 
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจต่องานรกัษาความปลอดภยั 
รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ครั ้ งที ่1/2554 วนัที ่13 
กรกฎาคม  2554 

2.5-7-2 
 
2.5-7-3 
 
 
2.5-7-4 
2.5-7-5 
 
 
2.5-7-6 

บนัทกึขอ้ความขออนุมตัโิครงการพฒันาเครอืขา่ยภายในวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี
1) บนัทกึขอ้ความขออนุมตัดิ าเนินการจา้งเหมาเช่าใชบ้รกิาร Internet Service แบบ Leased 
   Line โดยวธิกีรณีพเิศษ 
2) ตน้ฉบบัสญัญาเช่าใชบ้รกิาร Internet 
บนัทกึขอ้ความขออนุมตัจิา้งเหมาเดนิระบบ Wireless รบั-ส่ง สญัญาณ 
1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจดัหาสื่อการศกึษาและพฒันาสิง่สนบัสนุนการ 
    เรยีนรู ้
2) แผนปฏบิตักิารกลุ่มเทคโนโลยแีละสารสนเทศ งานหอ้งสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1) บนัทกึขอ้ความรายงานขอ้เสนอแนะ/ปรบัปรุงแกไ้ขบรกิารดา้นกายภาพและดา้นอื่นๆตาม 
    ตวับ่งชี ้2.5 
2) แผนปฏบิตักิารกลุ่มอ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.6          ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน ( สกอ. 2.6  ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ     
ค าอธิบายตวับ่งช้ี กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตอ้งเป็นไปตามแนวทาง ทีก่ าหนดใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  มกีารจดัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและยดืหยุน่  โดยการมสี่วนร่วมจาก
บุคคล  สถาบนั หรอืชุมชนภายนอก  มกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ ีค่ านึงถงึความแตกต่างเฉพาะตวั
ของนกัศกึษาซึง่เป็นเรื่องทีส่ าคญัมากต่อความสนใจใฝรู่ ้ และต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรูข้อง
นกัศกึษา  เช่น  การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษา ไดค้น้ควา้วจิยัโดยอสิระในรปูโครงการวจิยัส่วนบุคคล  
การจดัใหม้ชี ัว่โมงเรยีนในภาคปฏบิตั ิ ในหอ้งปฏบิตักิาร  รวมทัง้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อยา่งพอเพยีง  มกีารจดัสมัมนา  จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร จดัท าโครงการ  มกีารเรยีนการสอนทาง
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (internet) และมหีอ้งสมุดและระบบสบืคน้ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่พยีงพอ
ส าหรบัการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ทุกหลกัสตูร  

2. ทุกรายวชิา ของทุกหลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิาและข องประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา   ตามทีก่ าหนดใน กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 

3. ทุกหลกัสตูรมรีายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 

4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอก
เขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 

5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ ีพ่ฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อ
พฒันาการเรยีนการสอน 

6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณ ภาพการจดัการเรยีนการสอนและ
สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา  ทุกภาคการศกึษา  โดยผลการประเมนิ ความพงึพอใจแต่ละ
รายวชิาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
      7.  มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน  หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กรายวชิาตามผลการประเมนิรายวชิา 
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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  2554      ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน   วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร   
  วทิยาลยัมรีะบบการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยมกีาร
ก าหนดขัน้ตอนของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ปรากฎในคู่มอืการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (2.6-1-1) และมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนเป็นผูร้บัผดิชอบ  (2.6-1-2) 
 
2.ทุกรายวชิาของทุกหลกัสตูรมรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา  ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  
  วทิยาลยัโดย ผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัจดัท า รายละเอยีดของรายวชิาและของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิระดบัปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ์ ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา (2.6-2) 
 
3. ทุกหลกัสตูรมรีายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั  
           วทิยาลยัมกีารจดัการเรยีนกา รสอนรายวชิา ทีส่่งเสรมิ ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ของ
นกัศกึษา  เช่น  วชิาแนวโน้มและการพฒันาการของวชิาชพีพยาบาล   (2.6-3-1) และมรีายวชิาที่ ให้
นกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน  เช่น วชิาการศกึษาทัว่ไปเพื่อการพฒันา
มนุษย์    วชิามนุษย ์สุขภาพและ สิง่แวดลอ้ม  (2.6-3-2)  ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัิ
ทางการพยาบาลในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลต่าง ๆ เช่น  วชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพและการ
ป้องกนัการเจบ็ปว่ย  (2.6-3-3)  ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากจากการท าวจิยั  เช่น   วชิาการวจิยัทางการ
พยาบาล เป็นตน้  (2.6-3-4) 
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4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วน
ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร  
  วทิยาลยัมกีารเชญิผูม้ปีระสบการณ์ทางดา้นวชิาการและวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชน
ภายนอก  เช่น  โรงพยาบาลราชบุร ี    มห าวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเขา้มามสี่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีนการสอน  (2.6-4) 
 
5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ ีพ่ฒันาจากการวจิยั  หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีน
การสอน         
           วทิยาลยั มีการจดัการเรยีนรูท้ ีพ่ฒันาจากการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน    เช่น 
ภาควชิาพืน้ฐานการพยาบาลและการดแูลสุขภาพ  มกีารน าวจิยัเรื่อง”ผลของการจดัการเรยีนการสอน
ในคลนิิกโดยวธิวีเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง (Case analysis method) ต่อความสุขในการเรยีน และการ
พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัศกึษาพยาบาล” (2.6-5-1) มาใชใ้นการสอน
วชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 แก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 3 ปีการศกึษา  2554  เป็นตน้ 
(2.6-5-2) 
 
6.  มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีน การสอนและสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูทุ้กรายวชิา  ทุกภาคการศกึษา  โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิา ตอ้งไม่ต ่า
กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5    

วทิยาลยัมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู้เมื่อสิน้สุดการสอน ทุกรายวชิา  ทุกภาคการศกึษา  โดยผลการประเมนิ ความพงึ
พอใจของผูเ้รยีนต่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ทุกรายวชิา ไม่ต ่ากวา่ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (2.6-6) 
 
7.  มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนหรอืการประเมนิผลการเรยีนรู้
ทุกรายวชิาตามผลการประเมนิรายวชิา       

วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
กลยทุธก์ารสอนหรอืการประเมนิผลการเรยีนรู้ ทุกรายวชิา ตาม ผลการประเมนิ การจดัการเรยีนการ
สอนรายวชิาในปีการศกึษาทีผ่่านมา (2.6-7) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเ ป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.6    เท่ากบั  7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
         คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานการ
จดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน  การประเมนิผลการเรยีนรู้ ทุกรายวชิา   และผลการประเมนิที่
เกีย่วขอ้งเพื่อวางแผนร่วมกบัอาจารยใ์นปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน   และการ
ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาปีการศกึษา 2555 
 
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 2554 ในแฟ้มรายวชิา 
2.6-3-1 ตวัอยา่งรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ .3) และแผนการเรยีนรู้ รายวชิา แนวโน้มและการ

พฒันาการของวชิาชพีพยาบาล  ปีการศกึษา 2554 
2.6-3-2 ตวัอยา่งรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และแผนการเรยีนรู้ รายวชิาการศกึษาทัว่ไปเพื่อ

การพฒันามนุษย ์ ปีการศกึษา 2554 
2.6-3-3 ตวัอยา่งรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ .4) และแผนการเรยีนรู้ รายวชิา

ปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ปว่ย ปีการศกึษา 2554 
2.6-3-4 ตวัอยา่งรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ .3) และแผนการเรยีนรู้ รายวชิา การวจิยัทางการ

พยาบาล  ปีการศกึษา 2554 
2.6-4 
 

1) รายชื่อผูส้อนภายนอก ปีการศกึษา 2554  
2) หลกัฐานเช่นเดยีวกบั 2.6-3-2 

2.6-5-1 วจิยัเรื่อง ผลของการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิกโดยวธิวีเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง (Case 
analysis method) ต่อความสุขในการเรยีนและการพฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัศกึษาพยาบาล 

2.6-5-2 การออกแบบการเรยีนการสอนและแผนกา รเรยีนรูร้ายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ี
ปญัหาสุขภาพ 3   ปีการศกึษา 2554 
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2.6-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
ตามมาตรฐานวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ กจิกรรมที ่ 8 การประเมนิประสทิธภิาพการสอน ของ
อาจารยแ์ละสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ปีงบประมาณ 2555   ( ปีการศกึษา 2554 ) 

2.6-7 แฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ปีการศกึษา 2554 
(ระบุในมคอ. 3  มคอ. 4   หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์  ขอ้ 2  วตัถุประสงคใ์น
การพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.6.1        ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอน  (สบช.) 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งด าเนินการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ  การจดั
กระบวนการเรยีนรูต้อ้งด าเนินการจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้ อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รยีน ดงันัน้สถาบนัจงึควรจดัท ากระบวนการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิาใหม้คีุณภาพ  
และมปีระสทิธภิาพทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  ทุกรายวชิามกีารพฒันารายวชิา ตามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนกัศึ กษา
และ/หรอืแหล่งฝึกหรอืตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ 5 หรอื 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ผลการส ารวจความเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติ ฯ 

2.  ทุกรายวชิาชพีมแีผนการสอนในทุกหน่วยการเรยีนทางวชิาชพี(ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั)ิ  
3.  ทุกรายวชิาชพี มแีผนการสอนทุกหน่วยการเรี ยนทีม่คีวามสอดคลอ้ง (Align) ระหวา่ง 

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 ารุงศลิปะวฒันธรรมหรอืการจดัการความรูห้รอืการพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยรอ้ยละ  10  ของราย
วชิาชพี (ในกรณีทีม่กีารบรูณาการในรายวชิาอื่นๆใหน้บัรวมทัง้ตวัตัง้และตวัหาร)   

9.  ทุกรายวชิามกีารทวนสอบการด าเนินงานการสอน และมกีารประเมนิผ ลการจดัการเรยีน
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 
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ผลการด าเนินงาน 
         ในปีการศกึษา 2554   ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอน  วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน
ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน 9 ขอ้ ดงันี้  
1. ทุกรายวชิามกีารพฒันารายวชิา ตามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนกัศกึษาและ /หรอื
แหล่งฝึกหรอืตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ 5 หรอื 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ผลการ
ส ารวจความเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติฯ       
          วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัพฒันารายวชิาตามผลการประเมนิภาพรวม
ของการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอน   ผลการประเมนิแหล่งฝึก
โดยนกัศกึษา หรอืตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ 5 หรอื 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น    
ผลการส ารวจความ พงึพอใจของ ผูใ้ชบ้ณัฑติ ต่อคุณภาพบณัฑติ   ผลการส ารวจคุณลกัษณะของ
บณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  เป็นตน้   ในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2554   
(2.6.1-1) 
 
2. ทุกรายวชิาชพี มแีผนการสอนในทุกหน่วยการเรยีนทางวชิาชพี(ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั)ิ     
          วทิยาลยัโดย ผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัออกแบบการเรยีนการสอนและจดัท า
แผนการสอนในทุกหน่วยการเรยีน  ทัง้ภาคทฤษฎี   ภาคทดลอง และภาคปฏบิตัิ ในทุกรายวชิาชพี  ปี
การศกึษา 2554  จ านวน 29 รายวชิา (2.6.1-2) 
 
3. ทุกรายวชิาชพี มแีผนการสอนทุกหน่วยการเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้ง (Align) ระหวา่ง วตัถุประสงค์
กจิกรรมการสอน การวดัและประเมนิผล   
           วทิยาลยั โดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัออกแบบการเรยีนการสอนและจดัท า
แผนการสอนทุกหน่วยการเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้ง (Align) ระหวา่งวตัถุประสงค์    กจิกรรมการสอน 
การวดัและประเมนิผลในทุกรายวชิาชพี ปีการศกึษา 2554 (2.6.1-3) 
 
4. ทุกรายวชิามผีงัการออกขอ้สอบ (Test Blueprint)   
            วทิยาลยัมเีอกสารวธิกีารท างานเรื่องการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูท้ ี่
ก าหนดใหผู้ป้ระสานรายวชิาและผูส้อนร่วมกนัจดัท า Test Blueprint    โดยในปีการศกึษา 2554  ทุก
รายวชิามผีงัการออกขอ้สอบ (Test Blueprint)   (2.6.1-4) 
 
5. มกีารอธบิาย course syllabus หรอื มคอ 3 หรอื มคอ 4 และ Test Blueprint  ในชัว่โมงแรกของ
การเรยีนการสอน   
            วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาอธบิาย course syllabus หรอื มคอ 3 หรอื มคอ 4 และ Test 
Blueprint  ในชัว่โมงแรกของการเรยีนการสอนทุกรายวชิา (2.6.1-5) 
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6. ทุกรายวชิาชพีมกีารวพิากษ์ขอ้สอบ  และมกีารพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในทุกรายวชิา    
  วทิยาลยัก าหนดใหม้กีารวพิากษ์ขอ้สอบรายวชิาตามเอกสารวธิกีารท างานเรื่องการวพิากษ์

ขอ้สอบ (2.6.1-6-1) โดยคณะกรรมการวพิากษ์ขอ้สอบประกอบดว้ย  กรรมการงานวดัและประเมนิผล   
1  คน  ผูป้ระสานรายวชิา  1  คน  และผูส้อน  1  คน      ด าเนินการวพิากษ์ขอ้สอบทุกรายวชิาชพี  
โดยพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบตาม Test Blueprint  รายวชิา (2.6.1-6-2) 
 
7. ทุกรายวชิามกีารวเิคราะหข์อ้สอบ  โดยมกีารวเิคราะหค์วามเทีย่งตรง  ความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืก   
           วทิยาลยัก าหนดใหม้กีารวเิคราะหข์อ้สอบรายวชิาตามเอกสารวธิกีารท างานเรื่อง การ
วเิคราะหข์อ้สอบ (2.6.1-7-1) โดยผูป้ระสานรายวชิาด าเนินการ วเิคราะหข์อ้สอบ อตันยั   
คณะกรรมการวดัและประเมนิผลด าเนินการ วเิคราะหข์อ้สอบ ปรนยั  มกีารวเิคราะหค์วามเทีย่งตรง  
ความยากง่าย         และค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืกในทุกรายวชิา
ปีการศกึษา 2554  (2.6.1-7-2 และ 2.6.1-7-3)   
 
8. มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบัการวจิยัหรอืการบรกิารวชิาการหรอืการท านุบ ารุง
ศลิปะวฒันธรรมหรอืการจดัการความรูห้รอืการพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยรอ้ยละ  10  ของราย
วชิาชพี (ในกรณีทีม่กีารบรูณาการในรายวชิาอื่นๆใหน้ับรวมทัง้ตวัตัง้และตวัหาร)   
            วทิยาลยัมกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบัการพฒันานกัศกึษาในรายวชิาชพี  2  
วชิา  ไดแ้ก่ วชิาการประเมนิสุขภาพ   วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล  มกีารบรูณาการการ
เรยีนการสอนรายวชิากบั การบรกิารวชิาการ ในรายวชิาชพี  5 วชิา ไดแ้ก่   วชิาปฏบิตัหิลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล   วชิาการพยาบาลปญัหาสุขภาพ 1   วชิาการพยาบา ลปญัหาสุขภาพ 2     
วชิาการสอนและใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ   และ วชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2    มี
การบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบังานวจิยัในรายวชิาชพีจ านวน  1 รายวชิาไดแ้ก่วชิา
ปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัการเจบ็ปว่ย    มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิากบั
การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมในรายวชิาการศกึษาทัว่ไป  1 รายวชิา ไดแ้ก่  พลศกึษา รวม
รายวชิาทีบ่รูณาการจ านวน  9  รายวชิา  จากรายวชิา 30 รายวชิา  คดิเป็ นรอ้ยละ  30  (9 /30*100) 
ของรายวชิาทัง้หมด (2.6.1-8-1 ถงึ 2.6.1-8-7) 
 
9.  ทุกรายวชิามกีารทวนสอบการด าเนินงานการสอน และมกีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน
ทุกรายวชิาในภาพรวม  
              วทิยาลยัมกีารทวนสอบการด าเนินงานการสอน  เช่น คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ
การจดัการเรยีนการสอนมกีารวพิากษ์การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาและการวดัประเมนิผลรายวชิา
ก่อนด าเนินการสอน (2.6.1-9-1)  หวัหน้าภาควชิา ตรวจสอบและรองผูอ้ านวยการฯ การสอนท าการ
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อนุมตักิารออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรู้ ทุกรายวชิาก่อนการสอน (2.6.1-9-2)   
คณะก รรมการนิเทศการสอนสงัเกตการสอน ของอาจารย์  (2.6.1-9-3)  คณะกรรมการวดัและ
ประเมนิผลด าเนินการทวนสอบการวดัและประเมนิผลรายวชิา (2.6.1-9-4)  และมกีารประเมนิผลการ
จดัการเรยีนการสอนทุกรายวชิาในภาพรวม ( 2.6.1-9-5) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.6.1 เท่ากบั 9  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 

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

 
แนวทางการพฒันา 

1. ผูป้ระสานรายวชิาร่วมกบัผูส้อน   ด าเนินการพฒันารายวชิาโดยการออกแบบการเรยีน 
การสอนและแผนการเรยีนรูต้ามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนกัศกึษาและ /หรอืแหล่งฝึก
และตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ . 5 หรอื มคอ . 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น  ผลการ
ส ารวจความคดิเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติ ในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2555 

2. หวัหน้าภาควชิาร่วมกบัอาจารย ์ วางแผนจดัท าโครงการการบรูณาการการเรยีนการ
สอนรายวชิากบัการวจิยั หรือการบรกิารวชิาการ หรอืการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม หรอืการจดัการ
ความรู ้หรอืการพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยรอ้ยละ  10  ของรายวชิาชพีในปีการศกึษา  2555 

3. คณะกรรมการวดัและประเมนิผล  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนดา้นการ 
วดัผลและประเมนิผลทุกรายวชิา   ในการประชุมวพิากษ์การประเมนิผลการเรยีน  ปีการศกึษา  2555 

4. คณะกรรมการนิเทศการสอน  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนโดยการ 
เยีย่มสอนและสงัเกตการณ์สอนในทุกรายวชิา  ปีการศกึษา 2555 
 
รายการหลกัฐาน 
2.6.1-1 แฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ปีการศกึษา 

2554  (ระบุใน มคอ. 3 มคอ. 4  หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์  ขอ้ 2  
วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา)  

2.6.1-2 แผนการเรยีนรูทุ้กรายวชิาชพีของปีการศกึษา 2554 ในแฟ้มรายวชิา (จ านวน 29 รายวชิา) 
2.6.1-3 หลกัฐานเช่นเดยีวกบั 2.6.1-2 
2.6.1-4 Test Blueprint ในแฟ้มรายวชิาการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูทุ้ก

รายวชิา ปีการศกึษา 2554   
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2.6.1-5 
 

กจิกรรมการเรยีนรู้ หรอืบนัทกึการสอนใน ชัว่โมงแรกของ แผนการเรยีนรู้   แผนการนิเทศ 
ทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2554 ในแฟ้มรายวชิา 

2.6.1-6-1 เอกสารวธิกีารท างานเรื่องการวพิากษ์ขอ้สอบ 
2.6.1-6-2 แฟ้มการวพิากษ์ขอ้สอบทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2554 
2.6.1-7-1 เอกสารวธิกีารท างานเรื่องการวเิคราะหข์อ้สอบ 
2.6.1-7-2 แฟ้มการวเิคราะหข์อ้สอบทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2554 
2.6.1-7-3 แฟ้มรายวชิาทุกรายวชิา ปีการศกึษา 2554 (ผลวเิคราะหค์วามเที่ ยงตรง  ความยากง่าย  

และค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบทัง้รายขอ้ค าถามและรายตวัเลอืก)  
2.6.1-8-1 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  BCNR ส่งเสรมิวชิาชพีพยาบาล  บรกิารดว้ย

หวัใจสู่วยัผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร  (วชิาการประเมนิสุขภาพ     วชิาหลกัการและเทคนิคการ
พยาบาล ) 

2.6.1-8-2 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการ
สอนรายวชิาปฏบิตัิ หลกัการและเทคนิคการพยาบาล กบัฝา่ยการพยาบาลโรงพยาบาล
ราชบุร ี

2.6.1-8-3 รายงานการสรุปผลการด าเนินงาน โครงการบรูณาการบรกิารวชิาการกบัการจดัการเรยีน
การสอนภาควชิาพื้นฐานการพยาบาลและการดแูลสุขภาพ (วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ี
ปญัหาสุขภาพ 1 วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2) 

2.6.1-8-4 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ  
เรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล ครอบครวัและชุมชน 2 “พฒันาศกัยภาพ แกนน า
ชุมชน” 

2.6.1-8-5 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ
เรยีนการสอนภาควชิาการพยาบาลอนามยัชุมชนและจติเวช ปีงบประมาณ 2555 

2.6.1-8-6 1)รายงานการวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพดา้นการออกก าลงักายของผูส้งูอายุ
ในชุมชน จงัหวดัราชบุร ี
2) การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัการ
เจบ็ปว่ย ปีการศกึษา 2554 

2.6.1-8-7 1) การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูว้ชิาพลศกึษา 
 2) รายงานการประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ 

   วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
2.6.1-9-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน เรื่อง การ

วพิากษ์การออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรู ้ปีการศกึษา 2554  
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2.6.1-9-2 แฟ้มรายวชิา การออกแบบการเรยีนการสอนและแผน การเรยีนรูทุ้กรายวชิา ปีการศกึษา 
2554   

2.6.1-9-3 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานการนิเทศการสอน ปีการศกึษา 2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.6.1-9-4 
 

รายงานการประชุมการวพิากษ์การประเมนิผลการเรยีนของคณะกรรมการวดัและประเมนิผล   
ปีการศกึษา 2554 

2.6.1-9-5      รายงานสรุปผลการด าเนินงานการประเมนิประสทิธภิาพการสอนและสิง่สนบัสนุนการ 
เรยีนรู ้การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาและแหล่งฝึก ปีการศกึษา 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.7   ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ (สกอ. 2.7)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ      
ค าอธิบายตวับ่งช้ี คุณลกัษณะของบณัฑติ  หมายถงึ  คุณสมบตัทิีพ่งึประสงคซ์ึง่ผูส้ าเรจ็
การศกึษา ระดบัอุดมศกึษาพงึม ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน  คอื คุณลกัษณะของบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาตขิองแต่ละหลกัสตูร  และคุณสมบตัขิองบณัฑติตามความตอ้งการของผู้ ใช้
บณัฑติ  คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาตมิ ี 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  
ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ   
ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ส่วนคุณลกัษณะตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  อาจมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชพีหรอืบรบิทของผูใ้ช ้ และ
อาจปรากฎในกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาต ิ หรอืทีม่ลีกัษณะเพิม่เตมิตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ 
เช่น  การบรหิารจดัการ   การเป็นผูใ้ฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน  การกา้วทนัวทิยาการ  ความสามารถ ในการ
ประยกุตค์วามรูก้บัการปฏบิตังิานจรงิ  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  หรอืผูส้ าเรจ็
การศกึษาในหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั  ควรมคีุณลกัษณะเพิม่เตมิดา้นความเป็นนกัวชิาการ  การเป็น
ผูน้ าทางความคดิ  โดยเฉพาะความสามารถดา้นการคดิเชงิวพิากษ์และการน าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :   

1. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ
อยา่งน้อยส าหรบัทุกหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของ
หลกัสตูร  

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการประเมนิตามเกณฑฯ์ขอ้นี้  คอื  เอกสารการส ารวจคุณลกัษณะ 
บณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติตามรอบการปรบัปรุงหลกัสตูรนัน้ๆ  ในทุกรอบ
ตามแผนในแต่ละหลกัสตูร  เช่น  หลกัสตูรปรบัปรุงปี 2553  เมื่อมกีารประเมนิคุณภาพในรอบปี 
2554-2555 เอกสารยงัคงเป็นเอกสารส ารวจฯเพื่อการปรบัปรุงหลกัสตูรเมื่อรอบปีปรบัปรุง 2553  
จนกวา่จะมกีารปรบัปรุงหลกัสตูรนัน้ๆ ในรอบถดัไป 

2. มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การ
วดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์  ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มกีารส่งเสริ มสนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
งบประมาณทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาเขา้ร่วม
กจิกรรมการประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหวา่งสถาบนั หรอืทีป่ระชุ ม
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
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5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละ
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  2554   ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑติ    วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิ ตทุกหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร   
  วทิยาลยัโดยงานบรหิารหลกัสตูรฯไดด้ าเนินการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติประจ าปีการศกึษา 2554    ในรายงานการศกึษาวจิยัเรื่อง
การศกึษาคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของสงัคม  วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุร ี (2.7-1) 
 
2.  มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา
และสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์    ตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
    วทิยาลยัโดยผูป้ระสานรายวชิาและผูส้อนได้น าผลส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ มาใชใ้นการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน  การวดัผลการศกึษา  
และสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพี และคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  (2.7-2) 
 
3.  มกีารส่งเสรมิสนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร  เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อือ้ต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ   
 วทิยาลยัมกีารส่งเสรมิสนบัสนุนทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงบประมาณทีเ่อือ้ต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ  เช่น มกีารด าเนินงาน พฒันาฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศการ
บรหิารจดัการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี    พฒันาปจัจยัเอือ้และสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองโดยการจดัหาและซ่อมอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์และคอมพวิเตอร ์ เป็นตน้ (2.7-3-1)    มกีาร
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ส่งเสรมิสนบัสนุนทรพัยากรดา้นบุคลากรและงบประมาณทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 
เช่น การพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหพ้รอ้มต่อการน าองคก์รสู่สถาบนัการศกึษาพยาบาลชัน้น าเพื่อ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรและพฒันาความเชีย่วชาญดา้นวชิาการและพฒันาทกัษะในการปฏบิตังิาน 
เป็นตน้   (2.7-3-2)  
 
4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรเีขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการหรอื 
น าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหวา่งสถาบนั หรอืทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาตฯิ  

 วทิยาลยัมขี ัน้ตอนการท างาน (flow chart) เรื่องการส่งเสรมิใหน้กัศกึษา ใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
การประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหวา่งสถาบนัฯ  ในคู่มอืการบรหิาร
งานวจิยั   ผลงานวชิาการ ง านสรา้งสรรคแ์ละการจดัการความรู้ จากผลงานวจิยั   (2.7-4-1)   และมี
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนเป็นกลไกหลกัในการ ให้นกัศกึษาไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาติ  
(2.7-4-2) และจดักจิกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนุนนกัศกึษาในการจดัท าผลงานวชิาการ /นวตักรรม
การเรยีนรูด้า้นสุขภาพและการเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการ (2.7-4-3) และด า เนินการให้
นกัศกึษาเขา้ร่วมประชุมวชิาการ  และน าเสนอผลงานวชิาการและผลงานนวตักรรมทางการพยาบาล
ในทีป่ระชุมระดบัชาต ิ(2.7-4-4) 

 
5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีจ่ดัโดยสถาบนั 

 วทิยาลยัมกีารด าเนินการโครงการพฒันานกัศกึษาใหม้คีุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์าม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ตามโครงการในแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2554  และปีงบประมาณ 2555  เช่น    มกีารจดักจิกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษา
ใหม่ : ปรบัเปลีย่นเรยีนรูมุ้่งสู่วชิาชพีพยาบาล (ด,ีสุข)    กจิกรรม “เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม ” เขา้
ค่ายคุณธรรม  ณ วดัเขาวงั   วดันาหนอง   เป็นตน้   (2.7-5)        

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.7  เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด     

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  
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แนวทางการพฒันา 
                1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน หวัหน้าภาควชิา  ผู้
ประสานรายวชิาและอาจารย ์น าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มาใชใ้นการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน การ
วดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์  ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2555 
                2. คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร น าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มา ใชใ้นการปรบัปรุง
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติตาม กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
รายการหลกัฐาน 
2.7-1 
 
 

รายงานวจิยัเรื่องการศกึษาคุณลกัษณะบณัฑติพยาบาลทีพ่งึป ระสงคต์ามความตอ้งการของ
สงัคม  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีพ.ศ. 2554 ในบทที ่4 คุณลกัษณะของบณัฑติ
พยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

2.7-2 ตวัอยา่งการออกแบบการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูร้ายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคล
ทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1   

2.7-3-1 
 
2.7-3-2 
 
2.7-4-1 
 
 
2.7-4-2 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ พฒันาฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศการบรหิาร
จดัการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ การพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหพ้รอ้มต่อการน า
องคก์รสู่สถาบนัการศกึษาพยาบาลชัน้น า 
ขัน้ตอนการท างาน (flow chart)เรื่องการส่งเสรมิใหน้กัศกึษาใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการประชุม
วชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการ ฯ  ในคู่มอืการบรหิารงานวจิยั  ผลงานวชิาการ ฯ 
วพบ.ราชบุร ี
ค าสัง่ที ่186/2553 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 

2.7-4-3 รายงานสรุ ปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพเป็นทีย่อมรบัตาม
มาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ  กจิกรรม “การส่งเสรมิและสนบัสนุนนกัศกึษาในการ
จดัท าผลงานวชิาการ / นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพและการเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุม
วชิาการ” ปีงบประมาณ 2555  (ปีการศกึษา 2554) 

2.7-4-4 1) บนัทกึขอ้ความทีส่ธ 0203.0911/2764วนัที ่21 พย.2554เรื่องขออนุญาตใหน้กัศกึษา 
   พยาบาลเดนิทางเขา้ร่วมประชุมและเบกิค่าใชจ้่ายในการประชุมในอตัราบุคคลภายนอก 
   (การประชุมวชิาการตลาดนดัความดฯี 
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2) บนัทกึขอ้ความทีส่ธ 0203.0911/225วนัที ่30 มค.2555เรื่องขออนุญาตใหน้กัศกึษา 
    พยาบาลเดนิทางเขา้ร่วมประชุมและเบกิค่าใชจ้่ายในการประชุมในอตัราบุคคลภายนอก 
    (การประชุมเรื่องความส าเรจ็ในการควบคุมยาสบูโดยพยาบาลไทยครัง้ที ่6 :พยาบาลไทย 
    ดแูลดว้ยหวัใจเพื่อคนไทยปลอดบุหรี ่
3) บนัทกึขอ้ความทีส่ธ 0203.0911/489วนัที ่12 มคี.2555เรื่องขออนุญาตใหน้กัศกึษา 
    พยาบาลเดนิทางเขา้ร่วมประชุมและเบกิค่าใชจ้่ายในการประชุมในอตัราบุคคลภายนอก 
    (การประชุมเรื่องเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 

2.7-5 1) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานโครงการการพฒันานกัศกึษาใหม้คุีณลกัษณะ 
   บณัฑติทีพ่งึประสงคฯ์ กจิกรรม กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ : ปรบัเปลีย่นเรยีนรูมุ้่งสู่ 
   วชิาชพีพยาบาล (ด,ีสุข) ปีการศกึษา 2554 
2) หนงัสอืราชการเรื่องขออนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรม 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.7.1     บณัฑติปรญิญาตร/ีผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน  
                       1 ปี  (สมศ. 1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี บณัฑติปรญิญาตร/ีผูส้ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรภาคปกต ิ ภาคพเิศษ  และ
ภาคนอกเวลาในสาขานัน้ๆทีไ่ดง้านท า  หรอืมกีจิการของตนเองทีม่รีายไดป้ระจ า  ภายในระยะเวลา 1 
ปี  นบัจากวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา เมื่อเทยีบกบับณัฑติ /ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ 
 การนบัการมงีานท า  สามารถนบักรณีการท างานสุจรติทุกประเภททีส่ามารถสรา้งรายไดเ้ขา้
มาประจ าเพื่อเลีย้งชพีตนเองได ้ โดยนบัจ านวนผูม้งีานท าของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนใน
ภาคพเิศษหรอืภาคนอกเวลา  ใหน้บัเฉพาะผูท้ ีเ่ปลีย่นงานใหม่หลงัส าเรจ็การศกึษาเท่านัน้ 
 
วิธีการค านวณ 

 
จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ ไม่นบัรวมบณัฑติทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษาหรอืมกีจิการของตนเองทีม่รีายได้ ประจ าอยู่
แลว้  หรอืไดร้บัทุนการศกึษาตัง้แต่แรกเขา้ทีม่ขีอ้สญัญาผกูพนัใหก้ลบัไปปฏบิตังิานชดใชทุ้นเมื่อ
ส าเรจ็การศกึษาแลว้  และผูท้ ีศ่กึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา  ผูอุ้ปสมบท  และผูท้ ีไ่ดร้บัเกณฑท์หาร 
(หกัออกทัง้ตวัตัง้และตวัหาร) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา   2554   มจี านวนบณัฑติปรญิญาตรี ทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปี   135  คน  จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 135  คน   คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของ
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด  (2.7.1-1)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.7.1   เท่ากบั  รอ้ยละ 100   จงึบรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 

องิเกณฑม์าตรฐาน - 5 5  
 
แนวทางการพฒันา 
              ใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ระหวา่งและก่อนส าเรจ็การศกึษาใหก้ลบัไปปฏบิตังิาน 
ณ ภมูลิ าเนาบา้นเกดิ  เพื่อตอบสนองอตัลกัษณ์ของสถาบนั “สรา้งคนจากชุมชน  เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพชุมชน”     
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.1-1 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน การตดิตามบณัฑติปรญิญาตร ี/ ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท า
หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.2    คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ี โท  และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
              อุดมศกึษาแห่งชาต ิ(สมศ. 2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี คุณภาพของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิผ
TQF : HEd หรอื Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถงึ คุณลกัษณะของ
บณัฑติระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  และปรญิญาเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาตทิี ่สกอ . ระบุ  โดยเป็นคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามทีส่ถาบนัก าหนด  ครอบคลุม
อยา่งน้อย  5 ดา้น  คอื 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  2) ดา้นความรู ้ 3) ดา้นทกัษะทางปญัญา  4) 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธ ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ และ 5) ดา้นทกัษะก ารวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมทัง้  TQF ตามสาขาวชิาชพีทีป่ระกาศใช ้ 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีส่ภาหรอืองคก์รวชิาชพีก าหนดเพิม่เตมิ  
หรอืสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 กรณีทีเ่ป็นวชิาชพีทีม่กีารเพิม่เตมิคุณลกัษณะของบณัฑติทีเ่พิม่เตมิจากกรอบมาตรฐานทัง้ 5 
ดา้น  ตอ้งท าการประเมนิครบทุกดา้น  ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัสงักดักระทรวง
สาธารณสุข  ไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูไ้ว ้6 ดา้น ดงันี้ 
 1.   คุณธรรม จรยิธรรม 
 2.   ความรู ้
 3.   ทกัษะทางปญัญา 
 4.   ความสมัพนัธ ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 5.   ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 6.   ทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี 
 
วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ 

 
จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    

ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิผูส้ าเรจ็การศกึษา/บณัฑติ (คะแนนเตม็  5) 
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศกึษา  2554 มกีารด าเนินงานตดิตามคุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ี ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ  โดยส่งแบบสอบถามตดิตามประเมนิบณัฑติทีส่ าเรจ็การ ศกึษา
ในปีการศกึษา 2553   ทัง้หมด  60  คน     มจี านวนบณัฑติทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด  46  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 76.67   ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิเท่ากบั 4.23  (2.7.2-1)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.7.2 เท่ากบั  5  คะแนน  จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.23 4.23  

 
แนวทางการพฒันา 
               ผูป้ระสานรายวชิาร่วมกบัผูส้อน   ด าเนินการพฒันารายวชิาโดยการออกแบบการเรยีน 
การสอนและแผนการเรยีนรูต้ามผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑิ ต ใน
ทุกรายวชิาปีการศกึษา 2555 
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.2-1      รายงานวจิยัประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติพยาบาลวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี ปีการศกึษา 2553 
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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 าเนินงานท่ีใช้
ค านวณ 

1 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาทัง้หมดในรุ่นเดยีวกนั 139 
2 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาที่

ก าหนด 
134 

3 รอ้ยละของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาภายในเวลาที่
ก าหนด 

96.40 

 
ในปีการศกึษา   2554    มจี านวนบณัฑติทีส่ าเ รจ็การศกึษาในระยะเวลาทีก่ าหนดจ านวน    

134  คน     จากจ านวนผูเ้ขา้ศกึษาทัง้หมดในรุ่นเดยีวกนั    จ านวน   139  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 96.40   
(2.7.3.2-1 และ 2.7.3.2-2)  

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.7.3.2   เท่ากบั  รอ้ยละ  95   จงึบรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 

 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา/บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาทีก่ าหนด 
X 100 

 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาทัง้หมดในรุน่เดยีวกนั  
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รายการหลกัฐาน 
2.7.3.2-1 
2.7.3.2-2 
 

แบบฟอรม์ใบรายชื่อนกัศกึษาแรกรบัในปีการศกึษา 2551 
สรุปชื่อผูส้ าเรจ็การศกึษา (FM 14-10) ประจ าปีการศกึษา  2554 
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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 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน    

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยก าหนดใหร้อ้ยละ  100  เท่ากบัคะแนนเตม็  5 
 
ผลการด าเนินงาน  

ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่อบผ่านใบประกอบ
วชิาชพีภายใน 1  ปี 

58 

2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด  60 

3 รอ้ยละของผูส้ า เรจ็การศกึษาทีส่อบผ่านใบประกอบ
วชิาชพีภายใน 1  ปี 

96.67 

 
 ในปีการศกึษา    2553  มจี านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา  60  คน (ส าเรจ็การศกึษาปี พ .ศ. 2554)  
ผลการตดิตามผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่อบผ่านใบประกอบวชิาชพีภายใน 1  ปี    มจี านวน  58  คน   คดิ
เป็นรอ้ยละ 96.67  (2.7.4-1) 
 
  คะแนนทีไ่ด ้    =     ( 96.67 / 100) x  5 =    4.83     คะแนน 

 
วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.7.4     เท่ากบั  รอ้ยละ 100  จงึไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.83 4.83  

 
แนวทางการพฒันา 
              งานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  หวัหน้าภาควชิา   คณะกรรมการงาน
สวสัดกิารนกัศกึษาฯ   พจิารณาถงึปจัจยัต่าง ๆ  ทีส่มัพนัธก์บัผลการสอบขึน้ทะเบยีนฯ  เพื่อน ามา
พฒันารปูแบบการเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาเพื่อการสอบขึน้ทะเบยีนใบอนุญาตปร ะกอบ
วชิาชพีในครัง้แรก   ในปีการศกึษา  2555 
 
รายการหลกัฐาน 
2.7.4-1 1) หนงัสอืจากสภาการพยาบาลที ่สภ.พ. 01/04/224 เรื่อง ผลการสอบความรูเ้พื่อขึน้ทะเบยีน

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี 
 2) รายงานสรุปผูส้ าเรจ็การศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.8      ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา  
                           (สกอ. 2.8)   
ชนิดของตวับ่งช้ี  :   ผลผลติ   
ค าอธิบายตวับ่งช้ี คุณธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษาเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละเป็นปจัจยั
ส าคญัของคุณภาพบณัฑติตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตแิละกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ รวมทัง้ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติและสงัคม  ดงันัน้  สถาบนัจงึ
ควรมกีารวดัระดบัความส าเรจ็ของการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมทีส่ถาบนัจดัใหก้บันกัศกึษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1.   มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการส่งเสรมิ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.   มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาที่ 
ตอ้งการส่งเสรมิตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้
สถาบนั 

3.   มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่ 
ก าหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 

4.   มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาตาม 
ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 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  2554  ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บั
นกัศกึษา   วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
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1.   มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมส าหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการส่งเสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
วทิยาลยัมกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 9 ประการ ส าหรบันกัศกึษาที่

ตอ้งการส่งเสรมิไว้ เป็นลายลกัษณ์ อกัษร ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553  (2.8-1-1) จากการตดิตาม
ประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมของนกัศกึษาโดยส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติ  นกัศกึษา
อาจารย ์ และผูป้กครอง พบวา่  จากพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 9 ประการ  ผูป้ระเมนิเหน็วา่
มพีฤตกิรรม 3 ดา้นทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันามากทีสุ่ด ไดแ้ก่  ความรบัผดิชอบ  สุภาพอ่อน น้อม 
และมวีนิยั    และไดผ้่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2554 
(2.8-1-2) 
 
2.  มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการส่งเสรมิ
ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้สถาบนั 

วทิยาลยัมกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่ พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาที่
ตอ้งการส่งเสรมิตามขอ้ 1 โดยแจง้ใหบุ้คลากรทราบในทีป่ระชุมประจ าเดอืน (2.8-2-1)  และแจง้
นกัศกึษาในการประชุมสโมสรนกัศกึษา (2.8-2-2) รวมทัง้ประกาศเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์ นวทิยาลยั 
(2.8-2-3)     

 
3. มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีก่ าหนดในขอ้ 1 โดย
ระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ 

วทิยาลยัม ี โครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทยน้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
กจิกรรมที ่1 ธรรมวถิ ีน าคนดสีู่สงัคม  เพื่อส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ตาม 
ทีก่ าหนด  โดยมตีวับ่งชีจ้ านวน 4 ตวับ่งชีแ้ละก าหนดเป้าหมายวดัความส าเรจ็ในโครงการ (2.8-3-1) 
 
4.  มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาตามตวับ่งชีแ้ละ
เป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้

วทิยาลยัมกีารประเมนิผล โครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทยน้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง กจิกรรมที ่1  ธรรมวถิ ีน าคนดสีู่สงัคม   ตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็   โดยผล
การประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 4 ตวับ่งชี ้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ( 2.8-4-1) 

 
5.  มนีกัศกึษา หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบันกัศกึษาไดร้บัการยกยอ่งชมเชย  ประกาศเกยีรตคิุณดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ 

วทิยาลยัมกีจิกรรมเกีย่วกบันกัศกึษาทีค่รอบคลุมดา้นส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมของและ 
ไดร้ ับเกยีรตบิตัร ในการเป็น หน่วยงานดเีด่น ดา้นการพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม จากกระทรวง
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สาธารณสุข ประจ าปี 2554 (2.8-5-1) 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 2.8  เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

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

 

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการกลุ่มวชิาการดา้นบรกิารการศกึษา ร่วมกบัคณะกรรมการกลุ่มวชิาการดา้นการ
สอน จดับรูณาการส่งเสรมิดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในรายวชิาการศกึษาทัว่ไป/วชิาชพี เพื่องาน
กจิกรรมนกัศกึษาไม่ตอ้งใชเ้วลาเรยีนในการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
 
รายการหลกัฐาน 
 
2.8-1-1 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2555 
2.8-1-2 1) ผลการส ารวจความคดิเหน็พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรมปีการศกึษา  2554 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารเดอืน พฤศจกิายน 2554 
2.8-2-1 รายงานการประชุมประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2554 
2.8-2-2 รายงานการประชุมสโมสรนกัศกึษาเดอืน ธนัวาคม  2554 
2.8-2-3 ประกาศ เรื่อง พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมพืน้ฐานส าหรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2554 
2.8-3-1 โครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทยน้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2.8-4-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทยน้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง กจิกรรมที ่1 ธรรมวถิ ี น าคนดสีู่สงัคม 
2.8-5-1 เกยีรตบิตัร รบัรองวา่เป็นหน่วยงานทีม่ผีลงานดเีด่น “โครงการครอบครวัคนด ีวถิพีอเพยีง ”

จาก กระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2554  
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ตารางท่ี 2.2  สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ   

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 15 
≥ 2.5 คะแนน 

รอ้ยละ 11.48 
1.91  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.1 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) ≥  4.51 คะแนน 4.04  คะแนน 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4. ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน (สกอ. 2.4) 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(สกอ. 2.5) 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6   ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน   
(สกอ. 2.6) 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

7 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6.1   ประสทิธผิลของ การจดัการเรยีนการ
สอน  (สบช) 

9 ขอ้ 
5  คะแนน 

9 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการ
เรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ (สกอ. 2.7) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.1 บณัฑติปรญิญาตรี /ผูส้ าเรจ็การศกึษาที่
ไดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน1 ปี(สมศ. 1) 

รอ้ยละ 100 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 100 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.7.2 คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุอุิดมศกึษาแห่งชาต ิ 
(สมศ. 2)   

ค่าเฉลีย่ 5 
5  คะแนน 

 

ค่าเฉลีย่ 4.23 
4.23 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.3.2 ผูส้ าเรจ็การศกึษาภา ยในระยะเวลาที่
ก าหนด (สมศ.3) 

รอ้ยละ 95 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 96.40 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7.4 ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ามารถสอบใบ
ประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี (สมศ.4) 

รอ้ยละ 100 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 96.67 
4.83 คะแนน 

ระดบัความส าเร ็    ตวับ่งช้ีท่ี 2.8  ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา (สกอ. 2.8) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 
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คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.62 
 
องคป์ระกอบท่ี 3     กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา  
ตวับ่งช้ีท่ี  3.1           ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร (สกอ. 3.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ   
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ สถาบนัอุดมศกึษาควรจดับรกิารดา้นต่างๆใหน้กัศกึษาและศษิยเ์ก่าอยา่ง
ครบถ้วน  โดยเฉพาะในกจิกรรมต่อไปนี้ (1) การบรกิารดา้นการแนะแนวและการใหค้ าปรกึษาทัง้ดา้น
วชิาการและการใชช้วีติ  (2) การบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็ นประโยชน์ต่อนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  
เช่น  ทุนกูย้มืการศกึษา  แหล่งทุนการศกึษาต่อ  การบรกิารจดัหางาน  แหล่งขอ้มลูการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี  ขอ้มลูขา่วสารการเคลื่อนไหวและนอกสถาบนัทีจ่ าเป็นแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  
และ (3) การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่าในรปูแบบต่างๆ 
   
เกณฑ์มาตรฐาน :   

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

คะแนนเตม็ 5  
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใชเ้ป็นขอ้มู ลในการพฒันาการ

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  
ในปีการศกึษา  2554  ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร  

วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 7  ขอ้ ดงันี้ 
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1.   มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 
วทิยาลยัมกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการโดย แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการ

ใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน (3.1-1-1)  อาจารยท์ีป่รกึษา  1  คน  จะรบัผดิชอบนกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 – 4 
จ านวน 7-10 คน (3.1-1-2)    จดัเวลาใหน้กัศกึษาและอาจารยท์ีป่รกึษาไดพ้บกนัในวนัพุธ เวลา 
13.00 น.–14.00 น. และบนัทกึการพบอาจารยท์ีป่รกึษาในสมุดบนัทกึสุขภาพ (3.1-1-3)    นอกจากนี้
วทิยาลยัไดจ้ดัหอ้งแนะแนวและใหค้ าปรกึษาไวบ้รกิารแก่นกัศกึษาและอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งเป็น
ส่วนตวั (3.1-1-4) และมกีารจดับรกิารแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา   โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ
แนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา (3.1-1-5)   ท าหน้าทีร่บัส่งต่อจากอาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการ  ให้
การช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาและ หรอืส่งต่อไปรบัความช่วยเหลอืทีโ่รงพยาบาล หรอืหน่วยงานเฉพาะ
ทางต่อไป (3.1-1-6) 

 
2.  มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา  

มคีณะกรรมการด าเนินงาน (3.1-2-1) ทีต่ ัง้หน่วยงานและเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารขอ้มลูขา่ว สาร
โดยตรง หรอืผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสยีงตามสาย เวบ็ไซตข์องวทิยาลยัและการตดิประกาศ
ประชาสมัพนัธ ์(3.1-2-2) 

  
3.  มกีารจดักจิกรรม เพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา  

 งานการสอนมกีารจดักจิกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัท าผลงานวชิาการ /นวตักรรม
การเรยีนรูด้า้นสุขภาพของนกัศกึษาพยาบาล (3.1-3-1) และมกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาวชิาชพี  เช่น  
กจิกรรมการเพิม่พนูประสบการณ์วชิาชพีก่อนส าเรจ็การศกึษา (3.1-3-2) และในส่วนของ สโมสร
นกัศกึษาไดจ้ดัท าโครงการ BCNR ยคุใหม ่รว่มใจพฒันาวชิาการ  (3.1-3-3) งานพฒันานกัศกึษาจดั
กจิกรรมปจัฉิมนิเทศ  เพื่อเสรมิประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศกึษา (3.1-3-4) 
 
4.  มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า 

มกีารจดับรกิารโดยการจดัท า ฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่า  (3.1-4-1) และมคีณะกรรมการชมรมศษิย ์
(3.1-4-2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ไปยงัศษิยเ์ก่าอยา่งต่อเนื่อง เช่น ขอ้มลูที่
เกีย่วกบั การพฒันาวชิาการ วชิาชพี ขา่วสารความเคลื่อนไหว ภายในและภายนอกสถาบนั โดยจดัส่ง
ในรปูแบบจดหมาย facebook การประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตแ์ละเวบ็บอรด์ของวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ี(3.1-4-3) 
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5.  มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรู ้และประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า  

มกีารด าเนินการจดัท าโครงการประชุมวชิาการ เรื่อง การบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย:์ จากแนวคดิสู่การปฏบิตั ิ(3.1-5) 
 
6.  มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

มผีลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ และแนะแนว การใช้
ชวีติไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 ดา้นบรกิารแหล่งขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาไดค้่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.29 และดา้นการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา   ไดค้่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.32 (3.1-6) 
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใชเ้ป็นขอ้มลูในก ารพฒันาการจดับรกิารที่
สนองความตอ้งการของนกัศกึษา 

มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใชใ้นการออกแบบการจดับรกิารแก ่
นกัศกึษา ในโครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติการบรหิารจดัการการบรกิารทีเ่อือ้ประโยชน์แก่นกัศกึษา
และศษิยเ์ก่า  บรรจุไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบป ระมาณ 2555  ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุร ี(3.1-7) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 3.1    เท่ากบั  7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 ชมรมศษิย ์ร่วมกบัคณะกรรม การงานพฒันานกัศกึษา งานสวสัดกิารนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า
สมัพนัธ ์ร่วมประชุมแสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่น เรยีนรูเ้พื่อจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ /สมัพนัธ ์
ร่วมกนัระหวา่งนกัศกึษา ศษิยเ์ก่า และครอบครวั ไวใ้นแผนปฏบิตักิารของกลุ่มงานวชิาการดา้นการ
บรกิารการศกึษา และมกีารประเมนิผลการจดัใหบ้รกิารแก่ศษิยเ์ก่าทุกปี 
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รายการหลกัฐาน 

3.1-1-1 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรทีี ่101 / 2553 เรื่อง การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
ทางวชิาการ  

3.1-1-2 สมุดรายชื่อสมาชกิครอบครวัคนด ี วถิพีอเพยีง 
3.1-1-3 สมุดบนัทกึสุขภาพ 
3.1-1-4 ภาพหอ้งแนะแนวและใหค้ าปรกึษา 
3.1-1-5 
 

ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรทีี ่ 186 / 2553 เรื่อง การแต่งตัง้คณะกรรมการ
งานต่างๆ (หน้า 5) 

3.1-1-6 
 

ตวัอยา่งการใหค้วามช่วยเหลอืนกัศกึษาทีม่ปีญัหาตอ้งส่งต่อไปรบัความช่วยเหลอืที่
โรงพยาบาลราชบุร ี

3.1-2-1 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่158/2552 เรื่อง แต่งตัง้บุคคลเพื่อ 
ปฏบิตังิาน  

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

นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพ และการรว่มกจิกรรมการประชมุวชิาการ 
3.1-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินการ กจิกรรมการเพิม่พนูประสบการณ์วชิาชพีก่อนส าเรจ็การศกึษา 
3.1-3-3 โครงการ BCNR ยคุใหม ่รว่มใจพฒันาวชิาการ 
3.1-3-4 ตารางเวลากจิกรรมปจัฉิมนิเทศ 
3.1-4-1 ระบบฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่า (สบช.) 
3.1-4-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมศษิยว์ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
3.1-4-3 1) ตวัอยา่ง เวบ็ไซต ์/ เวบ็บอรด์ ของวทิยาลยั 

2) ตวัอยา่งขอ้มลูจดหมายประชาสมัพนัธ ์ และการเขา้ถงึขอ้มลู Facebook 
3.1-5 โครงการประชุมวชิาการ เรื่อง การบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์: 

จากแนวคดิสูก่ารปฏบิตั ิ
3.1-6 รายงานผลการประเมนิการจดับรกิารแก่นกัศกึษา 
3.1-7 
 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2555  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี  
รายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร  กลุ่มวชิาการดา้นบรกิารการศกึษา ล าดบัที ่1-25  หน้า 2-178- 

 

 

               267 โครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ : บรหิารจดัการการบรกิารทีเ่อือ้ประโยชน์แก่นกัศกึษา 
               และศษิยเ์ก่า กจิกรรมที ่1 บรหิารจดัการทีเ่อือ้ประโยชน์แก่นกัศกึษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี  3.2           ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา (สกอ. 3.2)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :  กระบวนการ    
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมนกัศกึษาต่างๆอยา่ง
เหมาะสมและครบถ้วน กจิกรรมนกัศกึษาหมายถงึ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีด่ าเนินการทัง้โดยสถาบนั
และโดยองคก์รนกัศกึษา  เป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขา้ร่วมจะมโีอกาสไดร้บัการพั ฒนาสตปิญัญา  สงัคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรม  สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 5 
ประการ  ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม  (2) ความรู ้ (3) ทกัษะทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อส ารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีส่ภาหรอืองคก์รวชิาชพีได้
ก าหนดเพิม่เตมิตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. สถาบนัจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีส่่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น  

2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมที่

ด าเนินการโดยนกัศกึษาอยา่งน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตร ีและอยา่งน้อย 2 ประเภท
ส าหรบัระดบับณัฑติศกึษา จากกจิกรรมต่อไปนี้  

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์   
- กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ  
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

4. มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่ง
สถาบนั และมกีจิกรรมร่วมกนั 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  
6. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพื่อพฒันา

นกัศกึษา  
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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  

ในปีการศกึษา 2554 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา  วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินการตาม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 6 ขอ้ ดงันี้ 
1.  สถาบนัจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีส่่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น  
 มกีารแต่งตัง้คณะ กรรมการงานกจิการนกัศกึษา  (3.2-1-1) และก าหนดหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ  (3.2-1-2) เพื่อพฒันานกัศกึษา รวมถงึวทิยาลยัไดก้ าหนดแผนการส่งเสรมิการจดักจิกรรม
ของนกัศกึษา ไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ (3.2-1-3) โดยคณะกรรมการงานกจิการ
นกัศกึษาประชุมวางแผนร่วมกบัคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาและชมรม (3.2-1-4) วางแผนการจดั
โครงการ /กจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษาใหม้คีุณลกั ษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา พรอ้มจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา (3.2-1-5)  และแผนปฏบิตัิ
การของสโมสรนกัศกึษา ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น  
(3.2-1-6) 
 
2.  มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา  
  วทิยาลยัมกีารจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นประกนัคุณภาพการศกึษา ใหก้บันกัศกึษา  
(3.2-2-1) ร่วมมอืกบัวทิยาลยั เครอืขา่ยภาคกลาง  2  จดัท าโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน า
นกัศกึษาในการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 (3.2-2-2) และร่วมกบั
ศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี จดัท าโครงการ สมัมนาเครอืขา่ยประกนัคุณภาพการศกึษาระหวา่ง
นกัศกึษา มสธ. กบันกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาในเขตพืน้ทีบ่รกิาร (3.2-2-3) 
 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการ
โดยนกัศกึษาอยา่งน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตร ี   โดยนกัศกึษาไดด้ าเนินโครงการ /
กจิกรรมดงันี้ 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 90 

  วทิยาลยัมกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรม
ครอบคลุม 5 ประเภท ดงัปรากฏในแผนปฏบิตักิารของสโมสรนกัศกึษา (3.2-3-1) และรายงานสรุ ป
โครงการของสโมสรนกัศกึษาและชมรมต่างๆ ของนกัศกึษา (3.2-3-2) 
4.  มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมี
กจิกรรมร่วมกนั 
   นกัศกึษามกีารสรา้งเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพภายในสถาบนั โดย มชีมรมวชิาการและการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัท าโครงการ (3.2-4-1) เพื่อใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพแก่นกัศกึษา จดัท าคู่มอืประกนัคุณภาพส าหรบันกัศกึษา (3.2-4-2) และมี
การสรา้งเครอืขา่ยการประกนัคุณภาพระหวา่งสถาบนั (3.2-4-3)  โดยส่งตวัแทนนกัศกึษาและอาจารย์
ไดเ้ขา้ร่วม โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน านกัศกึษาในการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 ซึง่จดัทีว่ทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิทร สุพรรณบุร ี(3.2-4- 4) และเขา้
ร่วมโครงการสมัมนาเครอืขา่ยประกนัคุณภาพการศกึษาระหวา่งนกัศกึษา มสธ . กบันกัศกึษา
สถาบนัอุดมศกึษาในเขตพืน้ ทีบ่รกิาร และพธิลีงนามบนัทกึความร่วมมอืทางวชิาการดา้นประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี(3.2-4-5) 
 
5.  มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  
  มกีารประชุมคณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา และสโมสรนกัศกึษาเสนอผลการจดักจิกรรม 
/โครงการตามแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2554 (3.2-5-1) โดยมตีวัชีว้ดั
ความส าเรจ็ของแผน 5 ตวั และมกีารตดิตามประเมลิผลบรรลุตามเป้าหมาย 5 ตวั คดิเป็น รอ้ยละ 100 
รวมทัง้สามารถด าเนินโครงการไดค้รบทุกโครงการตามแผนทีว่างไว ้ และรวบรวมจั ดท าเป็นรายงาน
สรุปการประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 (3.2-5-2) 
 
6.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา  
 มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและปรบัปรุงการจดัโครงการ/
กจิกรร มเพื่อพฒันานกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  เช่น  ควรมกีารจดักจิกรรมทีม่กีารบรูณาการ
ทีส่่งเสรมิใหน้กัศกึษาเกดิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์นหลายๆ ดา้นไปพรอ้มๆ กนั ไป จดัท า
แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาในปีงบประมาณ  2555 (3.2-6) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 3.2    เท่ากบั  6  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

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

 

แนวทางการพฒันา 
1. คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา และอาจารยท์ีป่รกึษาชมรมต่าง ๆ ร่วมกนัก าหนด  

ตวัชีว้ดัแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและ ตวัชีว้ ัดความส าเรจ็ของการจดัโครงการ /กจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ใหค้รอบคลุมตวับ่งชี ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

2. คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาชมรมและสโมสรนกัศกึษาวเิคราะห์
ขอ้เสนอแนะ ของการจดัท าโครงการ /กจิกรรมทีผ่่านมาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในก ารจั ดท า   
แผนปฏบิตักิารในปีงบประมาณต่อไป 
 
รายการหลกัฐาน 
3.2-1-1 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรทีี ่158/2552 เรื่อง แต่งตัง้บุคคลเพื่อ 

ปฏบิตังิาน (หน้า 7) 
3.2-1-2 ลกัษณะงานของบุคลากร (Job Description) 
3.2-1-3 1) แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2554 
 2) แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2555 
3.2-1-4 
3.2-1-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา 
1) แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาปีงบประมาณ 2554 

 2) แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาปีงบประมาณ 2555 
3.2-1-6 1) แผนปฏบิตักิารของสโมสรนกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 2) แผนปฏบิตักิารของสโมสรนกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.2-2-1 รายงานสรุป โครงการ BCNR QA : คุณภาพคน คุณภาพการศกึษา 
3.2-2-2 
 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมนกัศกึษา เรือ่ง บทบาทของนกัศกึษาในการสนบัสนุนและ 
 ด าเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2555 

3.2-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ สมันาเชงิปฏบิตักิารเครอืขา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา 
ของนกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษา 8 สถาบนั โดยศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุร ี

3.2-3-1 เช่นเดยีวกบั 3.2-1-6 
3.2-3-2 1) รายงานสรุป โครงการ จติอาสา พฒันาความด ีวถิไีทย บนความพอเพยีง 
 2) รายงานสรุป โครงการ BCNR กฬีาสมานฉนัท ์
 3) รายงานสรุป โครงการ จติอาสา พฒันา BCNR 
 4) รายงานสรุป โครงการ BCNR สรา้งคนด ีดว้ยวถิแีห่งจรยิธรรม 
 5) รายงานสรุป โครงการ สบืทอดเอกลกัษณ์วชิาชพี เพือ่วฒันธรรมการเรยีนรูท้ ีย่ ัง่ยนื 
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3.2-4-1 1) เช่นเดยีวกบั  3.2-2-1 
 2) โครงการ BCNR QA : สรา้งคน สรา้งงาน สรา้งคุณภาพ สูก่ารพฒันาแบบยัง่ยนื 
3.2-4-2 คู่มอืประกนัคุณภาพส าหรบันกัศกึษา 
3.2-4-3 บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.2-4-4 เช่นเดยีวกบั 3.2-2-2 
3.2-4-5 1) เช่นเดยีวกบั 3.2-2-3 

2) บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3.2-5-1 รายงานประชุมสรุปผลการด าเนินงานของสโมสรนกัศกึษา (เดอืนตุลาคม 2554) 
3.2-5-2 รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2554 
3.2-6 1) รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2554 
 2) เช่นเดยีวกบั 3.2-1-5(2) 
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ตารางท่ี 2.3   สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา   
 

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

7 ขอ้ 
5 คะแนน 

7 ขอ้ 
5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรม
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      
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษา ตอ้งมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่ ี
คุณภาพ  โดยมแีนวทางการด าเนินงานทีเ่ ป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนบัสนุนครบถ้วน  เพื่อให้
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีก่ าหนดไวท้ ัง้การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการ
จดัสรรทุนวจิยั  การสงเสรมิและการพฒันาสมรรถนะแก่นกัวจิยัและทมีวจิยั  การสนบัสนุนทรพัยากร
ทีจ่ าเป็น  ซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล  ทรพัยากรเงนิ เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผน
ดา้นการวจิยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณ

การวจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  
4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
5. มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนั

อยา่งน้อยในประเดน็ต่อไปนี้                                                                                                                                                
- หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรอืหน่วยวจิยัฯ หรอืศนูยเ์ครื่องมอื หรอืศนูยใ์หค้ าปรกึษา

และสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ                                        
- สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั                                                                                                        
- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน

สรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 
6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถ้วนทุก

ประเดน็  
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคข์องสถาบนั 
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เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

8. มรีะบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
หรอืจากสภาพปญัหาของสงัคม เพื่ อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่และสงัคม และด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
 
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 2554   วทิยาลยัสามารถด าเนินการระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรค ์ไดค้รบ 8  ขอ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และเกณฑม์าตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม  ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยั
ของสถาบนั    และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด     

 วทิยาลยัมกีารก าหนดระบบบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ไวใ้นคู่มื อการบรหิาร
งานวจิยัฯ เพื่อเป็นแนวทางการผลติผลงานวจิยัฯ (4.1-1-1) มคีณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัฯ  
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั (4.1-1-2)  มกีารทบทวนทศิทางการวจิยัและประชาสมัพนัธใ์หอ้าจารยท์ราบโดย
ระบุไวใ้นคู่มอืบรหิารงานวจิยัและประชาสมัพนัธใ์นทีป่ระชุมประจ าเดอืน  (4.1-1-3) และมกีารจดัท า
แผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัประจ าปีงบประมาณ 2554 และประจ าปีงบประมาณ 2555 
(4.1-1-4)   มกีารตรวจคุณภาพโครงร่างวจิยัและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยั 
(4.1-1-5 ) มกีารตดิตามความกา้วหน้าในการด าเนินการผลติ และตรวจรายงานการวจิยั ฉบบัร่างก่อน
จดัท ารปูเล่มสมบรูณ์ (4.1-1-6) มกีารรวบรวมผลงานวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็เพื่อขึน้ท าเนียบผลงานวจิยัและ
งานสรา้งสรรค ์(4.1-1-7) 
 
2.  มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน   
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  มกีารใชก้ระบวนการวจิยัในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพ
และป้องกนัโรค โดยใหน้กัศกึษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวจิยัของอาจารยใ์นโครงการวจิยัเรื่อง
พฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพดา้นการออกก าลงักายของผูส้งูอายใุนชุมชนจงัหวดัราชบุร ี (4.1-2-1) 
มกีารออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและมใีบงานทีม่อบหมายใ หน้กัศกึษาท าโครงการวจิยัเรื่อง
การศกึษาพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพดา้นการออกก าลงักายของผูส้งูอาย ุโดยแบ่งนกัศกึษา
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 8 คน ทุกคนศกึษาวจิยัเรื่องเดยีวกนัแต่แตกต่างกนัทีพ่ืน้ทีเ่ป้าหมาย     
(4.1-2-2) มกีารจดัท ารายงานการวจิยัในแต่ละกลุ่มและมี การน าเสนอผลงานวจิยัร่วมกนัในชัน้เรยีน 
(4.1-2-3) มกีารสนบัสนุนใหน้กัศกึษาทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมน าเสนอผลงานวจิยัและประกวด
ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องนกัศกึษา (4.1-2-4) 

 
3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์และใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า  

วทิยาลยัมกีารพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการวจิยัโดยการส ารวจความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการวจิยัของอาจารย ์ (4.1-3-1) จดัท าแผนงาน /โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้
พรอ้มต่อการน าองคก์รสู่สถาบนัการศกึษาพยาบาลชัน้น า สนบัสนุนใหไ้ดร้บัการพฒันา ตามความ
เหมาะสม เช่น การประชุมพฒันาสมรรถนะการน าเสนอผลงานวชิาการในระดบัชาตเิพื่อพฒันา
สมรรถนะของอาจารยแ์ละบุคลากรสาธารณสุขมคีวามพรอ้มในการน าเสนอผลงานวชิาการทีต่อ้งใช้
ภาษาองักฤษ การประชุมวชิาการมหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554  : ตลาดนดันวตักรรม 
สรรคส์รา้งภาคสีุขภาพเขม้แขง็) การจดัประชุมวชิาการเรื่องจรยิธรรมการวจิยัในคน เป็นตน้ (4.1-3-2) 
ส่งเสรมิใหอ้าจารยท์ าวจิยัร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยัแต่ละระดบัรวมอยูด่ว้ยตัง้แต่ 2 ระดบัขึน้ไป เช่น 
โครงการวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยข์องนกัศกึษาพยาบ าล
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี( 4.1-3-3) มกีารตดิตามผลการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั
ของอาจารย ์(4.1-3-4) มกีารเผยแพร่ความรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัใน
คู่มอืบรหิารงานวจิยั และในการประชุมประจ าเดอืน  (4.1-3-5)  ก าหนดภาระงานดา้นการวจิ ั ยเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมนิความดคีวามชอบ (4.1-3-6)  
 
4.  มกีารจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  

  ในปีการศกึษา  2554   วทิยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณภายในสนบัสนุนการผลติผล
งานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์จ านวน  1,081,347  บาท (4.1-4-1)   

 
5.  มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัดงันี้                                                                                                                                                



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 97 

 - มหีอ้งงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม เป็นหน่วยสนบัสนุนและใหค้ าปรกึษาดา้นการวจิยั
และอ านวยความสะดวกต่างๆ เกีย่วกบัพนัธกจิดา้นการวจิยั เช่น การเบกิจ่ายงบประมาณ การจดัท า /
จดัหาผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิผลงาน/ใหค้ าปรกึษา  (4.1-5-1) 
            - มหีอ้งสมุดเพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ   มกีาร Link web site ขอ้มลู
สารสนเทศและความรูต่้างๆ เกีย่วกบัระบบสุขภาพและการศกึษาและการวจิยั เช่น ThaiLIS, หอ้งสมุด
งานวจิยั (วช.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ฐานขอ้มลูการวจิยั (สกศ.) ฐานขอ้มลู 
Nursing resource center (4.1-5-2) 

- จดัหาสิง่อ านวยความสะดวก เช่น จดัคอมพวิเตอรท์ีม่รีะบบ Internet และเครื่องพมิพ์  
เพื่อสบืคน้ขอ้มลูและพมิพเ์อกสารไวท้ีห่อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรข์องอาจารย ์ (ชัน้ 3 อาคาร
อ านวยการ)  มหีอ้งประชุมกลุ่มยอ่ยอยูต่ามอาคารเรยีนต่างๆ  เป็นสถานทีส่ าหรบัจดัประชุมทมีวจิยั มี
ระบบสารสนเทศเพื่อ การวจิยัทีค่รอบคลุมขอ้มลู 5 ดา้น ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นแหล่งทุนทัง้ในและนอก
สถาบนั ขอ้มลูดา้นการวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็และอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ขอ้มลูดา้นแหล่งเผยแพร่
ผลงานวจิยัทัง้ในวารสารและในการประชุมวชิาการ ขอ้มลูดา้นระบบและกลไกของวทิยาลยัในการ
สนบัสนุนการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ และขอ้มลูเกีย่วกบัระเบยีบ หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั 
โดยขอ้มลูทัง้หมดเหล่านี้ ไดร้วบรวมไวใ้นแฟ้มระบบสารสนเทศดา้นการวจิยัและในฐานขอ้มลูงานวจิยั 
ซึง่อาจารยส์ามารถเขา้ไปสบืคน้ได ้(4.1-5-3) 

-  มกีารจดักจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยั ฯ เช่น 1)การประชุมวชิาการมหกรรม
สรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554  : ตลาดนดันวตักรรม สรรคส์รา้งภาคสีุขภาพเขม้แขง็ 2)การจดั
ประชุมวชิาการเรื่องจรยิธรรมการวจิยัในคน  (4.1-5-4) 

 
6.  มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถ้วนทุกประเดน็  
               วทิยาลยัมกีารตดิตามและประเมนิผลดงันี้ 
               -  การสนบัสนุนดา้นการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั  มกีารตดิตามประเดน็ดา้น
คุณภาพโครงร่างวจิยั ดา้นคุณภาพรายงานการวจิยั ดา้นการเสรจ็ทนัตามก าหนดเวลา ดา้นการ
จดัสรรและการเบกิจ่ายงบประมาณ โดยตดิตามปีละ 2 ครัง้  ในเดอืนสงิหาคม 2554 และในเดอืน
มนีาคม 2555 (4.1-6-1)  
              -   มกีารตดิตามประเมนิผลการสนบัสนุนพนัธกจิการวจิยัฯ ตดิตามปีละ 2 ครัง้ ในเดอืน
สงิหาคม 2554 และในเดอืน มนีาคม 2555 ตดิตามในดา้นต่อไปนี้ 1) ดา้นหอ้งงานส่งเสรมิงานวจิยั
และนวตักรรม    ครอบคลุม ประเดน็การใหค้ าปรกึษา /แนะน า ความเพยีงพอเหมาะสมของ
งบประมาณ 2) หอ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัในประเดน็ความเพยีงพอเหมาะสม
และความสะดวกรวดเรว็ 3) ดา้นงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั ในประเดน็ความเพยีงพอ เหมาะสม  
4) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก /ระบบสารสนเทศใน ประเดน็ขอ้มลูต่างๆทีส่นบัสนุนพนัธกจิดา้นการ
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วจิยั     และ5) กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัในประเดน็การสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมประชุมภายนอก/
จดัประชุมภายใน  (4.1-6-2) และมกีารเผยแพร่ผลการประเมนิในทีป่ระชุมประจ าเดอืน (4.1-6-3) 
 
 
7.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุง การสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์อง
สถาบนั   
             คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัฯ น าผลการประเมนิดา้นการจดัสรรงบประมาณของ
สถาบนัและดา้นการสนบัสนุนพนัธกจิการวจิยัฯ มาปรบัปรุงโดยมกีารวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค และ
ก าหนดแนวทางการพฒันา พรอ้มระบุผู้ รบัผดิชอบ (4.1-7-1) ส าหรบัปญัหาทีส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดย
คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมและไม่ตอ้งน าเขา้คณะกรรมการบรหิาร เช่น เรื่อง
การประชาสมัพนัธแ์หล่งทุนภายนอก ไดด้ าเนินการแกไ้ขทนัทโีดย 1) จดัท าบอรด์แหล่งทุนภายนอก
ไวท้ีห่น้าหอ้งงานส่งเสรมิงานวจิยัฯ ส า หรบัแหล่งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัฯ ไดจ้ดัท าบอรด์
ประชาสมัพนัธไ์วท้ีบ่อรด์ดา้นขา้งหอ้งงานส่งเสรมิงานวจิยัฯ ร่วมกบัการจดัการความรูเ้รื่องการตพีมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยัฯ (4.1-7-2) ผลการประเมนิดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นการจดัสรรงบประมาณ   พบวา่
ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ไดต้ั ้ งงบประมาณไวท้ าใหไ้ม่สามารถเบกิจ่ายได ้เช่น ค่าตอบแทน
ผูท้รงคุณวฒุ ิดงันัน้ จงึไดม้กีารปรบัแผนงานวจิยัและตัง้งบประมาณส าหรบัเบกิจ่ายค่าตอบแทน
ผูท้รงคุณวฒุใินการตรวจประเมนิและรบัรองผลงาน รวมทัง้ปรบัเปลีย่นจากการใชเ้งนิหมวดอุดหนุน
ไปใชเ้งนิรายไดส้ถานศกึษา ท าใหก้ารเบกิจ่ายงบประมาณมคีวามคล่องตวัมากขึน้ (4.1-7-3)  
 
8.  มรีะบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืจาก
สภาพปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่และสงัคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
             วทิยาลยัมกีารก าห นดระบบการสรา้งงานวิ จยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่หรอืจากสภาพปญัหาของสงัคมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่และสงัคมไวใ้นคู่มอื
การบรหิารงานวจิยั (4.1-8-1)  โดยคณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม รวบรวมประเดน็
ปญัหางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรร ค ์บนพืน้ฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืจากสภาพปญัหาสงัคม และ
ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ เพื่อคดัเลอืกประเดน็ปญัหางานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีช่ ีน้ า
สงัคม/แกป้ญัหาสงัคม ปีการศกึษา 2554 เลอืกประเดน็ สารเสพตดิ ไอโอดนี อว้นล งพุง ผูพ้กิารและ
โรคเรือ้รงั ประชาสมัพนัธ์ ใหอ้าจารยท์ราบ (4.1-8-2)  เพื่อด าเนินการผลติผลงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากทุนภายในหรอืภายนอกสถาบนัตามขัน้ตอนการด าเนินงานในคู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ 
(4.1-8-3) ปีการศกึษา 2554 มผีลงานวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็ เช่น 1) การประเมนิผลโครงการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่ มโรคเมตาบอลกิ 2) ปจัจยัความส าเรจ็ในการดแูลผูพ้กิารทางกายและการ



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 99 

เคลื่อนไหวทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติ: กรณีศกึษาต าบลหลุมดนิ ต าบลพงสวาย ต าบลโคกหมอ้ ต าบลท่า
ราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี (4.1-8-4) 
 

 วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 4.1    เท่ากบั  8  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
สรปุคะแนน 
 

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

 
 

แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ สรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่อาจารยใ์นการผลติผลงานวจิยัที่
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถิน่ 
 
รายการหลกัฐาน 
4.1-1-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยั ผลงานวชิาการ งานสรา้งสรรคแ์ละการจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยั 

หน้าที ่2-1-31 ถงึ 2-14-31  
4.1-1-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่186/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการงาน

ต่างๆ (หน้า 8)   
4.1-1-3 รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่8/ 2554 วนัที ่31 สงิหาคม 2554    
4.1-1-4 
 

1) แผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2554  
2) แผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2555 

4.1-1-5 1) ตวัอยา่งแบบประเมนิโครงร่างวจิยั/นวตักรรม  
2)  บนัทกึขอ้ความขอเสนอโครงร่างวจิยัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2555 
3)  บนัทกึขอ้ความขอเสนอโครงร่างวจิยัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ วนัที ่20 มนีาคม 2555 
4)  บนัทกึขอ้ความขอเสนอโครงร่างวจิยัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 

4.1-1-6 1) ตวัอยา่งแบบฟอรม์รายงานผลการตดิตามโครงการวจิยั ผลงานวชิาการหรอืงาน 
    สรา้งสรรค ์

 2) ตวัอยา่งแบบฟอรม์รายงานการแกไ้ขรายงานการวจิยั 
4.1-1-7 ท าเนียบผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีแ่ลว้เสรจ็ 
4.1-2-1 โครงการวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพดา้นการออกก าลงักายของผูส้งูอายใุน

ชุมชนจงัหวดัราชบุร ี 
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4.1-2-2 แฟ้มรายวชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (มคอ.4 และ มคอ.6) 
4.1-2-3 
 

ตวัอยา่งรปูเล่มรายงานการวจิยัของนกัศกึษา 

4.1-2-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกจิกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัท าผลงานวชิาการ/
นวตักรรมการเรยีนรูด้า้นสุขภาพและการร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการ 

4.1-3-1 ผลส ารวจความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและการตดิตามผลการพฒันาศกัยภาพ 
ประจ าปีการศกึษา 2554 

4.1-3-2 1) แผนงาน/โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหพ้รอ้มต่อการน าองคก์รสู่สถาบนัการศกึษา 
   พยาบาลชัน้น า 

 2) บนัทกึขอ้ความขออนุมตัผิูเ้ขา้ร่วมประชุมพฒันาสมรรถนะการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
   ในระดบันานาชาต ิลงวนัที ่9 ก.พ. 55 

 3) ภาคผนวก รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ มหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554 ฯ 
   ในรายงานสรุปผลการด าเนินงานมหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554 ตลาดนดั 
   นวตักรรมสรรคส์รา้งภาคสีุขภาพเขม้แขง็ 

 4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจดัประชุมวชิาการเรื่องจรยิธรรมการวจิยัในคน  
4.1-3-3 โครงการวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการบรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยข์องนกัศกึษา

พยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
4.1-3-4 การตดิตามผลการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัประจ าปีการศกึษา 2554 
4.1-3-5 1) คู่มอืการบรหิารงานวจิยั ภาคหนวก เรื่อง จรรยาบรรณนกัวจิยั 
 2) รายงานการประชุมประจ าเดอืน วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2555 
4.1-3-6 PA ของอาจารย ์ดา้นวจิยั 
4.1-4-1 1) บนัทกึขอ้ความขอเสนอโครงร่างวจิยัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2555 

2) บนัทกึขอ้ความขอเสนอโครงร่างวจิยัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ วนัที ่20 มนีาคม 2555 
3) บนัทกึขอ้ความขอเสนอโครงร่างวจิยัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 

4.1-5-1 1) ตวัอยา่งบนัทกึการใหค้ าปรกึษา 
2) แผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2554 
3) แผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4) แผนงานสนบัสนุนการจดัการความรูฯ้ ปีงบประมาณ 2554 
5) แผนงานสนบัสนุนการจดัการความรูฯ้ ปีงบประมาณ 2555 

4.1-5-2 1) ตวัอยา่ง Link website ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธกจิดา้นวจิยั 
2) ตวัอยา่ง ฐานขอ้มลู Nursing resource center 

4.1-5-3 1) แฟ้มระบบสารสนเทศดา้นการวจิยั 
2) ฐานขอ้มลูระบบบรหิารงานวจิยั ผลงานวชิาการ และงานสรา้งสรรค ์
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4.1-5-4 1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานการประชุมวชิาการมหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี  
    2554  : ตลาดนดันวตักรรม สรรคส์รา้งภาคสีุขภาพเขม้แขง็ 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานการประชุมวชิาการเรื่อง จรยิธรรมการวจิยัในคน 

4.1-6-1 รายงานการตดิตามและประเมนิผลการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวจิยัและการสนบัสนุน
พนัธกจิดา้นการวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ประจ าปีการศกึษา 2554 หน้าที ่3-2-12 ถงึ 3-3-12 

4.1-6-2 รายงานการตดิตามและประเมนิผลการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวจิยัและการสนบัสนุน
พนัธกจิดา้นการวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ประจ าปีการศกึษา 2554 หน้าที ่3-4-12 ถงึ 3-10-12 

4.1-6-3 รายงานการประชุมประจ าเดอืนวนัที ่ 14 มนีาคม 2555       
4.1-7-1 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมวนัที ่29 ส.ค.54  

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมวนัที ่9 มนีาคม 2555 
3) แผนงานสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัฯ ปีงบประมาณ 2555 

4.1-7-2 1) ภาพถ่ายบอรด์แหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั 
2) ภาพถ่ายแหล่งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั 
3) หนงัสอืชื่อเรื่อง การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์

4.1-7-3 แผนงาน/โครงการสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยั ผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์
ปีงบประมาณ 2555 

4.1-8-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่2-15-31 ถงึ 2-17-31 
4.1-8-2 1) เช่นเดยีวกบั  4.1-1-2 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัฯ ครัง้ที ่3/2554  
    วนัที ่3 มถุินายน 2554 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่3/ 2555 วนัที ่14 ธนัวาคม 2554 
4) บอรด์ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ประเดน็วจิยัทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม/ทอ้งถิน่ 

4.1-8-3 เช่นเดยีวกบั 4.1-8-1 
4.1-8-4 1) รายงานการวจิยัเรื่องการประเมนิผลโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่ม 

    เมตาบอลกิ   
2) รายงานการวจิยัเรื่องปจัจยัความส าเรจ็ปจัจยัความส าเรจ็ในการดแูลผูพ้กิารทางกายและ 
    การเคลื่อนไหวทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติ: กรณีศกึษาต าบลหลุมดนิ ต าบลพงสวาย ต าบล 
    โคกหมอ้ ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี
3) รายละเอยีดแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ : โครงการวจิยัเรื่อง การสมัผสัควนับุหรี ่
    มอืสองในครอบครวัสบูบุหรี ่
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.1.1     งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่   (สมศ. 5)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  การวจิยัเป็นพนัธกจิหนึ่งทีส่ าคญัของสถาบนัอุดมศกึษา  การด าเนินการตาม 
พนัธกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็นัน้  สามารถพจิารณาไดจ้ากผลงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพและมกีารเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางจากการเปรยีบเทยีบจ านวนบทความวจิยัที่
ตพีมิพแ์ละจ านวนผลงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร่ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตกิบัจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยัประจ า 
 
เกณฑ์การประเมิน   

ก าหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัทีต่พีมิพ ์ดงันี้ 
ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 - มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิ หรอืมีการ
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI  

0.50 - มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชี ื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ 
0.75 - มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

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

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

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคท์ีเ่ผยแพร่ ดงันี้ 
ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ
0.50 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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0.75 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน 
1.00 - งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ

 
 
วิธีค านวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
ทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ x 100 

 อาจารย์ประจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบโดยก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน (กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 
 
ผลการด าเนินงาน 
ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน  

ปีการศกึษา 2554 
ผลการด าเนินงานที่

ใชค้ านวณ 
ค่า 

น ้าหนัก 

1 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบั
นานาชาต ิ หรอืมกีารตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI 

17 4.25 0.25 

2 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาตทิีม่ชี ื่อปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

1 0.50 0.50 

3 - ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่

- 4.75  

4 - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า
ทัง้หมด 

61 61  
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    ในปีการศกึษา 2554  วทิยาลยัฯ มี ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่
ตพีมิพห์รอืเผยแพร่เท่ากบั  4.75    จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิและรวมลาศกึษาต่อ 
61   คน    (4.1.1-1) 

 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่  =  4.75 x  100   = 7.79    

                                                                                       61 
คะแนนทีไ่ด ้     =       7.79 x  5     =    1.95   คะแนน 

                                                 20 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 4.1.1  มากกวา่หรอื เท่ากบั  รอ้ยละ 20  จงึไม่บรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ าหนด 

    
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 1.95 1.95  

 
แนวทางการพฒันา 
 เพิม่คณะกรรมการเพื่อสนบัสนุน/ขบัเคลื่อนในการจดัท าผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่  
 
รายการหลกัฐาน 
4.1.1-1 ท าเนียบการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา  2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2         ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ (สกอ. 4.2)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  กระบวนการ    
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ การบรหิารจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  เพื่อเผยแพร่ไป
ยงัคณาจารย ์ นกัศกึษา วงการวชิาการ  หน่วยงานทัง้ภาครฐัแลละเอกชน  ตลอดจนชุมชนเป้าหมาย
ทีจ่ะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์  เป็นเรื่องทีม่คีวาม ส าคญัส าหรบัทุกสถาบนัอุดมศกึษา  ดงันัน้ 
สถาบนัตอ้งจดัระบบส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารรวบรวมเผยแพร่  และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทรพัยส์นิ
ทางปญัญาจากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม โดยสิง่ทีเ่ผยแพร่ ตอ้งมี
คุณภาพเชื่อถอืไดแ้ละรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :   

1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ  

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดจ้าก
ขอ้ 2  สู่สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  

4. มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรอง
การใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน  

5. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่
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 
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ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2554  ระบบและกลไกการ จดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  
วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน  5  ขอ้ ดงันี้ 

 
 

1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอื
การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการ
ประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 
            วทิยาลยัมรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการ 
ประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวาร สารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ  โดยมรีะบบ
และกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ก าหนดในคู่มอืการบรหิารงานวจิยั 
(4.2-1-1)  มคีณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมเป็นผูร้บัผดิชอบ ( 4.2-1-2) รวบรวม
แหล่งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์   ปร ะชาสมัพนัธโ์ดยตดิไวท้ีบ่อรด์ของงาน
ส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม   และจดัส่งหนงัสอืแจง้เรื่องการส่งผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคผ์่าน
ทาง E-mail ของอาจารย ์(4.2-1-3) มกีารจดัท าแผนงาน /โครงการเพื่อสนบัสนุนงบประมาณส าหรบั
การจดัท าผลงานไปตพีมิพเ์ผยแพร่  (4.2-1-4) อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ใหค้ าปรกึษาในการ
จดัท าสื่อ/ผลงาน การประสานโรงพมิพเ์พื่อจดัพมิพผ์ลงาน /จดัท าสื่อ จดัเจา้หน้าทีเ่พื่ออ านวยความ
สะดวกในการจดัส่งผลงานไปเผยแพร่  สนบัสนุนงบประมาณเพื่อใชใ้นการจดัท าสื่อหรอืเอกสาร
เกีย่วกบัการเผยแพร่รวมทัง้สนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่ าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุใินการให้
ค าปรกึษาหรอืประเมนิผลงาน  และรวบรวมผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์พื่อขึน้ทะเบยีนท าเนียบการ
ตพีมิพฯ์ (4.2-1-5)  ปีการศกึษา 2554 มผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาตจิ านวน 17 ชื่อเรื่อง และในวารสารวชิาการระดบัชาต ิจ านวน  1  ชื่อเรื่อง  

 
2.  มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

   วทิยาลยัจดัท าระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเค ราะหค์วามรูจ้าก
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์วใ้นคู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ มคีณะกรรมการสงัเคราะหค์วามรูจ้าก
ผลงานวจิยั และคณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัเป็นผูร้บัผดิชอบ (4.2-2-1 และ 4.2-2-2)  มกีาร
รวบรวมงานวจิยัของวทิยาลยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ตามปีปฏทินิ   และจ าแนกงานวจิยัตามประเดน็
การวจิยัและกรอบทศิทางการวจิยัของวทิยาลยั  จดัท าเป็นสารสนเทศผลการวเิคราะหป์ระเดน็ที่
ส าคญั / น่าสนใจ (4.2-2-3) แจกจ่ายใหแ้ก่ รองผูอ้ านวยการ /หวัหน้าภาควชิาและตดิทีบ่อรด์
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ประชาสมัพนัธข์องงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม (4.2-2-4) และประชุมคณะกรรมการสงัเคราะห์
ความรูจ้ากผลวจิยั เพื่อร่วมกนัคดัสรรประเดน็การวจิยั โดยเลอืกประเดน็การประเมนิผลโครงการ และ
สอดคลอ้งกบัทศิทางการวจิยัของวทิยาลยั    คอืการวจิยัทีต่อบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่หรอื
สงัคมฯ  เพื่อน าองคค์วามรูท้ ีไ่ดไ้ปเผยแพร่หรอืใชป้ระโยชน์ในการจดัท าโ ครงการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเสีย่งกลุ่มผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัและกลุ่มโรคเมตาบอลกิ  ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติ 
หวัใจและไขมนัในเลอืดสงู  เลอืกวจิยัเรื่องการประเมนิผลโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่ม
โรคเมตาบอลกิปีงบประมาณ 2553   ซึง่เป็นวจิยัทีเ่กบ็ขอ้มลูจ ากกลุ่มตวัอยา่งในเขตสาธารณสุขที ่ 4 
และ เขต 5 น ามาวเิคราะห ์สงัเคราะหจ์ดัหมวดหมู่ความรูท้ ีไ่ด ้จดัท าเป็นคู่มอืแนวปฏบิตัใินการ
ด าเนินงานเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่มโรคเมตาบอลกิ (4.2-2-5 )   

  
3. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอื งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดจ้ากขอ้ 2  สู่
สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  
            วทิยาลยัมกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูเ้รื่อง คู่มอืแนวปฏบิตัใินการด าเนินงาน
เพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่มโรคเมตาบอลกิ   ซึง่ไดจ้ากการสงัเคราะหง์านวจิยั เผยแพร่ใน
การประชุมวชิาการมหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554  : ตลาดนดันวตักรรม สรรคส์รา้งภาคี
สุขภาพเขม้แขง็ เผยแพร่ใน http://203.113.99.236/Market-Innovation/conference.php,www.bcnr.ac.th 
และแจกจ่ายใน รพสต. ต่างๆ เช่น รพสต.เฉลมิพระเกยีรตฯิ ต าบลคบูวั (4.2-3-1) มกีารตดิตามขอ้มลู
ป้อนกลบัจากการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่  
 
4.  มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์
จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 
              หวัหน้างานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม และผูเ้กีย่วขอ้ง ส ารวจ/คน้หา/รวบรวมรายชื่อ 
หน่วยงานทีม่คีวามพรอ้มในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์/ ตอ้งการรบับรกิารวจิยัในเรื่องเฉพาะ
ใดๆ จากวทิยาลยั (4.2-4-1 และ 4.2-4-2) หวัหน้างานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม/รองผูอ้ านวยการ
กลุ่มวชิาการดา้นชุมชนสมัพนัธแ์ละบรหิารเครอืขา่ยหรอืผูผ้ลติผลงาน/ เจา้ของผลงาน จดัท าสื่อ /
เอกสาร/รปูเล่มรายงานการวจิยัทีต่อ้งการใหเ้ผยแพร่เพื่อการใชป้ระโยชน์ และจดัส่งผลงานไปยงั
หน่วยงานทีม่คีวามพรอ้มในการน าผลงานวจิยัไปใช ้โดยรองผูอ้ านวยการกลุ่มวชิาการดา้นบรหิาร
เครอืขา่ยและชุมชนสมัพนัธเ์ป็นผูป้ระสานงานระหวา่งวทิยาลยักบัหน่วยงานภายนอกทีต่อ้งการน า
ผลงานวจิยัไปใช ้  ในปีการศกึษา 2554 มผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัรองการน าไปใชป้ระโยชน์จ านวน 9  ชื่อ
เรื่อง (4.2-4-3)  
 
5.  มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

http://203.113.99.236/Market-Innovation/conference.php
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            วทิยาลยัก าหนดระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์
ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ไวใ้นคู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ (4.2-5-1) รบัผดิชอบโดยคณะกรรมการงาน
ส่งเสรมิงานวจิยัและนวตัก รรม (4.2-5-2) และประชาสมัพนัธห์ลกัเกณฑข์อ้ตกลง การคุม้ครองสทิธิ ์
ของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ใหแ้ก่ อาจารยแ์ละบุคลากรของวทิยาลยั โดยตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ์
ของงานส่งเสรมิงานวจิยัและวตักรรม และเผยแพร่หลกัเกณฑข์อ้ตกลง การคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรคไ์วใ้นคู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ  (4.2-5-3) มกีารคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคโ์ดยผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนจากวทิยาลยั มกีารระบุไวใ้นรายงานการวจิยัวา่เป็น
ลขิสทิธิข์องวทิยาลยัฯ  (4.2-5-4)  ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีส่ามารถก่อใหเ้กดิรายไดใ้ นเชงิ
พาณิชย/์เชงิธุรกจิ/การซือ้ขายผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ผูผ้ลติผลงานร่วมกบัคณะกรรมการงาน
ส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม น าผลงานดงักล่าวไปจดลขิสทิธิ ์  ปีการศกึษา 2554 มผีลงานวจิยัและ
งานสรา้งสรรคท์ีจ่ดลขิสทิธิแ์ลว้  จ านวน 14  ชื่อเรื่อง และไดด้ าเนินการคุม้ค รองสทิธิข์องผลงานวจิยั
และงานสรา้งสรรค ์32  ชื่อเรื่อง พรอ้มทัง้ขึน้ทะเบยีนผลงานทีไ่ดด้ าเนินการคุม้ครองสทิธิ ์  (4.2-5-5) 
และเผยแพร่ผลงานทีไ่ดร้บัการคุม้ครองสทิธิผ์่านช่องทางต่างๆ เช่น website ของวทิยาลยั หรอืการ
ประชุมวชิาการ เป็นตน้ 
 

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 ่3-5-16 ถงึหน้าที ่3-7-16 
4.2-1-2 คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม 
4.2-1-3        แฟ้มระบบสารสนเทศดา้นการวจิยั: แหล่งตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ 
4.2-1-4 1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัและ 

    งานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิประจ าปีงบประมาณ 2554  



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 109 

2)  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ  
     ประจ าปีงบประมาณ 2554 
3) โครงการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั งานสรา้งสรรค ์และการจดัการความรู ้ 
    ประจ าปีงบประมาณ 2555 : กจิกรรมที ่1 และกจิกรรมที ่2 

4.2-1-5        ท าเนียบตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2554 
 
4.2-2-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่3-8-16 ถงึ หน้าที ่3-10-16 
4.2-2-2 1) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวจิยั  

2) คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม 
4.2-2-3 รายงานผลการรวบรวมผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีด่ าเนินการแลว้เสรจ็  

ประจ าปีการศกึษา 2554  
4.2-2-4 ภาพถ่ายบอรด์ประชาสมัพนัธ ์
4.2-2-5 1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลวจิยัวนัที ่27 ธนัวาคม 2554 
 2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลวจิยัและคณะกรรมการงาน 

     ส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมวนัที ่5 มกราคม 2555 
 3)  รายงานการวจิยัการประเมนิผลโครงการเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่มโรค          

      เมตาบอลกิประจ าปีงบประมาณ 2553  
 4)  คู่มอืแนวปฏบิตัใินการด าเนินงานเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อกลุ่มโรคเมตาบอลกิ 
4.2-3-1 1) เอกสารสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการมหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554ฯ  
 2) http://203.113.99.236/Market-Innovation/conference.php และ www.bcnr.ac.th 
 3) แบบฟอรม์ตดิตามขอ้มลูป้อนกลบัจากการเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์

   หรอืองคค์วามรู ้ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหง์านวจิยัและงานสรา้งสรรค ์
4.2-4-1 คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม 
4.2-4-2 รายชื่อหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
4.2-4-3 ท าเนียบการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์  ประจ าปีการศกึษา 2554 
4.2-5-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยัฯ หน้าที ่3-14-16 ถงึ หน้าที ่3-16-16 
4.2-5-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม  
4.2-5-3 หลกัเกณฑข์อ้ตกลงการคุม้ครองสทิธิง์านวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ในคู่มอืบรหิารงานวจิยัฯ 

 หน้าที ่3-13-16  
4.2-5-4 ตวัอยา่งรายงานการวจิยัทีม่กีารคุม้ครองสทิธ:์ รายงานการวจิยัเรื่องคุณลกัษณะบณัฑติ 

พยาบาลทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของสงัคม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี 
4.2-5-5 ทะเบยีนการคุม้ครองสทิธิผ์ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์
 

http://203.113.99.236/Market-Innovation/conference.php
http://www.bcnr.ac.th/
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2.1      งานวจิยัหรอืงานงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์  (สมศ. 6)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  การวจิยัเป็นพนัธกจิหนึ่งทีส่ าคญัของสถาบนัอุดมศกึษา  การด าเนินการตาม 
พนัธกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็นัน้  สามารถพจิารณาไดจ้ากผลงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพและมปีระโยชน์ต่อการน าไปใช ้ จากการเปรยีบเทยีบจ านวนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์ การเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางจากการทีข่องอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทีน่ ามาใช้
ประโยชน์ในการแกป้ญัหาตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการวิ จยัและรายงานการวจิยั  โดยไดร้บั
การรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 
วิธีค านวณ 
 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี ่
น าไปใชป้ระโยชน์ x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบโดยก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 
ผลการด าเนินงาน 
ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน  

ปีการศกึษา 2554 

1 ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 8  ชื่อเรื่อง 
2 ผลงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 1  ชื่อเรื่อง 
3 ผลรวมของงานวจิ ั ยและงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใช้

ประโยชน์ 
9 ชื่อเรื่อง 

4 - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 61 
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ขอ้ ขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน  
ปีการศกึษา 2554 

5 - รอ้ยละของผลงานวจิยัและผลงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใช้
ประโยชน์ 

14.75 

 
ในการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2554  วทิยาลยัมผีลรวมของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่

น าไปใชป้ระโยชน์   จ านวน 9  ชื่อเรื่อง  จากจ านวนอาจารยป์ระจ า 61  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 14.75  
(4.2.1-1)   

 คะแนนทีไ่ด ้  =  14.75   x  5     =    3.69   คะแนน 
                                                    20 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 4.2.1   เท่ากบั รอ้ยละ20   จงึไม่บรรลุเป้าหมาย

ตามทีก่ าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 3.69 3.69  

 
 
รายการหลกัฐาน 
4.2.1-1 ท าเนียบการน าผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ ปีการศกึษา 2554 
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.2.2       ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ  (สมศ. 7)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  ผลงานวชิาการทีม่คีุณภาพสะทอ้นถงึสมรรถนะในการศกึษา  คน้ควา้   
วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ วจิยัการปฏบิตัจิรงิและไดน้ าไปใชใ้นการแกป้ญัหา  หรอืพฒันางานในหน้าทีจ่น
เกดิผลดต่ีอการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา และเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทาง 
วชิาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี้ 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 
0.25 - บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 
0.50 - บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
0.75 - ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารตรวจอ่านโดยผูท้รงคุณวฒุทิีส่ถานศกึษาก าหนด 
1.00 - ต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้  หรือ ต าราหรอืหนงัสอืทีม่คีุณภาพสงูมี
ผูท้รงคุณวฒุติรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 
วิธีการค านวณ 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารย์ประจ าและนกัวจิยัประจ าทัง้หมด 

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

ปีการศึกษา 2554 
ผลการ

ด าเนินงานท่ีใช้
ค านวณ 

ค่าน ้าหนัก 

1 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

0 0 0.25 

2 บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาต ิ

0 0 0.50 

3 ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่าน
ตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุ ิ

6 4.5 0.75 

4 ต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงาน
ทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตาม
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ
แลว้ หรอืต าราหรอืหนงัสอืทีม่ ี
คุณภาพสงูมผีูท้รงคุณวฒุติรวจอ่าน
ตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

0 0 1.00 

5 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการ
ทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ 

- 4.5  

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
ประจ าทัง้หมด(นบัรวมทีล่าศกึษาต่อ) 

61 61  

 
ในการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2554  วทิยาลยั มจี านวนผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรอง

คุณภาพ จ านวน  6  ชื่อเรื่อง จากจ านวนอาจารยป์ระจ า 61 คน (รวมลาศกึษาต่อ ) คดิเป็นรอ้ยละ  
7.377  (4.2.2-1 ถงึ 4.2.2-6) 

คะแนนทีไ่ด ้  =  7.377   x  5     =    3.69  คะแนน 
                                          10 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่4.2.3 ≥ รอ้ยละ10 จงึไม่บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน  
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คะแนน สกอ. สมศ. สบช. เป้าหมาย 

องิเกณฑม์าตรฐาน - 3.69 3.69  
 
 
แนวทางการพฒันา 
 เพิม่คณะกรรมการเพื่อสนบัสนุน/ขบัเคลื่อนในการจดัท าผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่  
 
รายการหลกัฐาน 
4.2.2-1    1) หนงัสอืตน้แบบการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
    2) แบบประเมนิหนงัสอืหรอืต ารา เรื่อง ตน้แบบการสอนบรูณาการ ชุดวชิาการพยาบาล 
                 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1    
4.2.2-2    1) หนงัสอืการพยาบาลครอบครวั 
    2) แบบประเมนิผลงานทางวชิาการ  เรื่อง การพยาบาลครอบครวั 
4.2.2-3    1) หนงัสอืการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผดิปกตขิองการ 
                รบัประทานอาหารและน ้า  การขบัถ่ายอุจจาระในวยัผูใ้หญ่ 
    2) แบบประเมนิหนงัสอืหรอืต ารา เรื่อง การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
                 ความผดิปกตขิองการรบัประทานอาหารและน ้า  การขบัถ่ายอุจจาระในวยัผูใ้หญ่ 
4.2.2-4   1) ชุดความรู ้: การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(ล าดบัที ่1) 
   2) ชุดความรู ้: การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(ล าดบัที ่2) 
   3) ชุดความรู ้: การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(ล าดบัที ่3) 
   4) ชุดความรู ้: การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(ล าดบัที ่4) 
   5) แบบประเมนิต าราหรอืหนงัสอื  เรื่อง  ชุดความรู ้: การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
4.2.2-5   คู่มอืการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง กายวภิาคศาสตรอ์วยัวะรบัความรูส้กึพเิศษ 
4.2.2-6   คู่มอืการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง กายวภิาคศาสตรร์ะบบประสาท     
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ตวับ่งช้ีท่ี  4.3      เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั         
                        (สกอ. 4.3)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  ปจัจยัน าเขา้ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี ปจัจยัส าคญัทีส่่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์น
สถาบนัอุดมศกึษา  คอื เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ ดงันัน้  สถาบนัอุดมศกึษาจงึตอ้ง
จดัสรรเงนิจากภายในสถาบนัและทีไ่ดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเน้นของสถาบนั  นอกจากนัน้เงนิทุน วจิยั
หรอืงานสรา้งสรรคท์ีส่ถาบนัไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชีท้ ีส่ าคญั  ทีแ่สดงถงึศกัยภาพ
ดา้นการวจิยัของสถาบนั  โดยเฉพาะสถาบนัทีอ่ยูใ่นกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
            โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็นคะ แนนระหวา่ง 
0 – 5  
               เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
                   1.2)   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

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

1. ค านวณจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

             จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =   จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
           จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า  
 

2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
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      คะแนนทีไ่ด ้  =     จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก        5 
              จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน   

ในปีการศกึษา 2554   วทิยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณภายในสนบัสนุนการผลติผลงานวจิยั
และงานสรา้งสรรค ์จ านวน  1,081,347    บาท และไดร้บังบประมาณภายนอก จ านวน 1,926,324
บาท  รวมเป็นเงนิ  3,007,671  บาท   จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิไม่รวม ลาศกึษาต่อ 53   
คน  เฉลีย่ต่อคน ไดเ้ท่ากบั   56,748.51  (4.3-1)            

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัเฉลีย่ต่อคน  
56,748.51  บาท     คะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั   5.67   คะแนน 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 4.3   ≥  50,000 บาท   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 

สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 -  คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม จดัใหอ้าจารยไ์ดล้าไปเขยีนรายงานการ
วจิยั ไม่เกนิ 10 วนัท าการต่อปีการศกึษา 
          - คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมจดัด าเนินการ ใหม้ผีูท้รงคุณวฒุิ /ทีป่รกึษา
ใหค้ าปรกึษาในการผลติผลงานวจิยัของอาจารยท์ุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 วนั  
 
รายการหลกัฐาน 
4.3-1 ทะเบยีนรายชื่อโครงการวจิยัและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรภายในและภายนอกสถาบนั

ประจ าปีการศกึษา 2554 
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 ตารางท่ี 2.4   สรุปผลการประเมนิตนเอง องคป์ระกอบที ่4  การวจิยั  
 
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 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บั
การตพีมิพห์รอืเผยแพร่ (สมศ.5) 

≥ รอ้ยละ 20 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 7.79 
1.95  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้าก
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ (สกอ.4.2) 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.1 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่
น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.6) 

รอ้ยละ 20 
5  คะแนน 

รอ้ยละ  14.75 
3.69  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรอง
คุณภาพ  (สมศ.7) 

≥ รอ้ยละ 10 
5  คะแนน 

รอ้ยละ 7.377 
 3.69 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.3   เงนิสนบัสนุ นงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
(สกอ.4.3)                

≥ 50,000 บาท 
5  คะแนน 

 

56,748.51  บาท 
5  คะแนน 

 
คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 119 

องคป์ระกอบท่ี 5    การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
ตวับ่งช้ีท่ี  5.1          ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม (สกอ. 5.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   กระบวนการ  
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ การบรกิารทางวชิาการแก่เป็นภารกจิหลกัอยา่งหนึ่งของสถาบนัอุดมศกึษา  
สถาบนัพงึก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการบรกิารวชิาการอยา่งเป็นระบบ  และมกีารจดัโครงสรา้ง
สถาบนัเพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนระบบดงักล่าว   การใหบ้รกิารทางวชิาการตอ้งมคีวามเชื่อมโยง
กบัการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั  และสามารถบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั
การเรยีนการสอนและการวจิยัอยา่งเป็นรปูธรรม 
    
เกณฑ์มาตรฐาน :   

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

การเรยีนการสอนและการวจิยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั 

การเรยีนการสอนและการวจิยั 
หมายเหต ุ
                 เกณฑม์าตรฐานขอ้ที ่4 ตอ้งมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการตามเกณฑข์อ้ 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 2554   ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม   วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  5 ขอ้ ดงันี้ 
1.   มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 วทิยาลยัมรีะบบบรกิารแก่สงัคมในคู่มอืการบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-1-1) และมกีลไกการ
บรกิารวชิาการโดยมคีณะกรรมการบรกิารแก่สงัคม (5.1-1-2) รบัผดิชอบในการด าเนินงานบรกิาร
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วชิาการทีก่ าหนด  มแีผนงานบรกิ ารวชิาการแก่สงัคมประจ าปีการศกึษา 2554 เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน (5.1-1-3)  และด าเนินงานตามระบบ โดยเริม่จ ากการส ารวจความตอ้งการของชุมชน   
(5.1-1-4) และจดัท าเป็นแผนบรกิารแก่สงัคมและมอบหมายผูร้บัผดิชอบ ตามแผนงาน /โครงการ   ใน
การด าเนินงานตามแผน โดยมกีารควบคุมตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน (5.1-1-5)   และมี
การประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อจดัท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและน าเสนอผล
การด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงการด าเนิ นงานบรกิารวชิาการครัง้ต่อไป  
(5.1-1-6) 
 
2.  มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  

งานบรกิารวชิาการ แก่สงัคม ร่วมกบัภาควชิา  จดัท าแผนปฏบิตักิารทีม่กีารบรูณาการงาน
บรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน (5.1-2-1) โดยมโีครงการทีม่กีารบรูณาการ การบรกิาร
วชิาการกบัการเรยีนการสอนจ านวน   5  โครงการ (5.1-2-2)  
 
3.  มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั  

งานบรกิารวชิาการร่วมกบังานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมและภาควชิา  จดัท าแผนปฏบิตัิ
การทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบังานวจิยั (5.1-3-1) โดยมโีครงการทีม่กีารบรูณา
การการบรกิารกบัการวจิยัจ านวน  1  โครงการ (5.1-3-2) 

 
4.  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน
และการวจิยั 

กรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมด าเนินการประเมนิผลส าเรจ็ของการบรูณาการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยัตามตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของการ บรูณาการในแผน
บรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.1-4-1)  

 
5.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ
สอนและการวจิยั 

คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงกจิกรรม /โครงการ /
แผนงาน บรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั (5.1-5-1) 
  

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 5.1  เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  งานการสอน  และงานวจิยั  ร่วมกนัก าหนดตวั
บ่งชีผ้ลส าเรจ็ของการบรูณาการของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  และตวับ่งชี้
ผลส าเรจ็ของการบรูณาการของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบังานวจิยัในเชงิคุณภาพ   
 
รายการหลกัฐาน 
5.1-1-1 คู่มอืการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  
5.1-1-2 คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม   
5.1-1-3 1) แผนปฎบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554  

2) แผนปฎบิตักิารประจ าปี 2555   
3) แผนงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม ประจ าปีการศกึษา 2554  

5.1-1-4 การส ารวจความตอ้งการในบรกิารวชิาการแก่สงัคม   
5.1-1-5 1) แบบฟอรม์รายงานผลการตดิตามการปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ (FM 23-03) 

2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานฯ วนัที ่7-9 ก.ย. 54 
3) แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการในรายงานสรุปผลการปฏบิตักิาร 
   ปีงบประมาณ 2554 

5.1-1-6  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  งานการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
5.1-2-1 1) แผนปฎบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 

2) แผนปฎบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2555 
5.1-2-2 1) โครงการทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน 

จ านวน   5  โครงการ 
1. โครงการบรูณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนรายวชิา การ

ใหค้ าปรกึษาทางสุขภาพและวชิากา รสื่อสารทางการพยาบาลในโครงการ 
“วยัรุ่นวยัใสใส่ใจสุขภาพ” 

2. โครงการบรูณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ จดัการ เรยีนการสอน
ภาควชิาพืน้ฐานการพยาบาลและการดแูลสุขภาพ 
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3. โครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ จดัการเรยีนการสอน
รายวชิาปฏบิตัิ หลกัการและเทคนิคการพยาบาล กบัฝา่ยการพยาบาล 
โรงพยาบาลราชบุร ีเรื่องการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ 

4. ตลาดนดัสุขภาพ 
5. โครงการบรูณาการการจดับรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนวชิา

ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 “พฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพ”  
2) การออกแบบการเรยีนการสอนรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) ตวัอยา่งบนัทกึผลการสอนทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ

เรยีนการสอน 
4) รายงานสรุปผลโครงการบรูณาการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน

จ านวน 5 เล่ม 
5.1-3-1 เช่นเดยีวกบั 5.1-2-1 (2) 
5.1-3-2 1)  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554   

2) โครงการวจิยัเรื่องผลลพัธข์องการอบรมการพฒันา กระบวนทศัน์ในการบรกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์

3) รายงานการวจิยัเรื่องผลลพัธข์องการอบรมการพฒันากระบวนทศัน์ในการบรกิาร 
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์

5.1-4-1  1) เช่นเดยีวกบั 5.1-1-3 (3) 
2) รายงานการสรุปความส าเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารแก่สงัคมกบัการเรยีน   
    การสอนและการวจิยั  ปีการศกึษา 2554 

5.1-5-1  1) เล่มสรุปโครงการบรูณาการการเรยีนการสอนและการวจิยั 6 โครงการ 
  2) รายงานการประชุมคณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
  3) แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2555 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1.1   ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ 
  พฒันาการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั  (สมศ. 8) 

ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี การใหบ้รกิารวชิาการ  หมายถงึ  การทีส่ถาบนัการศกึษาซึง่อยูใ่นฐานะทีเ่ป็น
ทีพ่ึง่ของชุมชนหรอืสงัคม เป็นแหล่งอา้งองิทางวชิาการ  หรอืท าหน้าทีใ่ดๆทีม่ผีลต่อการพฒันาชุมชน
ในดา้นวชิาการหรอืการพฒันาความรูต้ลอดจนความเขม้แขง็ประเทศชาตแิละนานาชาต ิ การบรกิาร
วชิาการเป็นการบรกิารทีม่คี่าตอบแทน  และบรกิารวชิาการใหเ้ปล่า  โดยมกีารน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรอืบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั  อาท ิ บทความ  ต ารา  
หนงัสอื รายวชิาหรอืหลกัสตูร เป็นตน้ 

 

วิธีการค านวณ 
 จ านวนโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาการ

เรยีนการสอนหรอืการวจิยั x 100 
 จ านวนโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ  โดยก าหนดรอ้ยละ 30  เท่ากบั 5  คะแนน  
 
ผลการด าเนินงาน 
  

ข้อ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2554 

1 จ านวนโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้น
การพฒันาการเรยีนการสอน 

5 

2 จ านวนโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการ ทีน่ ามาใชใ้น
การวจิยั 

1 

3 จ านวน รวม โครงการ  / กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั 

6 

4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด 14 
5 รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชพ้ฒันาการ

เรยีนการสอนหรอืการวจิยั 
42.86 
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ในปีการศกึษา 2554  วทิยาลยัมผีลการด าเนินงานการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีน่ าผลการน า
ความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั
เท่ากบั  รอ้ยละ 42.86  โดยมโีครงการบรกิารวชิาการทีบ่รูณาการกบัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั
จ านวน  6  โครงการ   จากจ านวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทัง้ หมด  14 โครงการ (5.1.1-1 
และ 5.1.1-2) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 5.1.1  เท่ากบั รอ้ยละ 30  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน ร่วมกนัก าหนดแผ นกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิ าร  เพื่อวางแผนการจดัโครงการ ที่
สามารถน ามาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยัได้ 
 
รายการหลกัฐาน 
5.1.1-1  ตารางแสดงโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีบ่รูณาการกบัการเรยีนการสอนหรอื 
   การวจิยัจ านวน  6  โครงการ 
5.1.1-2  ตารางแสดงโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทัง้หมดของวทิยาลยัพยาบาลบรม   

ราชชนนี ราชบุร ี  จ านวน  14  โครงการ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  5.2          กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :   กระบวนการ    
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ ความสามารถในการใหบ้รกิารทางวชิาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพทีส่นอง
ความตอ้งการและเป็นทีพ่ึง่ของชุมชน  ภาครฐั  ภาคเอกชน  หน่วยงานวชิาชพี  สงัคมไดอ้ยา่งมี
คุณภาพตามศกัยภาพและความพรอ้มตามจุดเน้นของสถาบนั  พจิารณาไดจ้าก (1) ประโยช น์หรอื
ผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการ  (2) การสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก  และ  (3) 
ความรูท้ ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารทางวชิาการและการเผยแพร่ความรูน้ัน้ท ัง้ภายในและภายนอกสถาบนั 
    
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มกีารส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรอืภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรื อหน่วยงาน
วชิาชพี เพื่อประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของ
สถาบนั  

2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการใหบ้รกิาร

ทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากร

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 
 ในปีการศกึษา  2554  กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม  วทิยาลยั
สามารถด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มกีารส ารวจความตอ้งการของชุมชน  หรอืภาครฐั  หรอืภาคเอกชน  หรอืหน่วยงานวชิาชพี  เพื่อ
ประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบนั  

คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคมไดร้่วมกบั รพสต.เฉลมิพระเกยีรตฯิ ต าบลคบูัว รพสต .
บา้นคบูวัและผูน้ าชุมชนส ารวจความตอ้งการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมของชุมชนต าบลคบูวั(5.2-1-1) 
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หลงัจากนัน้น าผลการส ารวจมาวเิคราะหข์อ้มลู  จดัล าดบัความส าคญั (5.2-1-2 )และจดัท าแผนการ
ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและจุดเน้นของสถาบนั  (5.2-1-3)  

 
2.  มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  หรอื
ภาคเอกชน  หรอืภาครฐั  หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม / ผูร้บัผดิชอบโครงการ /กจิกรรม ประสานความ
ร่วมมอืเพื่อท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื ดา้นการบรกิารวชิาการ ระหวา่งวทิยาลยั ฯ กบัหน่วยงาน
ภายนอก เช่น องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคบูวัและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ต าบลคบูวั เป็นขอ้ตกลงความร่วมมอืเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ พ .ศ. 2553- 2558 (5.2-2-1)โดยจดัท า
แผนการบรกิารวชิาการเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ 5 ปี (5.2-2-2)  เริม่ตัง้แต่ พ .ศ. 2554 ไดท้ าโครงการ
บรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพ แกนน าสุขภาพชุมชน และในปี พ.ศ.2555  ไดจ้ดัท าโครงการ การ
บรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน   ซึง่เป็นความร่วมมอื
ระหวา่งวทิยาลยัฯกบัชุมชน ต าบลคบูั ว ดงันี้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล คบูวัช่วยประชาสมัพนัธ์
โครงการ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพเฉลมิพระเกยีรตฯิ ต าบลคบูวัและรพสต.บา้นคบูวั สนบัสนุน
ขอ้มลูขา่วสารดา้นสุขภาพและสิง่อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องเสยีง เครื่องมอืแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูน้ าชุมชนในพืน้ทีส่นบัสนุนเรื่องสถานทีจ่ดักจิกรรม  วทิยาลยัสนบัสนุนวทิยากรและเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่
ผูน้ าชุมชนและเจา้หน้าทีส่าธารณสุขรวมทัง้สนบัสนุนงบประมาณในการจดักจิกรรม (5.2-2-3 ) 
 
3.  มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 

 ผูร้บัผดิชอบโครงการการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ไดม้กีารตดิตามประเมนิผลกระทบของการ
ใหบ้รกิารวชิาการต่อสงัคมภายหลงัจากใหบ้รกิารวชิาการ เช่น  โครงการการบรกิารวชิาการแก่สงัคม
เพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ไดต้ดิตามประเมนิผลกระทบจากการใหบ้รกิาร
วชิาการพบวา่ แกนน าสุขภาพชุมชนมคีว ามเขม้แขง็และเป็นตน้แบบในการสรา้งสุขภาพในดา้นการ
ออกก าลงักาย (5.2-3-1)  

 
4.  มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 
           คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ไดน้ าผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากการตดิตามประเมนิผล
กระทบจากโครงการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
เช่น ประเดน็ปญัหา เรื่องสถานที ่เวลา และศกัยภาพ อสม. ในการจดักจิกรรมครัง้ต่อไปจะน าไปใชใ้น
ปรบัปรุงกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการโดยเป็นขอ้มลูน าเขา้ในการออกแบบจดัท าโครงการในแผน
ปีงบประ มาณ 2556 ส าหรบัปญัหาความซ ้าซอ้นของบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืไดจ้ดัท าบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอืขึน้ใหม่ทีร่วมหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง (5.2-4-1)  
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5.  มกีารพฒันาความรูท้ ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคมร่วมกบัผูร้บัผดิชอบโครงการพฒันาความรูท้ ีไ่ดจ้ากการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบนั    และเผยแพร่สู่สาธารณชน ดงันี้ 
โครงการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ไดต้กผลกึ
ความรูท้ ีไ่ดจ้ากการบรกิารวชิาการเป็นหนงัสอืคู่มอืเสน้ทางสรา้งผูน้ าสุขภาพ :บนัได 5 ขัน้ (5.2-5-1)  
และเผยแพร่ความรูท้ ีไ่ดแ้ก่บุคลากรของวทิยาลยั โดยตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ภายนอกใหแ้ก่ รพสต .
เฉลมิพระเกยีรตฯิ ต าบลคบูวั อสม.ของหมููู ่ที ่5  และ www.bcnr.ac.th (5.2-5-2) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 5.2  เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอน ภาควชิา  และคณะกรรมการงานวจิยัและสนบัสนุนวชิาการ  ร่วมกนัก าหนด
แผนกลยทุธ ์ และแผนปฏบิตักิารทีม่โีครงการ/กจิกรรม  เพื่อใหเ้กดิกระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม มากกวา่  1 โครงการ  และพฒันาการประเมิ นผลใหค้รอบคลุมทัง้ผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับรกิาร และทุกโครงการควรจดัใหม้กีารด าเนินงานครบทัง้ 5 ขัน้ตอน 
 
รายการหลกัฐาน 
5.2-1-1 1)แฟ้มส ารวจความตอ้งการ  
 2)รายงานการประชุมร่วมกบัชุมชน (1 ส.ค.54)  
5.2-1-2 รายงานการประชุมร่วมกบัชุมชน (25 ส.ค.54) 
5.2-1-3 แผนบรกิารวชิาการแก่สงัคมปีการศกึษา 2554  
5.2-2-1 บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื ดา้นบรกิารวชิาการระหวา่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     

คบูวั และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรตคิบูวั  
5.2-2-2 แผนการบรกิารวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ 5 ปี  
5.2-2-3 รายงานสรุปผลการด า เนินโครงการการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

http://www.bcnr.ac.th/
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5.2-3-1 รายงานการประชุมร่วมกบัแกนน าสุขภาพชุมชน (9 เม.ย.55) 
5.2-4-1 เช่นเดยีวกบั 5.2-3-1 
5.2-5-1 คู่มอืเสน้ทางสรา้งผูน้ าสุขภาพ : บนัได 5 ชัน้ 
5.2-5-2 1) บอรด์ประชาสมัพนัธ ์งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
 2) WWW.BCNR.AC.TH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 129 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2.1    ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก  
     (สมศ. 9) 

ชนิดของตวับ่งช้ี     :   กระบวนการและผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี โครงการทีม่ผีลต่อการพั ฒนาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  
หมายถงึ  โครงการทีส่ถาบนัจดัขึน้เพื่อพฒันาชุมชนหรอืองคก์รภายนอกและเมื่อด าเนินการแลว้มผีล
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้แก่ชุมชนหรอืองคก์รภายนอกในดา้นต่างๆหรอื ท าให้
ชุมชนหรอืองคก์รภายนอกสามารถพึง่พาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 
 
ประเดน็การพิจารณา :  

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

หรอืองคก์รอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื   
5.มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม  หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มกีารปฏบิตั ิ

1 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

2 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

3 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

4 ขอ้ 
มกีารปฏบิตั ิ

5 ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา  2554   ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์ร
ภายนอก   วทิยาลยัสามารถด าเนินงานผ่านประเดน็การพจิารณาจ านวน 5  ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน/องคก์ร 

คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมและผูร้บัผดิชอบโครงการ /กจิกรรม ประสานความ
ร่วมมอืเพื่อท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื ดา้นการบรกิารวชิาการ ระหวา่งวทิยาลยั ฯ กบัองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลคบูวั โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต า บลเฉลมิพระเกยีรตฯิ ต าบลคบูวั และ รพ .สต.
บา้นคบูวั เป็นขอ้ตกลงความร่วมมอืระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ พ .ศ. 2553-2558 (5.2.1-1-1)โดยจดัท า
แผนการบรกิารวชิาการเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ 5 ปี (5.2.1-1-2) เริม่ปีงบประมาณ 2554 ไดท้ า
โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพ แกนน าสุ ขภาพชุมชน  ผลการประเมนิพบวา่ในการจดั
อบรมทีผ่่านมา พบปญัหา- อุปสรรค 1) แกนน าสุขภาพชุมชนบางท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ 
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2) การอบรมทีผ่่านมาสรา้งแกนน าหมู่ที ่ 1-7 ยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทัง้ต าบล 3) ขาดผูน้ า
ตน้แบบในการดแูลสุขภาพทีเ่ป็นรปูธรรมเพื่อใหป้ระชา ชนในพืน้ทีไ่ดเ้หน็เป็นแบบอยา่ง  และได้
ก าหนดแนวทางพฒันาดงันี้ 1) ประชาสมัพนัธก์ารจดัโครงการ /กจิกรรมล่วงหน้า ผ่านช่องทาง
หลากหลาย เช่น เสยีงตามสาย การส่งต่อขอ้มลูขา่วสารประชาสมัพนัธโ์ดยให ้ อสม . บอกต่อกนั  2) 
ควรขยายหรอืสรา้งแกนน าใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้น 3) ควรสรา้งผูน้ าตน้แบบในการดแูลสุขภาพทีเ่ป็น
รปูธรรมเพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ประชาชน จากแนวทางการพฒันาขา้งตน้ไดน้ ามาใชใ้นการปรบัปรุง
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 โดยจดัท าโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน (5.2-1-1-3)  มกีจิกรรมหลกั  ไดแ้ก่ 1) การเป็นพีเ่ลีย้ง /สนบัสนุน
การสรา้งผูน้ าทางสุขภาพ น าร่องหมู่ที่  5  2) การบรกิารวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
พืน้ฐานในการดแูลสุขภาพตนเอง น าร่องหมู่ที ่8-15 โดยกจิกรรมนี้เน้นการบรูณาการกบัการเรยีนการ
สอน 3) การตดิตามประเมนิผลกระทบจากการใหบ้รกิารวชิาการ  4) ตกผลกึความรูจ้ากการใหบ้รกิาร
วชิาการ โดย งานบรกิารวชิาการ รบัเป็นผูป้ระสานงานหลกักบัภาควชิาเพื่อสนบัสนุนใหม้กีารบรูณา
การกบัการเรยีนการสอน  และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดพรอ้มทัง้ตดิตามประเมนิผล
ตามแผนงาน/โครงการ (5.2-1-1-4 )  

 
2. การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80 

  วทิยาลยัฯ มแีผนการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก  และมี
โครงการร่วมกบัชุมชน จ านวน 1 โครงการ มตีวับ่งชี ้ 3  ตวับ่งชี ้ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายทุกตวับ่งชี ้คดิเป็นรอ้ยละ 100 (5.2.1-2-1)  
 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ า หรอืสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง   

ชุมชนมผีูน้ า  ทีม่กีารเรยีนรู้ และมีการจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง โดยปีการศกึษา 2554 ได้
จดัท าโครงการ บา้นดอนตะโก สบายใจ ปลอดภยัจากโรคเรือ้รงัดว้ยการออกก าลงักาย และด าเนิน
กจิกรรมอยา่งต่อเนื่องโดยมกีารตรวจคดักรองสุขภาพและมแีกนน าสุขภาพเป็นผูน้ าการออกก าลงักาย
โดยการดงึประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมด าเนินงานแกไ้ขปญัหาสุขภาพเป็นระยะ ๆ รวมทัง้มกีารตดิตาม
ผลด าเนินงานโดยตรวจคดักรองซ ้าภายหลงัตรวจสุขภาพครัง้แรกผ่านไป 6 เดอืน  (5.2.1-3-1)          
มผีูน้ าดา้นการออกก าลงักาย เกดิขึน้ในหมู่ที ่ 5 จนเป็นทีย่อมรบัและไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง
เป็นตน้แบบดา้นการออกก าลงักาย (5.2.1-3-2 และ 5.2.1-3-3) 
 
4. ชุมชนหรอืองคก์รสรา้งกลไกทีม่กีารพฒันาตนเองโดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรอื
องคก์รอยา่งต่อเนื่อง และยัง่ยนื  

ชุมชนต าบลคบูวั หมู่ 5 มคีณะกรรมการพฒันาสุขภาพชุมชนหมู่บา้น (5.2.1-4-1) โดยร่วมกบั
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรตคิบูวั และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคบูวั  ในการจดั
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โครงการบา้นดอนตะโก สบายใจ ปลอดภยัจากโรคเรือ้รงัดว้ยการออกก าลงักาย เป็น กจิกรรมเพื่อ
พฒันาสุขภาพใหก้บัประชาชนในชุมชน หมู่ 5  การจดัโครงการขา้งตน้ไดด้งึเอาความสามารถและ
ภาวะผูน้ าของผูใ้หญ่บา้น ซึง่รบับทบาทเป็น อสม .ร่วมดว้ย ใหเ้ป็นกลไกทีข่บัเคลื่อนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพดา้นการออกก าลงักายใหเ้กดิขึน้ในหมู่บา้น ซึง่ประชาชนในหมู่บา้นไดแ้สดงออกถงึความ ร่วม
แรง ร่วมใจ ซึง่เป็นอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน (5.2.1-4-2)   
 
5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม  หรอืชุมชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็  

ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อชุมชน ต าบลคบูวั พบวา่  
1)  ดา้นศกัยภาพของแกนน าสุขภาพ พบวา่ อสม.โดยเฉพาะหมู่ที ่5 มภีาวะความเป็นผูน้ า 

และเป็นตน้แบบทีด่ใีนการออกก าลงักาย และเกดิบุคคลตน้แบบดา้นการออกก าลงักายจ านวน 11 คน 
นอกจากนี้ยงัพบวา่มแีกนน าสุขภาพทีม่ผีลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดเีด่นจนไดร้บัโล่รางวลัจาก
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคบูวั 
 2)  ดา้นศกัยภาพในการดแูลตนเอ งของประชาชน พบวา่ ประชาชนสามารถดแูลสุขภาพ
ตนเองขัน้พืน้ฐาน เช่น การดแูลเรื่องการรบัประทานอาหาร หลกีเลีย่งอาหารเคม็ ลดอาหารหวานและ
เลีย่งอาหารไขมนัได ้  

3)  ดา้นระบบบรกิารสุขภาพในการดแูลสุขภาพผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัและผูพ้กิาร  พบวา่มรีะบบ
บรกิารโดยมขีอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็น เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมเสีย่งของกลุ่มเสีย่งหรอืกลุ่มผูป้ว่ย 
ซึง่สามารถน าขอ้มลูนี้ไปใชใ้นการตดิตามดแูลได ้นอกจากนี้ ยงัพบวา่มกีารจดัระบบการดแูลผูป้ว่ยโรค
เรือ้รงัและผูพ้กิารทีบ่า้น โดยแบ่งละแวกบา้นให ้อสม.ช่วยดแูล  อสม.สามารถดแูลขัน้พืน้ฐาน สามารถ
ประเมนิอาการผูป้ว่ยไดเ้บือ้งตน้ และสามารถส่งต่อขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาผูพ้กิารใหแ้ก่เจา้หน้าทีไ่ด ้
(5.2.1-5-1) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 5.2.1 เท่ากบั  5  ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  ร่วมกนัด าเนินการวจิยัตดิตามผลกระทบจากการ
พฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชนต าบลคบูวั  
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รายการหลกัฐาน 
5.2.1-1-1 1) บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งวทิยาลยักบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้น    
                        คบูวั 

2) บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งวทิยาลยักบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
    เฉลมิพระเกยีรตคิบูวั 

5.2.1-1-2 แผนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ 5 ปี 
5.2.1-1-3 1) โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขอ 
                       ชุมชน 
 2) รายงานการประชุมร่วมกบัแกนน าสุขภาพชุมชน (25 ส.ค.54) 
5.2.1-1-4 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ บรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อการเรยีนรูแ้ละ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
5.2.1-2-1 เช่นเดยีวกบั 5.2.1-1-4 
5.2.1-3-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของชุมชน 
5.2.1-3-2 ภาพกจิกรรม หมู่ 5   
5.2.1-3-3 ใบประกาศเกยีรตคิุณ ผูใ้หญ่หมู่ 5 
5.2.1-4-1 คณะกรรมการพฒันาสุขภาพชุมชน หมู่บา้นของหมู่ 5  
5.2.1-4-2 ตวัอยา่งโครงการ/กจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพของชุมชน 
5.2.1-5-1 รายงานการตดิตามผลกระทบฯ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2.2   ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ภายในสถาบนั  (สมศ 18.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   กระบวนการและผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษาเลอืกด าเนินการ  2  เรื่อง  จากประเดน็ชีน้ าหรอืแกป้ญัหา
สงัคมในดา้นต่างๆ อาท ิ การส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากโครงการพระราชด าร ิ ความ
รกัชาต ิ บ ารุงศาสนา  เทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์ สุขภาพ ค่านิยม จติสาธารณะ  ความคดิสรา้งสรรค ์ 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูส้อูายุ   นโยบายรฐับาล  เศรษฐกจิ  การพรอ้มรบัการเป็นสมาชกิสงัคมอาเซยีน  
พลงังานสิง่แวดลอ้ม  อุบตัภิยั  สิง่เสพตดิ  ความ ฟุม่เฟือย  การแกป้ญัหาความขดัแยง้  สรา้งสงัคม
สนัตสิุข  ความปรองดอง  ตลอดจนการน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ใหเ้ป็น
สถานศกึษาพอเพยีงแบบอยา่ง  เป็นตน้ 
 ทัง้นี้ประเดน็เรื่องทีช่ ีน้ าหรอืแกป้ญัหาสงัคมทีส่ถาบนัอุดมศกึษาเลอืกด าเนินการตอ้งผ่านการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั 
 
ประเดน็การพิจารณา :  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ  80 
3. มปีระโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อคนในสถาบนั 
4. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั 
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 - 5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหา ของสงัคมในประเดน็ภายในสถาบนั  วทิยาลยั สามารถ
ด าเนินงานผ่านประเดน็การพจิารณาจ านวน   4  ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA   

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไดก้ าหนดประเดน็ในการชีน้ าแกไ้ขปญัหาสงัคมภายใน
วทิยาลยัฯ ในประเดน็ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรในองคก์รดา้นสุขภาพ (5.2.2-1-1) โดยวทิยาลยัฯ มกีาร
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2553 เริม่ตน้จากการเป็นสถาบนัการศกึษาน าร่องดา้นสุขภาพใน
โครงการวทิยาลยัส่งเสรมิสุขภาพ  ดงัปรากฏในแผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2553 (5.2.2-1-2) และ
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ด าเนินการตามแผน โดยมกีารตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปี ผลการ
ด าเนินงานพบวา่บุคลากรในวทิยาลยัฯ มที ัง้สุขภาพดี  และมโีรคความดนัโลหติสงู เบาหวาน 
โคเลสเตอรอลสงู รวมทัง้ปญัหาสุขภาพดา้นอื่นๆ ท าใหง้านพฒันาบุคลากรตระหนกัถงึความส าคญั
ของปญัหาดา้นสุขภาพของบุคลากรในองคก์ร จงึไดจ้ดัท าโครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อให้
บุคลากรท างานอยา่งมคีุณภาพเป็นแบบอยา่งทีด่ ีและองคก์รมคีวาม สุข กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพ
บุคลากรในองคก์รเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ (5.2.2-1-3 และ 5.2.2-1-4) โดยมกีจิกรรมการ
ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายและวดัรอบเอว พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมด 104 คน 
พบวา่มรีอบเอวปกต ิจ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.7 อว้นลงพุ ง จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.3 งานพฒันาบุคลากรจงึไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร : กจิกรรมองคก์รไรพุ้ง ซึง่ใน
กจิกรรมนี้ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัในโครงการคนราชบุรสีุขภาพดไีม่มพีุงกบัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัราชบุร ีโดยด าเนินกจิกรรม 5 กจิกรรม คอื 1) ก าหนดนโยบายสาธารณสุขระดบัองคก์ร เพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กดิองคก์รไรพุ้ง เป็นการเสรมิสรา้งสุขภาพแก่บุคลากร โดยส่งเสรมิการออกก าลงักาย
อยา่งน้อย 3 ครัง้/สปัดาห ์และส่งเสรมิสุขภาพแก่บุคลากร โดยส่งเสรมิบรรยากาศในทีท่ างานโดยเปิด
ดนตรเีสยีงตามสายเพื่อผ่อนคลาย 2) ใหค้วามรูใ้นการดู แลสุขภาพเพื่อการควบคุมน ้าหนกั ลดโรค
อว้นลงพุง โดยยดึหลกั 3 อ.  3) จดักจิกรรมสนบัสนุนและส่งเสรมิสุขภาพโดยการออกก าลงักายแบบ
ต่างๆ ตามความสนใจ 4) จดักจิกรรมส าหรบับุคลากรทีม่รีอบเอวเกนิมาตรฐาน และ 5) จดั
สภาพแวดลอ้มในวทิยาลยัฯ เพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิใหม้กีารออกก าลั งกายอยา่งต่อเนื่อง ผลการ
ด าเนินงานพบวา่บรรลุตามตวับ่งชีข้องโครงการ และผลสมัฤทธิ ์ ทีเ่กดิจากการด าเนินโครงการ ไดร้บั
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ในการด าเนินงานตามกจิกรรมลดรอบเอวในหน่วยงานราชการ โครงการ
คนราชบุรสีุขภาพดไีม่มพีุง และเงนิรางวลั 7,000 บาท พรอ้มเกยีรตบิั ตรจากผูว้า่ราชการจงัหวดั
ราชบุร ี(5.2.2-1-5 และ 5.2.2-1-6) และมขีอ้เสนอแนะจากบุคลากรผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม พบวา่ ควรมกีาร
จดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพดว้ยการออกก าลงักายเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้งานพฒันาบุคลากร
จงึน าขอ้เสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจดัโครงการส่งเสรมิ สุขภาพบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ 2555 ตามแผนปฏบิตักิารโครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรท างานอยา่ง
มคีุณภาพ เป็นแบบอยา่งทีด่ ีและองคก์รมคีวามสุข กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรเพื่อเป็น
แบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ (5.2.2-1-7) 
 
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80   

วทิยาลยัด าเนิน งานตามแผนการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหาของสงัคม ประเดน็ภายใน
สถาบนั จ านวน 1 โครงการ  “โครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรท างานอยา่งมคีุณภาพ
เป็นแบบอยา่งทีด่ ีและองคก์รมคีวามสุข กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรในองคก์ รเพื่อเป็น
แบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ ”    มตีวับ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายของแผน จ านวน  3 ตวับ่งชี ้ ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทัง้ 3 ตวับ่งชี ้ คดิเป็นรอ้ยละ  100  (5.2.2-2-1)  



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 135 

3.   ประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อคนในสถาบนั 
จากการด าเนินงานโครงการ พฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อ ใหบุ้คลากรท างานอยา่งมคีุณภาพ

เป็นแบบอยา่งทีด่ ีและองคก์รมคีวามสุข กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรในองคก์รเพื่อเป็น
แบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ  เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั   โดยด าเนินกจิกรรม 5 กจิกรรม 
คอื 1) ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  โดยจดับรกิารใหบุ้คลากรตรวจสุขภาพประจ าปี
และ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร โดยการจดักจิกรรมองคก์รไร้
พุง  เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิองคก์รไรพุ้ง  เป็นการเสรมิสรา้งสุขภาพแก่บุคลากร    2) ใหค้วามรูใ้นการ
ดแูลสุขภาพเพื่อการควบคุมน ้าหนกั ลดโรคอว้นลงพุง โดยยดึหลกั 3 อ.  3) จดักจิกรรมสนบัสนุนและ
ส่งเสรมิสุขภาพโดยการออกก าลงักายแบบต่างๆ ตามความสนใจ  4) จดักจิกรรมส าหรบับุคลากรทีม่ี
รอบเอวเกนิมาตรฐาน โดยการท า Focus group เพื่อเสรมิแรงในการลดรอบเอวและหาแนวทางในการ
ควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  บุคลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามมุ่งมัน่และพยายามในการ
ควบคุมน ้าหนกัและลดรอบเอวตามทีไ่ดแ้นวทาง   ผลการด าเนินพบวา่บุคลากรทีม่รีอบเอวเกนิจ านวน 
18 คน สามารถควบคุมน ้าหนกัใหม้รีอบเอวปกตไิด ้ 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.89    และ 5) จดั
สภาพแวดลอ้มในวทิยาลยัฯ เพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิใหม้กีารออกก าลงักายอยา่งต่อเนื่อง  (5.2.2-3-1) 

ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กดิ ประโยชน์ ต่อบุคลากรในสถาบนั คอื  เกดิความตระหนกัในการ
เสรมิสรา้งสุขภาพแก่บุคลากร เขา้ร่วมกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพทีว่ทิยาลยัฯก าหนดอยา่งพรอ้มเพยีง 
มคีวามมุ่งมัน่และพยายามในการควบคุมน ้าหนกัและลดรอบเอวตามทีไ่ดแ้นวทาง ผลการด าเนินพบวา่
บุคลากรทีม่รีอบเอวเกนิจ านวน 18 คน สามารถควบคุมน ้าหนกัใหม้รีอบเอวปกตไิด้   7 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 38.89    นอกจากนี้ผลการด าเนินงานยงัสรา้งคุณค่าใหก้บับุคลากรในความภาคภมูใิจทีม่สี่วน
ร่วมด าเนินกจิกรรมใหว้ทิยาลยัไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ  รวมทัง้เกดิคุณค่าในการดแูลคุณภาพชวีติ
ของตนเองมากขึน้  เช่น  การเขา้ร่วมกจิกรรมออกก าลงักายทุกวนัพุธ  การใหค้วามส าคญักบัการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  โดยมบุีคลากรเขา้ร่วมตรวจสุขภาพประจ าปีจ านวนมากกวา่ในปีทีผ่่านมา  
(5.2.2-3-2)  
                      
4 ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ / หรอืระดบันานาชาต ิ(จากเกณฑข์อ้ 5) 

งานพฒันาบุคลากรไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพบุคลากร : กจิกรรมองคก์รไรพุ้ง และ
กจิกรรมนี้ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัในโครงการคนราชบุรสีุขภาพดไีม่มพีุงกบัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัราชบุร ี   และไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดั บ 1 ในการด าเนินงานตามกจิกรรมลดรอบเอวใน
หน่วยงานราชการ โครงการคนราชบุรสีุขภาพดไีม่มพีุงปี 2554  และไดร้บัเงนิรางวลั 7,000 บาท  
พรอ้มเกยีรตบิตัรจากผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุร ี เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2554 (5.2.2-4-1) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 5.2.2 เท่ากบั  4  ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 ด าเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง เพื่อส่งผลใหเ้กดิประโยชน์ดา้นสุขภาพแก่บุคลากรในองคก์ร 
 
รายการหลกัฐาน 
5.2.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที ่3/2555 วนัที ่14 ธนัวาคม 

2554 
5.2.2-1-2 แผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2553 โครงการส่งเสรมิสุขภาพ 
5.2.2-1-3 แผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2554 โครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากร

ท างานอยา่งมคีุณภาพ เป็นแบบอยา่งทีด่ ีและองคก์รมคีวามสุข กจิกรรม : ส่งเสรมิ
สุขภาพบุคลากรในองคก์รเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ (องคก์รไรพุ้ง) 

5.2.2-1-4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมองคก์รไรพุ้ง 
5.2.2-1-5 ประกาศเกยีรตบิตัรรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั1 ในการด าเนินงานตามกจิกรรมลดรอบ

เอวในหน่วยงานราชการ โครงการคนราชบุร ีสุขภาพด ีไม่มพีุง ปี2554  จากผูว้า่
ราชการจงัหวดัราชบุร ี

5.2.2-1-6 รายงานสรุปผลโครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รฯ กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพ 
5.2.2-1-7 โครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรท างานอยา่งมคีุณภาพ เป็น

แบบอยา่งทีด่ ีและองคก์รมคีวามสุข กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพบุคลากรในองคก์รเพื่อ
เป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นสุขภาพ (องคก์รไรพุ้ง) 

5.2.2-2-1 1) แผนการชีน้ า ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของสงัคม ประเดน็ภายในสถาบนั 
 2) เช่นเดยีวกบั 5.2.2-1-6 
5.2.2-3-1 เช่นเดยีวกบั 5.2.2-1-6 
5.2.2-3-2 1) ภาพการด าเนินกจิกรรมการออกก าลงัในทุกวนัพุธ 
 2) จ านวนผูเ้ขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 
                        2555 
 3) เช่นเดยีวกบั 5.2-2-1-5 
5.2.2-4-1 เช่นเดยีวกบั 5.2.2-1-5  
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2.3   ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ภายนอกสถาบนั  
                     (สมศ 18.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   กระบวนการและผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษาเลอืกด าเนินการ  2  เรื่อง  จากประเดน็ชีน้ าหรอืแกป้ญัหา
สงัคมในดา้นต่างๆ อาท ิ การส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ความรกัชาติ   
บ ารุงศาสนา  เทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์ สุขภาพ ค่านิยม จติสาธารณะ  ความคดิสรา้งสรรค ์ 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูส้อูายุ   นโยบายรฐับาล  เศรษฐกจิ  การพรอ้มรบัการเป็นสมาชกิสงัคมอาเซยีน  
พลงังานสิง่แวดลอ้ม  อุบตัภิยั  สิง่เสพตดิ  ความฟุม่เฟือย  การแกป้ญัหาความขดัแยง้  สร้ างสงัคม
สนัตสิุข  ความปรองดอง  ตลอดจนการน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ใหเ้ป็น
สถานศกึษาพอเพยีงแบบอยา่ง  เป็นตน้ 
 ทัง้นี้ประเดน็เรื่องทีช่ ีน้ าหรอืแกป้ญัหาสงัคมทีส่ถาบนัอุดมศกึษาเลอืกด าเนินการตอ้งผ่านการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั 
 
ประเดน็การพิจารณา :  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ  80 
3. มปีระโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อคนในชุมชน 
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 - 5 ขอ้ 

  
ผลการด าเนินงาน 

ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหา ของสงัคมในประเดน็ภายนอกสถาบนั  วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงานผ่านประเดน็การพจิารณาจ านวน  5  ขอ้  ดงันี้ 
1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไดก้ าหนดประเดน็ในการชีน้ าแกไ้ขปญัหาสงัคมภายนอก
วทิยาลยั ในประเดน็การแกไ้ขปญัหาการขาดสารไอโอดนี (5.2.3-1-1) ซึง่เป็นประเดน็ทีด่ าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีการศกึษา 2553 (5.2.3-1-2) ผลด าเนินงานและผลประเมนิทีผ่่านมาพบวา่แกนน า อสม .
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ในการแกป้ญัหาขาดสารไอโอดนียงัไม่ครอบคลุมทัง้สามอ าเภอ รวมทัง้สื่อทีผ่ลติขึน้คอืหนงัสอืตน้แบบ
การแกป้ญัหาขาดสารไอโอดนี ( 5.2.3-1-3) มภีาษาองักฤษรวมอยูด่ว้ยและค่อนขา้งเป็นวชิาการ 
ขอ้มลูบางอยา่งยากต่อการท าความเขา้ใจ จากผลการประเมนินี้ไดน้ าเขา้มาใชป้รบัปรุงการด าเนินงาน
ในปีการศกึษา 2554 โดยไดจ้ดัท าโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นในการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี (5.2.3-1-4) ร่วมกบัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสมุทรสาคร ขึน้ เพื่อเพิม่จ านวน อสม.ใหค้รอบคลุมทัง้ 3 อ าเภอ โดยใชเ้ทคนิคการสรา้ง อสม .
ตน้แบบ ใหน้ าความรูท้ ีไ่ดร้บัไปขยายต่อกบัเพื่อนอสม .ดว้ยกนัในต าบลของตนและปรบัปรุงสื่อ
ประเภทหนงัสอืคู่มอืการแกป้ญัหาขาดสารไอโอดนี ( 5.2.2-1-5) โดยพฒันาใหอ่้านง่าย เหมาะส าหรบั
ประชาชน และตดัขอ้มลูทีไ่ม่จ าเป็นออกไป และด าเนินการตามแผนโดย มคีณะกรรมการด าเนินงาน
ขบัเคลื่อนกจิกรรมตามแผน (5.2.3-1-6) หลงัจากนัน้ตดิตามประเมนิผล  พบวา่ มอีสม . ตน้แบบ 
ทัง้หมด 11 คน ทีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ย อสม. กระจายครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ 3 อ าเภอ  และผลจากการ
ตดิตามพบวา่ อสม.สามารถน าความรูท้ ีไ่ดร้บัไปถ่ายทอดใหแ้ก่เพื่อน อสม. ส่งผลใหป้ระชาชนในพืน้ที่
ตดัสนิใจบรโิภคเกลอืเสรมิไอโอดนีรวมทัง้ผลติภณัฑท์ีเ่สรมิไอโอดนีเพิม่มากขึน้ และผลประเมนิพบวา่  
อสม.มขีอ้เสนอแนะคอืตอ้งการใหห้น่วยงานภาครฐัสนบัสนุนสื่อทีเ่ขา้ใจง่ายเพื่อให ้อสม .ไดใ้ชเ้ป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ประชาชน  โดยตอ้งเป็นสื่อทีป่ระชาชนสามารถน าไปใชแ้ละเป็น
รปูธรรมในเรื่องการผสมสารไอโอดนีในผกัและสตัวเ์ลีย้ง (5.2.3-1-7) 
 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80  

วทิยาลยัฯ ไดก้ าหนดตวับ่งชีแ้ผนชีน้ า ป้องกนัหรอืแกป้ญัหาสงัคมในประเดน็ภายนอก
สถาบนั มโีครงการ 1 โครงการ และมี ตวับ่งชี้  จ านวน 2 ตวับ่งชี ้ผลการด าเนินงานบรรลุตวับ่งชี้
ผลสมัฤทธิท์ ัง้ 2 ตวับ่งชี ้คดิเป็นรอ้ยละ 100 (5.2.3-2-1) 
 
3. มปีระโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อคนในชุมชน 

จากการทีว่ทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้นใน
การด าเนินงานการแกไ้ขป ั ญหาขาดสารไอโอดนีในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาคร มปีระโยชน์และสรา้ง
คุณค่าต่อคนในชุมชน  โดยประชาชนเลอืกใชเ้กลอืและผลติภณัฑเ์สรมิไอโอดนีใน ครวัเรอืน  อสม .
ตน้แบบ สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ใหเ้พื่อน อสม. ทีอ่ยูใ่นหมู่บา้นเดยีวกนัและในหมู่บา้นใกลเ้คยีง  
(5.2.3-3-1) 
 
4. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนและสงัคม 

วทิยาลยัไดต้ดิตามผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์    และสรา้งคุณค่าตอ้งชุมชนและสงัคม พบวา่ 
1)ระดบั TSH ในทารกแรกเกดิและระดบั urine ในปสัสาวะของหญงิตัง้ครรภอ์ยูใ่นเกณฑป์กตมิากขึน้   
2) อตัราความครอบคลุมของการใชเ้กลอืเสรมิไอโอดนีในครวัเรอืนเพิม่มากขึน้ (5.2.3-4-1) 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 139 

5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ
อสม. ตน้แบบจ านวน 1 ท่าน ไดร้บัรางวลั อสม.ดเีด่นระดบัชาต ิสาขาคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

สุขภาพ ปี 2555 และวทิยาลยัไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณจากผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร  วา่เป็น
สถาบนัการศกึษาทีด่ าเนินพนัธกจิดา้นบรกิารวชิาการสุขภาพแก่ชุมชนและสงัคม ในประเดน็ชีน้ า 
ป้องกนัและแกป้ญัหาขาดสารไอโอดนีในระดบัประเทศ (5.2.3-5-1) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่5.2.3  เท่ากบั  4  ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 
 
แนวทางการพฒันา 
 วจิยัเพื่อศกึษาผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
 
รายการหลกัฐาน 
5.2.3-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ 
5.2.3-1-2 ขอ้เสนอแนะผูต้รวจ สมศ.  
5.2.3-1-3 คู่มอืตน้แบบการแกป้ญัหาขาดสารไอโอดนี (เล่มสฟ้ีา) 
5.2.3-1-4 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในการ

ด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี 
5.2.3-1-5 คู่มอืแนวทางการแกป้ญัหาการขาดสารไอโอดนี ฉบบัประชาชน(เล่มสชีมพ)ู 
5.2.3-1-6 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี 
5.2.3-1-7 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นในการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาขาดสารไอโอดนี 
5.2.3-2-1 เช่นเดยีวกบั  5.2.3-1-7 
5.2.3-3-1 รายงานผลกระทบฯ 
5.2.3-4-1 เช่นเดยีวกบั 5.2.3-3-1 
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5.2.3-5-1 1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาสาสมคัรสาธารณสุขดเีด่นระดบัชาต ิประจ าปี 
    พุทธศกัราช 2555 
2) ใบประกาศเกยีรตคิุณจากผูว้า่ราชการ จงัหวดัสมุทรสาคร 
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ตารางท่ี 2.5     สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่5  การบรกิารวชิาการแก่สงัคม        
   
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 าความรูแ้ละประสบการณ์
จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรยีน
การสอนหรอืการวจิยั (สมศ.8) 

รอ้ยละ 30 
5  คะแนน 

 

รอ้ยละ 42.86 
5  คะแนน 

 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.5.2) 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2.1 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก (สมศ.9) 

5  ขอ้ 
5 คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2.2 ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหา
สงัคมในประเดน็ภายในสถาบนั (สมศ. 18.1) 

4  ขอ้ 
5  คะแนน 

4  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี  5.2.3  ผลการชีน้ า  ป้องกนัหรอืแกป้ญัหา
สงัคมในประเดน็ภายนอกสถาบนั (สมศ. 18.2) 

4  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.00 
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องคป์ระกอบท่ี 6    การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี  6.1       ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (สกอ. 6.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :  กระบวนการ  
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งมนีโยบาย แผนงาน  โครงสรา้ง  และการบรหิาร
จดัการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมทัง้การอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู  สบืสาน  เผยแพร่วฒันธ รรม  ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ตามจุดเน้นของสถาบนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  มกีารบรูณาการการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
      
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  
2. มกีารบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน

และกจิกรรมนกัศกึษา 
3. มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อ

สาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
6. มกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่

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  2554  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  วทิยาลยัสามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 5 ขอ้ ดงันี้ 
1.  มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

วทิยาลยัมรีะบบการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  ก าหนดในคู่มอืคุณภาพ(Quality Manual)  
ขัน้ตอนการท างาน PM17 (6.1-1-1) มกีลไกประกอบดว้ยคณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและ
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วฒันธรรม (6.1-1-2)มนีโยบายดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมซึง่ก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี (6.1-1-3)   มกีารด าเนินงานตามระบบทีก่ าหนด โดย
จดัท าแผนปฏบิตักิารงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม จ านวน 1 โครงการ ประกอบดว้ย  7 
กจิกรรม มกีารปฏบิตัติามแผน  การควบคุมก า กบัใหด้ าเนินการตามแผน  ตดิตามประเมนิผล จดัท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และน าขอ้เสนอแนะ  เช่น  การบนัทกึสมุดความดไีม่ไดน้ าผลมา
พจิารณาความดคีวามชอบไปพฒันาการจดัท าโครงการปีงบประมาณ 2555 โดยตดัการบนัทกึสมุด
ความดแีละใชก้ารไดร้บัรางวลัแทนในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน  (6.1-1-4)     

 

2.   มกีารบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและ กจิกรรม

นกัศกึษา  

วทิยาลยัมกีารบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม กบัการจดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนกัศกึษา  ในโครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทยน้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กจิกรรมที ่ 6 : บรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  (6.1-2-1) กบัการจดัการเรยีนการ
สอน  1  รายวชิา  คอื  วชิาพลศกึษา   ภาคการศกึษาที ่1  ปีการศกึษา 2554 (6.1-2-2) และบรูณา
การกบักจิกรรมนกัศกึษา โครงการ  BCNR สถานศกึษาปลอดบุหรี ่(6.1-2-3)   

 

3.  มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
วทิยาลยัมกีารเผยแพร่บรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน  ที่

หลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั   ไดแ้ก่ การใหค้วามร่วมมอืในการแสดงนาฏศลิป์และ
ดนตรโีปงลางแก่หน่วยงานภายนอกต่างๆ  โดยมกีารอนุรกัษ์ สบืสานศลิปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่ของ
จงัหวดัราชบุรรี่วมดว้ย (6.1-3-1) และจดัการแสดงภายในวทิยาลยั (6.1-3-2) 

    
4.  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการ
จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา    

วทิยาลยัก าหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม  กบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา จ านวน 2 ตวัชีว้ดั  คอื  1) โครงการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรมบรูณาการกบัการเรยีนการสอนทุกโครงการ  นกัศกึษามคีวามคดิเหน็วา่  ช่วย
ใหไ้ดพ้ฒันาความรู ้ ทกัษะ ในหวัขอ้ทีศ่กึษา มคี่าเฉลีย่ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็  5   2)  ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม / โครงการมคีวามพงึพอใจในภาพรวม มคี่าเฉลีย่ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (6.1-4-1)  
จากการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการ  พบวา่  บรรลุเป้าหมายจ านวน 2  ตวัชีว้ดั  คดิเป็น
รอ้ยละ 100  (6.1-4-2) 
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5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา    

วทิยาลยัมกีารน าผลการประเมนิไปต่อยอดการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษาสู่รายวชิาและพนัธกจิ อื่นๆ โดยปรบัปรุง
การบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม
นกัศกึษาในวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2  และโครงการ  BCNR จติอาสาพฒันาสุข
ภาวะ ในกจิกรรมจติอาสาสบืสานศลิปะและวฒันธรรมร่วมสรา้งสุขภาวะ(6.1-5-1 ถงึ 6.1-5-4)   
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 6.1  เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 งานบรหิารหลกัสตูร งานท านุบ ารุงศลิป ะและวฒันธรรม และงานกจิการนกัศกึษา ประสาน
แผนเพื่อพฒันาการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมนกัศกึษา  ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีอื่นๆ โดยต่อยอดสู่รายวชิา /พนัธกจิต่างๆ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพนกัศกึษาสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 ต่อไป 
 
รายการหลกัฐาน 
6.1-1-1 PM 17 คู่มอืข ัน้ตอนการท างาน งานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
6.1-1-2 
 
6.1-1-3 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม เลขที ่186/2553 เรื่องแต่งตัง้
คณะกรรมการงานต่างๆ 
แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554-2558 หน้า 1-7-8:นโยบายดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

6.1-1-4 การด าเนินงานตามระบบของงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
6.1-2-1 
 

1) แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 โครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใช ้
   ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกจิกรรมที ่6 การบรูณาการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบังาน 
   กจิการนกัศกึษาและการเรยีนการสอน 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิ 
   พอเพยีงกจิกรรมที ่6 
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6.1-2-2 
 
 
6.1-2-3 

1) การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูว้ชิาพลศกึษา ภาคการศกึษาที ่1  
    ปีการศกึษา 2554 
2) บนัทกึการสอน หวัขอ้ การออกก าลงักาย 
1) แผนปฏบิตักิารของชมรม To be number one ปีงบประมาณ 2554 โครงการ BCNR  
    สถานศกึษาปลอดบุหรี ่:กจิกรรมที ่3 BCNR โยกยา้ยสลายพุง ดว้ยการออกก าลงักายแบบ 
    บรูณาการกบัศลิปะพืน้บา้น 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ BCNR สถานศกึษาปลอดบุหรี:่ กจิกรรมที ่3 

6.1-3-1 
 
 
 
 
 
 
 

1) เครอืขา่ยวทิยาลยัภาคกลาง 2    งานเลีย้งสงัสรรคก์ารแขง่ขนักฬีาสมัพนัธ์ วนัที ่ 
   10 กนัยายน 2554  ณ หอประชุมสนามกฬีาจงัหวดัสุพรรณบุร ี
2) วฒันธรรมจงัหวดัราชบุรใีนงานสบืสานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรใีนวนัที ่3 ธนัวาคม  2554  
3) ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิในงานประชุมวชิาการมหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ 
   : ตลาดนดันวตักรรม  สรรคส์รา้งภาคสีุขภาพเขม้แขง็ วนัที ่26-27 มกราคม  2555  
   จงัหวดันครปฐม 
4) วฒันธรรมจงัหวดันครปฐมร่วมกบัวฒันธรรมจงัหวดัราชบุร ีในงานวฒันธรรมน ้าใจ 
   กูภ้ยัน ้าท่วม  22 -26 กุมภาพนัธ ์2555 

6.1-3-2 งานคนืสู่เหยา้ชาวเขม็เหลอืงครบรอบ 37  ปี วนัที ่  25 สงิหาคม 2554  ณ ลานวฒันธรรม 
ของวทิยาลยั 

6.1-4-1 
6.1-4-2 
 
6.1-5-1 
 
 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม กลุ่มงานบรกิารการศกึษา 
รายงานสรุปผลการประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการท านุบ ารุงและศลิปะและวฒันธรรม 
กบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 

ปรชัญาเศ  แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ  2555  กจิกรรมที ่6 การบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุง              
และ         ศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา  ในโครงการจตุรธรรม  
ไทย         น าเอกลกัษณ์ไทยน้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง :  ครอบครวัคนดวีถิพีอเพยีง 

6.1-5-2 
 
6.1-5-3 
6.1-5-4 
 

การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนและแผนการเรยีนรูว้ชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหา
สุขภาพ 2  ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2554 
แผนปฏบิตักิารชมรมจติอาสา ประจ าปีการศกึษา  2554 
โครงการ BCNR จติอาสาพฒันาสุขภาวะ  ในกจิกรรมจติอาสาสบืสานศลิปะและวฒันธรรม 
ร่วมสรา้งสุขภาวะ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1         การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม  (สมศ. 10) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี ศลิปะและวฒันธรรม เป็นตวับ่งชีถ้งึคุณภาพ  วถิชีวีติ  และจติใจทีด่งีามของ
บุคคลและสงัคม  เป็นพนัธกจิหลกัประการหนึ่งทีส่ถาบนัพงึตระหนกัทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัในการ
ส่งเสรมิ  สนบัสนุน เพื่อใหส้งัคมในสถาบนัอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสุข  อยา่งมคีุณค่า สามารถเป็น
แบบอยา่งทีน่่าศรทัธา  และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม  การส่งเสรมิสนบัสนุนจ าตอ้งด าเนินการอยา่งมี
ประสทิธภิาพทีจ่รงิใจไดอ้ยา่งต่อเนื่องทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื  โดยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
ชดัเจนและสามารถประเมนิผลได ้
 
ประเดน็การพิจารณา  

1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80  
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง 
4. เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
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  2554  การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม   วทิยาลยัสามารถ  
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน  5   ขอ้ ดงันี้ 
1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

วทิยาลยัก าหนด นโยบายการบรหิารในเรื่อง การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและ 

วฒันธรรมในแผนยทุธศาสตร ์ 2554-2558 (6.1.1-1-1)  และแปลงเป็นแผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุน

ศลิปะและวฒันธรรม  มกีารก าหนดโครงการ จตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ในการด าเนินงาน 1  โครงการ  ประกอบดว้ย 7  กจิกรรม (6.1.1-1-2)     มกีารตดิตาม

ประเมนิผลความส าเรจ็ตาม ตวับ่งชีข้องแผนทีก่ าหนด  (6.1.1-1-3) มกีารน าผลการประเมนิทีเ่ป็น

ขอ้คดิเหน็ของผูร้บับรกิารมาปรบักจิกรรมในโครงการ  โดยลดจ านวนกจิกรรรมทีร่่วมกบัหน่วยงาน
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ภายนอกจาก ปีการศกึษา 2553 จ านวน 79 กจิกรรม  ในปีการศกึษา 2554 คงเหลอื 69 กจิกรรม  

และยกเลกิกจิกรรมสมุดบนัทกึธนาคารความดใีนการพจิารณาผลงานของบุคลากรในปีงบประมาณ 

2555 (6.1.1-1-4)  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80  
           วทิยาลยัมกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนการส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้น
ศลิปะและวฒันธรรม  จ านวน 5 ตวับ่งชี ้  บรรลุเป้าหมายตาม แผน 5 ตวับ่งชี ้ คดิเป็นรอ้ยละ 100    
(6.1.1-2) 
 
3. มกีารด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง   

 วทิยาลยั มกีารด าเนินงานตามแผนส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒั นธรรมอยา่งต่อเนื่อง
ตลอดปีการศกึษา โดยมกีารด าเนินการ 7 กจิกรรมทัง้ภายในวทิยาลยัและร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  
(6.1.1-3-1) เช่น จดัท าแผนประจ าปี ใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกจิกรรมวนัส าคญัของชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์และจดัตารางรายชื่อบุคคลากรแบบสุ่มไวเ้พื่อเขา้ร่วมกจิกรรมท านุ บ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ( 6.1.1-3-2)     

 
4. เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 วทิยาลยัส่งเสรมิใหน้กัศกึษาสบืสานการแสดงศลิปะและวฒันธรรมดา้นดนตรแีละนาฎศลิป์
ดว้ย  การแสดงโปงลางชื่อวง “ดอกปีป”   ซึง่เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่า ต่อนกัศกึษาและบุคลากร
ในดา้นการอนุรกัษ์  ศลิปะและวฒันธรรมดา้นดนตรแีละนาฎศลิป์ “โปงลาง ”ไว ้ประยกุตเ์นื้อรอ้งการ
แสดงโปงลาง ทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของจงัหวดัราชบุร ี เผยแพร่การแสดงต่อสาธารณชนจนเป็นที่
รูจ้กัในจงัหวดัราชบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คยีง (6.1.1-4-1) วทิยาลัย ไดป้ระยกุตใ์ชผ้า้ทอพืน้ถิน่มาเป็น
เครื่องแต่งกายนกัแสดงและโอ่งของจงัหวดัราชบุรเีป็นอุปกรณ์หลกัในการแสดงโปงลาง ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายนอกวทิยาลยั ในดา้นการเพิม่คุณค่าและเผยแพร่ความงดงาม
ของลายผา้ ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ก่ชุมชนผูท้อผา้พืน้ถิน่แ ละอุตสาหกรรมพืน้เมอืงของจงัหวดัราชบุรี
(6.1.1-4-2)    นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิใหผู้ช้มไดร้่วมแสดงท่าร าไปพรอ้มการแสดงโปงลางบนเวท ีในการ
แสดงทีไ่ดร้บัเชญิร่วมแสดงระดบัจงัหวดั(6.1.1-4-3)   
 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ

จากการใหค้วามร่วมมอืในการแสดงดน ตรโีปงลางและกจิกรรมดา้นการส่งเสรมิ สนบัสนุน
ศลิปะและวฒันธรรมกบัจงัหวดัและวฒันธรรมจงัหวดัราชบุร ี วทิยาลยัจงึไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณจาก
วฒันธรรมจงัหวดัราชบุร ี ในการเป็นแบบอยา่งและสรา้งคุณค่าแก่สงัคมในการส่งเสรมิ  สนบัสนุนและ
เผยแพร่กจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555(6.1.1-5-1) 
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วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 6.1.1    เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะแล ะวฒันธรรมควรวางแผนปฏบิตักิาร ระบุเป้าหมายให้
ชุมชนภายนอกมสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กดิการประเมนิประโยชน์และคุณค่าต่อสงัคมทีเ่ป็นรปูธรรม  ชดัเจน
วดัได ้ และควรหาเวทใีนการน าเสนอผลงานดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  เพื่อใหไ้ดร้บัการยก
ยอ่งระดบัชาต ิ
 
รายการหลกัฐาน 
6.1.1-1-1 แผนยทุธศาสตร ์ประจ าปี 2554 – 2558 
6.1.1-1-2 แผนปฎบิตักิาร โครงการ จตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ปีงบประมาณ 2554  
6.1.1-1-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ปีงบประมาณ 2554 
6.1.1-1-4 1) เช่นเดยีวกบั 6.1.1-1-3 

2) แผนปฎบิตักิาร โครงการจตุรธรรมน าเอกลกัษณ์ไทย น้อมใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ปีงบประมาณ 2555 

6.1.1-2 เช่นเดยีวกบั 6.1.1-1-3 
6.1.1-3-1 เช่นเดยีวกบั 6.1.1-1-3 
6.1.1-3-2 1) แผนประจ าปีใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกจิกรรมวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และ 

   ตารางรายชื่อบุคลากรแบบสุ่ม เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมร่วมกบั 
   หน่วยงานภายนอก    

 2) ฐานขอ้มลูกจิกรรม/โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ปีการศกึษา 2554 
6.1.1-4-1 1) การเผยแพร่การแสดงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน  

2) ภาพการแสดงดนตรโีปงลาง 
6.1.1-4-2 ภาพชุดการแสดงของนกัดนตรโีปงลาง 
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6.1.1-4-3 ภาพผูช้มร่วมแสดงท่าร าไปพรอ้มการแสดงโปงลางบนเวท ี
6.1.1-5-1 1)ประกาศเกยีรตคิุณจากวฒันธรรมจงัหวดัราชบุร ี ในเรื่องการเป็นแบบอยา่งและสรา้งคุณค่า

แก่สงัคมในการส่งเสรมิ  สนบัสนุนและเผยแพร่กจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 
2) เกยีรตบิตัรจากผูอ้ านวยการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ เขต 5  ราชบุร ีในงาน
มหกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพประจ าปี 2554 : ตลาดนดันวตักรรม  สรรคส์รา้งภาคสีุขภาพ
แขง็แรง 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.2   การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม  (สมศ. 11) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี ศลิปะและวฒันธรรมเกีย่วขอ้งกบัความสุนทรยีแ์ละรสนิยม  เกดิรปูแบบวถิี
ชวีติและสงัคมโดยมลีกัษณะทีเ่ป็นพลวตั ิ  มกีารเปลีย่นแ ปลงตลอดเวลา  จ าเป็นตอ้งรูท้นัอยา่งมี
ปญัญา   โดยมแีผนในการพฒันา  ใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสุนทรยีภาพในบรบิทของศลิปะและ
วฒันธรรม  สามารถเลอืกรบัรกัษาและสรา้งใหต้นเองและสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งรูคุ้ณค่าความงามอยา่ง
มสีุนทรยีท์ีม่รีสนิยม 
 
ประเดน็การพิจารณา 

1. การมสี่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี
2. สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของ อาคารสถานที ่สะอาด   ถูกสุขลกัษณะ  และตกแต่ง

อยา่งมคีวามสุนทรยี ์ 
3. ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม   สอดคลอ้งกบั ธรรมชาต ิและเป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
4. การจดัใหม้พีืน้ทีท่างวฒันธรรมที่เอือ้และส่งเสรมิใหน้กัศกึษาและบุคลากรมสี่วนร่วมอยา่ง

สม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษา  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 

ในปีการศกึษา  2554  การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม   วทิยาลยั
สามารถด าเนินงาน  ผ่านประเดน็การพจิารณา จ านวน 5   ขอ้ ดงันี้ 
1.  การมสี่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี   

  วทิยาลยัมกี ารก าหนดวฒันธรรมทีด่ใีนเรื่องความรบัผดิชอบต่อองคก์ร และด ารงเอกลกัษณ์
ไทย โดยนกัศกึษาและบุคลากรทุกคน ร่วมมอืในการอนุรกัษ์วฒันธรรมการแต่งกายดว้ยชุด ผา้ไทยทุก
วนัองัคาร (6.1.2-1-1 ) และร่วมท าบุญตกับาตรดว้ยอาหารห่อใบตองโดยพรอ้มเพยีงกนัทุกวนัองัคารที ่
2 ของเดอืน (6.1.2-1-2 ) นอกจากนี้เพื่อเป็นการสรา้งวฒันธรรมในการด ารงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย
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การเชดิชชูาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ วทิยาลยัไดก้ าหนดกจิกรรมก่อนเริม่การประชุมประจ าเดอืน  
เช่น  ให้ บุคลากรทุกคนกล่าวค าบชูาพระรตันตรยั บดิามารดาและครอูาจารย ์ ชมวดีทีศัน์
เทดิพระเกยีรต/ิรบัฟงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  และกจิกรรมปลกูจติส านึกการ
เป็นขา้ราชการทีด่ขีองแผ่นดนิ   ( 6.1.2-1-3) และบุคลากรของวทิยาลยัทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความ
ร่วมแรงร่วมใจ  รบัผดิชอบต่อหน้าที ่เช่น มกีารมอบหมายงานแทนเมื่อไม่อยูป่ฏบิตังิาน   มกีาร
แลกเปลีย่นเวรสุขภาพเมื่อมภีารกจิจ าเป็น  เป็นตน้ ( 6.1.2-1-4) 
 

2.  สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของอาคารสถานที ่สะอาด  ถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวาม

สุนทรยี ์ 

วทิยาลยัมสีิง่แวดลอ้ม ที่สะอาด และมคีวามเป็นระเบยีบ  จดัเกบ็อุปกรณ์เป็นสดัส่วน  หยบิ

ใชไ้ดส้ะดวก (6.1.2-2-1)  มสีถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม ถูกสุขลกัษณะ   ก่อใหเ้กดิความปลอดภยั  สุขใจ  

สุขกาย  เช่น  จดัจา้งยามรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัง่โมง (6.1.2-2-2)  ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด ถงั

บรรจุน ้ายาดบัเพลงิ เครื่องส ารองไฟฟ้า สญัญาณเตอืนภยัจากการใชไ้ฟฟ้าเกนิ ตาขา่ยกนันกทุก

อาคาร (6.1.2-2-3)  และจดัตกแต่งภายนอกอาคารอยา่งมสีุนทรเีช่นจดัตกแต่งตน้ไมด้อก ไมป้ระดบั

เป็นรปูทรงต่างๆ (6.1.2-2-4)  ระเบยีงทางเดนิ  ผนงัอาคารประดบัดว้ยตวัอกัษรเป็นขอ้ความ พระราช

ด ารสัคุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  พระราชด ารสัของสมเดจ็พระศรนีครนิ

ทราบรม ราชชนนี เพื่อเตอืนใจ กระตุน้ความคดิ สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ (6.1.2-2-5) ตกแต่งหอ้ง

ประชุมในอาคารดว้ยภาพวาดดอกไมไ้ทย (6.1.2-2-6) 

 

3.  ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

วทิยาลยัจดั แต่งและรกัษา ภมูทิศัน์ บรเิวณวทิยาลั ยใหส้วยงามสอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ด้วยไมย้นืตน้ ไมด้อก ไมป้ระดบั  ตกแต่งอยา่งมี ความสุนทรีย ์(6.1.2-3-1)มคีวามเป็น

ธรรมชาตดิว้ย น ้าตก น ้าพุ สวนสมุนไพร ปรบัปลกูไมป้ระดบัตามฤดกูาลเพื่อเป็นสสีนั ท าใหภ้มูทิศัน์

ของวทิยาลยั  สวยงามและร่มเยน็ (6.1.2-3-2) ประดบัสวนดว้ยอุปกรณ์ออกก าลงักายภาคสนามเพื่อ

ส่งเสรมิสุขภาพ (6.1.2-3-3) และมกีารจดักจิกรรมเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในหอพกั ไดแ้ก่ ”ขวด

พลาสตกิพชิติขยะ”และ”กระดาษดมีรีายได”้ (6.1.2-3-4) 

 

4.  การจดัใหม้พีืน้ทีแ่ละกจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสรมิใหน้กัศกึษาและบุคลากรมสี่วนร่วมอยา่ง

สม ่าเสมอ   
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วทิยาลยัแจง้ใหทุ้กคนในทีป่ระชุมประจ าเดอืน ทราบวา่พืน้ทีท่างวฒันธรรมของวทิยาลยั  คอื  

ลานสมเดจ็ยา่หน้าเสาธง (6.1.2-4-1) และจดัท าประกาศวทิยาลยั เรื่อง ก าหนดพืน้ทีท่างวฒันธรรม    

( 6.1.2-4-2)  เพื่อใชเ้ป็นลานอเนกประสงค์ จดักจิกรรม อยา่งสม ่าเสมอ ตามแผนการใชพ้ืน้ทีท่าง

วฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ2555 (6.1.2-4-3)   เช่น กจิกรรมสรา้งเสรมิจรยิธรรมด ารงเอกลกัษณ์

ไทยใส่ใจสิง่แวดลอ้ม นอบน้อมประเพณีไทย จดักจิกรรมแต่งผา้ไทยใส่บาตรเดอืนละครัง้ ดว้ยอาห าร

ไทย ห่อหุม้ดว้ยวสัดุอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มปีระชา ชนเขา้ร่วมตกับาตร และใชใ้นการกระท าพธิถีวาย

ราชสกัการะสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เนื่องในวนัพยาบาลแห่งชาตแิละจดักจิกรรมเจรญิ

จติตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  เนื่องในโอกาสเฉลมิ        

พระชนมพรรษา และการจดัแสดงดนตรโีปงลางในพธิี ฉลองวนัส าเรจ็การศกึษา อยา่งสม ่าเสมอ 

(6.1.2-4-4)   

 

5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษา ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

วทิยาลยัประเมนิระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาทัง้องคก์ร ต่อการพฒันา

สุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม  ในประเดน็การพจิารณาขอ้  1-4 ไดผ้ลการประเมนิเท่ากบั 

4.77 จากคะแนนเตม็ 5 (6.1.2-5-1) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 6.1.2    เท่ากบั  5  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ส่งเสรมิใหบุ้คลากร และนกัศกึษา ไดม้สี่วน
ร่วมในกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ   รวมถงึการรกัษาภมูทิศัน์ อาคาร
สถานที ่ สอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ตลอดจนมกีารปรบัปรุงและพฒันาเพื่อ
การด ารงรกัษาอยา่งต่อเนื่อง 
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รายการหลกัฐาน 
 

6.1.2-1-1 1)หนงัสอืราชการที ่รบ.0016.3/ว 17251 เรื่อง ขอเชญิชวนใหแ้ต่งกายชุดผา้ไหมหรอืผา้ไทย 
2)หนงัสอืราชการที ่รบ.0016.3/ว 5171 เรื่อง ขอความร่วมมอืในการแต่งกายในการปฏบิตั ิ
  หน้าทีร่าชการ 
3)ภาพการแต่งกายดว้ยผา้ชุดไทยของบุคลากรและนกัศกึษา 

6.1.2-1-2 
 
 
 
6.1.2-1-3 
6.1.2-1-4 
 
6.1.2-2-1 
 
6.1.2-2-2 
6.1.2-2-3 
6.1.2-2-4 
6.1.2-2-5 
6.1.2-2-6 
6.1.2-3-1 
6.1.2-3-2 
6.1.2-3-3 
6.1.2-3-4 
6.1.2-4-1 
6.1.2-4-2 
6.1.2-4-3 
6.1.2-4-4 

1)ก าหนดการใส่บาตร โครงการ บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนครอบคลุมทุกพนัธกจิ ตามหลกั 
ธรรมาภบิาลภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมที่ 10 สรา้งเสรมิจรยิธรรม ด ารง
เอกลกัษณ์ไทย ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม นอบน้อมประเพณีไทย 
2)ภาพบุคลากรและนกัศกึษาร่วมท าบุญตกับาตร  
ภาพการมสี่วนร่วมในการด ารงเอกลกัษณ์ไทยของบุคลากรก่อนการประชุมประจ าเดอืน 
1)ใบมอบหมายงาน 
2)ใบแลกเปลีย่นเวรสุขภาพอาจารย ์
1)ภาพสิง่แวดลอ้มในวทิยาลยั 
2)ภาพหอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์ 
สญัญาจา้งใหบ้รกิารรกัษาความปลอดภยั 
ภาพอุปกรณ์ช่วยรกัษาความปลอดภยั 
ภาพการตกแต่งตน้ไมอ้ยา่งมสีุนทรยี ์
ภาพระเบยีงทางเดนิ ผนงัอาคารประดบัดว้ยตวัอกัษร  
ภาพตกแต่งหอ้งในอาคารดว้ยภาพวาดดอกไมไ้ทย 
เช่นเดยีวกบั 6.1.2-2-4 
ภาพน ้าพุ สวนสมุนไพร   
ภาพอุปกรณ์การออกก าลงักายภาคสนาม 
ภาพกจิกรรมเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่2 /2554 
ประกาศ การก าหนดพืน้ทีท่างวฒันธรรม 
แผนการใชพ้ืน้ทีท่างวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 
ภาพการ ใชพ้ืน้ทีท่างวฒันธรรมจดักจิกรรม 

6.1.2-5-1 
 

รายงานผลการประเมนิระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาทัง้องคก์รต่อการพฒันา
สุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม   
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ตารางท่ี 2.6  สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่6  การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม                     
                                     
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย      ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม   
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิป ะ
และวฒันธรรม (สกอ.6.1) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1   การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะ
และวฒันธรรม  (สมศ.10) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.2  การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิาง
ศลิปะและวฒันธรรม  (สมศ.11) 

5 ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.00 
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องคป์ระกอบท่ี 7     การบรหิารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี  7.1         ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ. 7.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :   กระบวนการ  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี ปจัจยัสนบัสนุนทีส่ าคญัต่อการเจรญิกา้วหน้าของสถาบนัอุดมศกึษา  คอืสภา
สถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนันัน้ๆ  หากสภาสถาบนัและผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์เป็นผูน้ าทีด่ ี 
มธีรรมาภบิาล รบัผดิชอบต่อสงัคม  รกัความกา้วหน้า  ดแูลบุคลากรอยา่งด ี เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้
มามสี่วนร่วมในการบรหิาร  มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกป้ญัหา  และก ากบัดแูล  ตดิตามผลการ
ด าเนินงานของสถาบนัไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง  จะท าใหส้ถาบนัเจรญิรุดหน้าอยา่งรวดเรว็ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. สภาสถาบนัปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเอง
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า 

2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยั ง
บุคลากรทุกระดบั มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏบิตังิานและพฒันาสถาบนั  

3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

4. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ใหอ้ านาจใน
การตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน  เพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโ ยชน์ของสถาบนัและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี  

7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนัและผูบ้รหิารน าผลการประเมนิไป
ปรบัปรุงการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม  
 
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 
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ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศกึษา 2554   ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั    
วทิยาลยัสามารถด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  7 ขอ้  ดงันี้ 
1.  สภาสถาบนัปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีาร
ประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า โดยท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ 
เพื่อทบทวนบทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน (7.1-1-1 ถงึ 7.1-1-4) ก าหนดนโยบายการบรหิาร วทิยาลยั
ร่วมกนัระหวา่งผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (7.1-1-5) มกีารเปิดเผยประวตัิ
คณะกรรมการ ต่อสาธารณชน ทาง website ของวทิยาลยั (7.1-1-6) และมกีารประเมนิตนเองตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า (7.1-1-7) 
 
2.  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มี
ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันา
สถาบนั 
           ผูบ้รหิาร ก าหนด นโยบาย ทศิทางการด าเนินงานและถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั       
(7.1-2-1) ร่วมกบับุคลากรทบทวน วสิยัทศัน์   พนัธกจิ  ก าหนดยทุธ ศาสตร์  แผนงาน  (7.1-2-2) น าสู่
การปฏบิตัโิดยมกีารก าหนดตวับ่งชี้และผูร้บัผดิชอบ (7.1-2-3) ด าเนินการถ่ายทอดนโยบาย วสิยัทศัน์ 
แผนยทุธศาสตร ์ใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบและท าความเขา้ใจร่วมกนั (7.1-2-4) มกีาร
น าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิาน และพฒันาสถาบนั เช่น น าสารสนเทศขอ้มลูเกีย่วกบั
การเงนิ ขอ้มลูแผนการด าเนินงาน มาใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์ (7.1-2-5)  
 
3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของวทิยาลยัไปยงับุคลากรในสถาบนั 
           ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิารปีละ 2 
ครัง้ (7.1-3-1) ตดิตามผลการน านโยบาย  แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตัิ  (7.1-3-2) และประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามพนัธกจิของวทิยาลยัปีละ 1 ครัง้ (7.1-3-3) และสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้อง
แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 (7.1-3-4) โดยแจง้ผลการด าเนินงานไปยงั
บุคลากรทุกระดบั ผ่านการประชุมประจ าเดอืน  (7.1-3-5) และน าผลการประเมนิการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554 มาปรบัแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยั
ประจ าปีการศกึษา 2554  (7.1-3-6) 
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4.   ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ใหอ้ านาจในการตดัสนิใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
           ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรร่วมแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารจดัการ เช่น  หารอืเพื่อรบั
ฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากบุคลากร  (7.1-4-1) ปรบัลดขัน้ตอนการบรหิารโดยมอบอ านาจการ
ตดัสนิใจแกผู่บ้รหิารหรอืผูป้ฏบิตัริะดบัถดัไป เพื่อเพิม่ความคลอ่งตวั เช่น แต่งตัง้ขา้ราชการรกัษาการใน
ต าแหน่งผูอ้ านวยการ (7.1-4-2)  มอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูอ้ านวยการ  (7.1-4-3) แต่งตัง้
ผูป้ฎบิตัหิน้าทีเ่วรรกัษาการณ์ประจ าสถานทีร่าชการและผูต้รวจเวรประจ าเดอืน (7.1-4-4) การมอบหมาย
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารแต่ละระดบัตามโครงสรา้งองคก์าร (7.1-4-5)  และมกีารก าหนด
ลกัษณะงานของบุคลากร (7.1-4-6) ม ีweb blog เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหวา่งผูบ้รหิารและ
บุคลากร (7.1-4-7)   
 
5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์อง
สถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ  
 ผูบ้รหิารมกีารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิทกัษะในการปฏบิตังิานให้สงูขึน้อยา่งต่อเนื่องหรอื
เพิม่ศกัยภาพในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ เช่น การสอนงาน (7.1-5-1) การประชุมแลกเปลีย่น
เรยีนรู้และการศกึษาดงูาน  (7.1-5-2) แจง้ขอ้มลู ความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งในการ ส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน  
(7.1-5-3) มกีารฝึกประสบการณ์ใหก้บับุคลากรใหม่กบัพี่ เลีย้ง (Coaching) (7.1-5-4) การจดักจิกรรม
ใหค้วามรูใ้นงาน (7.1-5-5) เป็นตน้    
 
6.  ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของสถาบนัและผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี  
         ผูบ้รหิารมดี าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 10 ประการ มกีารเปิดเผยประวตัิ  (7.1-6-1)  มี
รายงานการเงนิของ วทิยาลยั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร เป็นประจ าทุก ไตรมาส มกีารตดิตามผล
การควบคุมภายใน ดงัรายละเอยีดปรากฏในแฟ้มรายงานการบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล (7.1-
6-2)    
 
7. สภาสถาบนัประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนัและผูบ้รหิารน าผลการประเมนิไปปรบัป รุงการ
บรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
           คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ประชุมเพื่อท าขอ้ ตกลงร่วมกนั เรื่อง การประเมนิ ผลการ
บรหิารงานของ วทิยาลยัและการประเมนิผูบ้รหิาร (7.1-7-1) ประเมนิผลการบรหิารงานของสถาบนั
และผูบ้รหิารตามทีก่ าหนด (7.1-7-2)  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (7.1-7-3)  
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มกีารน าผลการประเมนิไปใชป้รบัปรุงการบรหิารงาน อาท ิ เตรยีมแผนการปรบัผงัโครงสรา้งการ
บรหิารองคก์าร การจดัประชุมเพื่อใหบุ้คลากรเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัทัง้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 
การเพิม่ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากร  (7.1-7-4) เป็นตน้ 
 
           วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่7.1  เท่ากบั   7   ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 
 

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

 
แนวทางการพฒันา 

1. เลขานุการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั จดัท าแผนการประชุม จ านวนคณะกรรมการ
ทีเ่ขา้ประชุม จ านวนครัง้ของการตดิตามแผนปฏบิตักิาร การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  เพื่อเป็นที่
รบัทราบโดยทัว่กนั  

2. กรณีมกีรรมการบรหิารวทิยาลยัลาระยะยาวหรอือบรม ควรมกีารบนัทกึและมอบหมาย
หน้าทีใ่นการด าเนินการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้  และควรมกีารรายงานการป ระชุมให้
คณะกรรมการบรหิารทราบ และแจกบนัทกึการรายงานการประชุมเมื่อสามารถกลบัมาปฏบิตัภิารกจิ 
 
รายการหลกัฐาน  

 7.1-1-1 คู่มอืการบรหิารของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั และผูบ้รหิารวทิยาลยั 
พยาบาล : กฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่

7.1-1-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่ 9 / 2553  วนัที ่17  
กนัยายน 2553 วาระที ่4.11  เรื่องการชีแ้จงและท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย  
ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาลยั (กรรมการชุด ส าเนาค าส ัง่ที ่158/2553) 

7.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่3 / 2553  วนัที ่3 ธนัวาคม 
2553 วาระเรื่องแจง้ 1. คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ : องคป์ระกอบของคณะ
กรรมการบรหิาร และการแต่งตัง้เลขานุการฯ และผูช้่วยเลขานุการฯ  ขอ้ 3 หลกัเกณฑ์
และวธิปีระเมนิผลการปฏบิตัริาชการฯ  

7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่1 / 2555 วนัที ่10 ตุลาคม 
2554 ระเบยีบวาระที ่5.1 ก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  
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7.1-1-5 
 

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

 
 
 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 9 / 2553 วนัที ่17 กนัยายน 
   2553 วาระที ่3.4. เรื่องรายงานผลการทบทวนปรชัญา ปณิธาน และนโยบายของ 
   วทิยาลยัต่อคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
3) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  
   วนัที ่7-9 กนัยายน 2554 วาระที ่4.4.1 เรื่อง ชีแ้จงและใหทุ้กคนไดร้่วมทบทวนและ 
   ประชาพจิารณ์ประเดน็นโยบายการบรหิาร 
4) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่5/2555 วนัที ่14 มนีาคม 2555  
   วาระที ่4.7 การทบทวนนโยบายของคณะกรรมการบรหิาร 

7.1-1-6 http://www.bcnr.ac.th/ (รายนามและประวตักิรรมการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั) 
7.1-1-7 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่3 / 2553  วนัที ่3 ธนัวาคม 

    2553 วาระ 4.3 เรื่อง หารอืการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิาร  
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 9 / 2555 วนัที ่16  
   พฤษภาคม 2555 วาระ 4.3 การประเมนิผลผูบ้รหิารของวทิยาลยั และวาระ 4.4 การ 
   ประเมนิผลการบรหิารวทิยาลยั 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 2 / 2555  วนัที ่9  
   พฤศจกิายน 2554 วาระ 4.1 เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิตนเองของ 
   คณะกรรมการบรหิารฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4) รายงานผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิารประจ าปีงบประมาณ 2555 

7.1-2-1 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 8 /2553 วนัที ่11 สงิหาคม 
   2553 วาระที ่4.12.2  เรื่องขอทบทวน นโยบายการบรหิารงานของวทิยาลยั 
2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  
   วนัที ่7-9  กนัยายน 2554 วาระเรื่องแจง้ 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ ครัง้ที ่5/2555 วนัที ่14  
   มนีาคม 2555 วาระที ่4.7 การทบทวนนโยบายของคณะกรรมการบรหิาร 
4) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่ 
   29 มนีาคม 2555 วาระเรื่องแจง้ 
 
 

http://www.bcnr.ac.th/
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7.1-2-2 
   

1) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  
   วนัที ่7-9  กนัยายน 2554 วาระที ่4.4 เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายใหห้น่วยงาน 
   และบุคลากรทุกระดบัทราบและมคีวามเขา้ใจร่วมกนัฯ 
2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่ 
   29 มนีาคม 2555 วาระที ่4.6 เรื่อง ทบทวนความเหมาะสมของปรชัญา อตัลกัษณ์ 
   สถาบนั   อตัลกัษณ์ของบณัฑติ  ปณิธาน  

7.1-2-3 1) แผนยทุธศาสตร ์2554-2558 : ตวับ่งชีแ้ผนยทุธศาสตรแ์ละผูร้บัผดิชอบ หน้า  
   2-12-53 ถงึ 2-53-53 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่4 /2555 วนัที ่4 มกราคม 
   2555  วาระ 4.2 เรื่อง ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็การปฏบิตังิานรายบุคคล 

7.1-2-4 1) รายงานการประชุม โครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอดตวับ่งชี้ 
    และเป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของวทิยาลยั  
    (22 เมษายน 2554) 

 2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  
   วนัที ่7-9  กนัยายน 2554 วาระที ่4.3, 4.4 และ 4.5 
3) รายงานการประชุมประจ าเดอืน ครัง้ที ่9 /2554  วนัที ่10 ตุลาคม 2554 วาระ 4.2  
   เรื่อง ชีแ้จงตวัชีว้ดัแผนยทุธศาสตร ์2554 2558 แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2555 และ 
   ค่าเป้าหมายแต่ละตวับ่งชี ้
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 2/2555 วนัที ่9 พ.ย.  
    2554 วาระ 4.2 เรื่อง การถ่ายทอดวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินงานของปี 
    งบประมาณ 2555 ไปยงับุคลากรต่างๆ ฯ  
5) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่ 
   29-30 มนีาคม 2555 วาระที ่1 เรื่องแจง้ , 4.6 และ 4.7 

7.1-2-5 ฐานขอ้มลูสารสนเทศ  
7.1-3-1 1) รายงานสรุปผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ “การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ ์

   และพฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัฯ (18-20 เมษายน 2554)   
   : วาระ 4.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554  
2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  
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   วนัที ่7-9 กนัยายน 2554 วาระที ่4.1 เรื่อง การก ากบั ตดิตามผลการน านโยบาย  
   แผนกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิและประเมนิผลการด าเนินงานตามภารกจิของสถาบนั 
3) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่
   29-30 มนีาคม 2555 วาระที ่4.4 การก ากบั ตดิตามผลการน านโยบาย แผนกลยทุธ ์
   ไปสู่การปฏบิตั ิและประเมนิผลการด าเนินงานตามภารกจิของสถาบนั 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 5 / 2554 วนัที ่20 เมษายน  
   2554 วาระ 4.2 สรุปผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
   งบประมาณ 2554 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ( เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่6/2554 วนัที ่
    7 กนัยายน 2554 วาระ 4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 2 / 2555 วนัที ่9  
    พฤศจกิายน 2554  วาระ 4.3 เรื่อง การก ากบัตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
    ของผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิาร  
7) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่5/2555 วนัที ่14 มนีาคม 2555  
    วาระที ่4.5 และ 4.6 การตดิตามผลการด าเนินงานฯ  
8) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่5/2554 วนัที ่30 
     มนีาคม 2555 วาระที ่4.1 ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ผนยทุธศาสตรแ์ละ 
     ตวับ่งชีแ้ผนปฏบิตักิาร 2555 (รอบ 6 เดอืน) 

7.1-3-2 เช่นเดยีวกบั 7.1-3-1 
7.1-3-3 1) รายงานประจ าปี 2554 : ผลการด าเนินงานตามพนัธกจิ 

2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่
   29-30 มนีาคม 2555 วาระที ่4.4  การก ากบั ตดิตามผลการน านโยบาย แผนกลยทุธ ์
   ไปสู่การปฏบิตั ิและประเมนิผลการด าเนินงานตามภารกจิของสถาบนั  

7.1-3-4 1) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  
   วนัที ่7-9 กนัยายน 2554 
2) รายงานสรุปผลการปฏบิตังิาน รอบ 6 เดอืนแรก ประจ าปีงบประมาณ 2555 

7.1-3-5 แฟ้มรายงานการประชุมประจ าเดอืน เช่น  
 1) รายงานการประชุมประจ าเดอืน 8/2554 (31 ส.ค.54) 4.2 เรื่องการตดิตาม 

    ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 และการ 
   จดัท าแผนปฏบิตักิาร 2555 
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2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 6 / 2554 (7 มถุินายน 2554) วาระที ่4.1    
   รายงานสถานะทางการเงนิ 
3) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 8/2554 (31 สงิหาคม 2554) วาระที ่4.3   
   การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554,     
   วาระที ่4.7 รายงานผลการบรหิารงบประมาณงานคนืสู่เหยา้ชาวเขม็เหลอืง,  วาระที ่ 
   4.8 รายงานผลการประเมนิจรรยาบรรณวชิาชพีของอาจารยแ์ละบุคลากร                  
   สายสนบัสนุน และวาระที ่4.13 ทบทวนทศิทางการวจิยัปีการศกึษา 2554  
4) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ 9 /2554  (10 ตุลาคม 2554) วาระที ่4.9 การ 
   อยูเ่วรของเจา้หน้าทีแ่ละการสบัเปลีย่นสถานทีป่ฏบิตังิานของเจา้หน้าที่  
5) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่ครัง้ที ่ 10/ 2554 (9 พฤศจกิายน 2554) วาระ  
   ที ่4.5 แนวทางการพฒันาการด าเนินโครงการปีงบประมาณ 2554 และวาระที ่4.8  
   ชีแ้จงข ัน้ตอนการด าเนินงานเรื่องการมสี่วนร่วมของกลุ่มงานและบุคลากรในการ 
   ปฏบิตัติามแผนยทุธศาสตร ์

7.1-3-6 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ 6/2554 วนัที ่ 
    7 กนัยายน 2554 

 2) แผนยทุธศาสตรป์ระจ าปี 2554 – 2558 
 3) แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยัประจ าปีการศกึษา 2554 
7.1-4-1 1) รายงานประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่10 / 2554 (9 พฤศจกิายน 2554)  วาระเรื่องแจง้  

   1.2 หารอืเพื่อรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากบุคลากร 
2) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่5/2554 วนัที ่30 
    ส.ค. 2554 วาระที ่5 หารอืการจ่ายเงนิรายไดส้ถานศกึษาเป็นค่าตอบแทนฯ 
3) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ครัง้ที ่5/2555 วนัที ่14 มนีาคม  
   2555 วาระที ่1. ขอ้ 1 การส ารวจความคดิเหน็บุคลากรเพื่อพฒันาการบรหิาร 
   ขอ้ 2 การบรหิารงานแบบ TOP TEAM 

7.1-4-2 1) ส าเนาค าส ัง่ที ่2308/2553 แต่งตัง้รกัษาการแทนผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาล 
    บรมราชชนนี ราชบุร ี
2) ส าเนาค าส ัง่ที ่747/2555 แต่งตัง้ขา้ราชการรกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการ 

7.1-4-3 1) ส าเนาค าส ัง่ที ่211/2553 (30 ธ.ค.53) มอบหมายหน้าทีใ่หป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 
   ผูอ้ านวยการ 
2) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่5/2554 วนัที ่26 
   ม.ีค. 2555 วาระที ่1 การรกัษาการณ์แทนผูอ้ านวยการ  

7.1-4-4 ส าเนาค าส ัง่แต่งตัง้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่วรรกัษาการประจ าสถานทีร่าชการและ 
ผูต้รวจเวรประจ าเดอืน  
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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 1) รายงานการประชุม โครงการพฒันาผลการปฏบิตัริาชการโดยการถ่ายทอด 

   ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของวทิยาลยัสู่ระดบับุคคลตามอตัลกัษณ์และบรบิทของ 
   วทิยาลยั (วนัที ่22 เม.ย.54) วาระ เรื่อง  แจง้เรื่องแนวทางการถ่ายทอดตวัชีว้ดั 
   และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล  
2) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร : “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์ละ 
   พฒันาผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต วนัที ่
   29  มนีาคม 2555 วาระที ่4.1 ขอ้ 2 
3) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่7/2555 วนัที ่26  
    มนีาคม 2555 วาระที ่1 เรื่องแจง้ 1) การรกัษาการณ์แทนผูอ้ านวยการ  

7.1-5-2 1) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่4/2554 วนัที ่15  
   มถุินายน 2554 วาระที ่1 เรื่องแจง้ ขอ้ 1 ประสบการณ์การตรวจ IQA 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่7/2554 วนัที ่13 กรกฎาคม 2554 
   วาระที ่4.9 การใชฐ้านขอ้มลูงานวจิยั 
3) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่10/2554 วนัที ่9 พฤศจกิายน 2554 
   วาระที ่4.5 แนวทางการพฒันาการด าเนินโครงการปีงบประมาณ 2555 

7.1-5-3 แฟ้มรายงานการประชุมประจ าเดอืน 
 1) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่7/2554 วนัที ่13 กรกฎาคม 2554 

   วาระที ่4.2 และ 4.3 หนงัสอืแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงนิฯ 
2) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่8/2554 วนัที ่11 ส.ค. 2554 วาระที ่5.1  
    การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 
    ของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
3) รายงานการประชุมประจ าเดอืนครัง้ที ่10/2554 วนัที ่9 พฤศจกิายน 2554 
   วาระที ่4.8  ชีแ้จงข ัน้ตอนการด าเนินงานเรื่องการมสี่วนรวมของกลุ่มงานและ 
   บุคลากรในการปฏบิตัติามแผนยทุธศาสตร ์
4) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่9/2555 วนัที ่16  
   พฤษภาคม 2555 วาระที ่4.2 ลกูจา้งชัว่คราวขอลาออกจากราชการ 

7.1-5-4 
 
 
 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานใน BCNR QM (PM 24) 
 
 
 

http://www.bcnr.ac.th/
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7.1-5-5  
 
 
 
7.1-6-1 

รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร  “โครงการการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ ์และพฒันา
ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานตามสถานการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต” วนัที ่29 – 30 
มนีาคม 2555 เรื่องแจง้ 2 สอนงาน : แนวทางการทบทวนและปรบัแผนงานโครงการ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 
เช่นเดยีวกบั 7.1-1-6 

7.1-6-2 แฟ้มสรุปรายงานการบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ของผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาล 
7.1-7-1 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที ่4 / 2554 วนัที ่10 มกราคม 

   2554 วาระ 3.7 แบบประเมนิผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่ 2 / 2555  วนัที ่9  
   พฤศจกิายน 2554 วาระ 4.1 เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิตนเองของ 
   คณะกรรมการบรหิารฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555  
3) รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่9/2555 วนัที ่16  
   พฤษภาคม 2555 วาระที ่4.3 การประเมนิผลผูบ้รหิาร วาระที ่4.4 การประเมนิผล 
   การบรหิารวทิยาลยั 

7.1-7-2 1) รายงานสรุปผลการประเมนิผลการบรหิารงานของวทิยาลยัประจ าปี 2555 
 2) รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรต่อผูบ้รหิาร วทิยาลยั 

   พยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ีประจ าปี 2555 
7.1-7-3 
 
 
7.1-7-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่11 /2555 วนัที ่7   
มถุินายน  2555 วาระที่4.1 รายงานผลการประเมนิ ความพงึพอใจต่อผูบ้รหิาร  การ
บรหิารงาน และการด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่12/2555 วนัที ่20  
มถุินายน 2555 วาระเรื่องประธานแจง้ 2) การเคลื่อนยา้ยบุคลากร 8) การปรบัผงั 
โครงสรา้งขององคก์ร 
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ตวับ่งช้ีท่ี  7.1.1    การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั (สมศ.13) 
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 การประเมนิผลตามหน้าทีแ่ละบทบาทของผูบ้รหิารในการบรหิารและการจดัการใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิ งานประจ าปีของสถาบนัอุดมศกึษา   จะมุ่งเน้นการประ เมนิ

คุณภาพของการบรหิารงานตามนโยบายของของสภาสถาบนัอุดมศกึษา  ประสทิธผิลของแผนปฏบิตัิ
การประจ าปี ความสามารถในการบรหิารและการจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ใชค้่าคะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบนัแต่งตัง้ (คะแนนเตม็ ๕) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศกึษา 2554  ผลการประเมนิผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีใน
การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั  โดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบนัแต่งตัง้ เท่ากบั 
5.00  คะแนน (7.1.1-1) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 7.1.1  เท่ากบั  5  คะแนน   จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
 
สรปุคะแนน 

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

 
แนวทางการพฒันา 
 ผูบ้รหิารน าผลการประเมนิคุณภาพของการบรหิารงานตามนโยบายของสภา
สถาบนัอุดมศกึษา ประสทิธิ ผลของแผนปฏบิตักิารประจ าปี ความสามารถในการบรหิารและการ
จดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร ไปพฒันาปรบัปรุงการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีต่่อไป 
 
รายการหลกัฐาน 
7.1.1-1 หนงัสอืราชการที ่สธ. 0203.001/2631  เรื่อง ส่งผลการประเมนิตวับ่งชีท้ ี ่7.1.1 การปฏบิตัิ

ตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั (สมศ.13) 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 166 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2            การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรยีนรู้ (สกอ.7.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :     กระบวนการ  
ค าอธิบายตวับ่งช้ี มาตรฐานการอุดมศกึษาขอ้ที ่ 3  ก าหนดใหส้ถาบนัมกีารสรา้งและพฒันา
สงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู ้  ซึง่ตอ้งมกีารจดัการความรูเ้พื่อมุ่งสู่สถาบนัแห่งการเรยีนรู ้ 
โดยมกีารรวบรวมองคค์วามรูท้ ีม่อียูใ่นสถาบนัซึง่กระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันา
ใหเ้ป็นระบบ  เพื่อใหทุ้กคนในสถาบนัสามารถเขา้ถงึความรูแ้ละพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้ รวมทัง้
ปฏบิตังิานไ ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  อนัจะส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศกึษามคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนั
สงูสุด  กระบวนการในการบรหิารจดัการความรูใ้นสถาบนั  ประกอบดว้ย  การระบุความรู ้ การ
คดัเลอืก  การรวบรวม  การจดัเกบ็ความรู ้ การเขา้ถงึขอ้มลู  และการแลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนั  การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรูภ้ายในสถาบนั   การก าหนดแนว
วธิปีฏบิตังิาน  ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความรูใ้น
สถาบนัใหด้ยี ิง่ขึน้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มกีารก าหนดประเดน็ความรู ้และเป้าหมายของการจดัการความรูท้ ีส่อดคลอ้งกบัแผน  
กลยทุธข์องสถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้น 
การวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้ 1 

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

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

5. มกีารน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาทีผ่่านมา 
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ ทกัษะของผูม้ปีระส บการณ์ตรง (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 
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ผลการด าเนินงาน 
 ใน ปีการศกึษา 2554   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัแห่งการเรยีนรู ้   วทิยาลยั สามารถ
ด าเนินงาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  5 ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ ีส่อดคลอ้งกบัแผน กลยทุธ์ของ
สถาบนัอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั  

วทิยาลยัฯก าหนดประเดน็การจดัการความรูแ้ละเป้าหมาย ในปีการศกึษา 2554  จ านวน 2 
เรื่อง  คอื เรื่องการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นการดแูลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์และ
การจดัการความรูจ้ากงานวจิยัเรื่องการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์  ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธข์องสถาบนัในประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3   และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร
วทิยาลยั  (7.2-1-1 และ 7.2-1-4 ) 

 
2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้น 
การวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้ 1 

 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการ
วจิยั ทัง้ 2  เรื่อง คอื อาจารยใ์นวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี  ตามทีร่ะบุในแผนการจดัการ
ความรู ้ปีการศกึษา 2554 (7.2-2-1)  

 
3.  มกีารแบ่งปนัแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge)เพื่อ
คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด  

วทิยาลยัมกีาร แบ่งปนัแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู้  ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนด ในขอ้ 1 และเผยแพร่สู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด  โดย 

3.1  การจดัการความรู ้เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นการดแูลดว้ย 
 หวัใจความเป็นมนุษย ์ มี การแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรูแ้ละทกัษะของอ าจารยผ์ูม้ ี
ประสบการณ์ตรงและเป็นทมีแกนน าเรื่องหวัใจความเป็นมนุษย ์ โดยการจดัประชุมแลกเปลีย่นความรู้
และประสบการณ์ระหวา่งผูส้อนและระดมสมองเพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ ี(7.2-3-1) และน ามาเผยแพร่
สู่กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด (7.2-3-2) 
          3.2  การจดัการความรูจ้ากงานวจิยั เรื่องการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ มี
การแบ่งปนัเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรูแ้ละทกัษะของอาจารยร์่วมกบัผูม้ปีระสบการณ์ภายนอก (7.2.3-3) 
และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดบน Web site วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร(ี7.2-3-4) 
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4.  มกีารรวบรวมค วามรูต้ามประเดน็ความรูท้ ีก่ าหนดในขอ้  1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับุคคลและแหล่งการ
เรยีนรูอ้ื่นๆ  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge)  
                     วทิยาลยัมกีารรวบรวมความรูโ้ดย  

4.1  การจัดการความรู ้เรื่อง  การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่น้นการดแูลดว้ย     
หวัใจความเป็นมนุษย ์ ไดร้วบรวมความรูท้ ีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันา   โดยจดัท าโครงการพฒันา
หนงัสอืตน้แบบการสอนบรูณาการชุดวชิาการพยาบาล  ผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒุ ิ และ
จดัเกบ็ความรูท้ ีไ่ดเ้ผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรปูหนงัสอื  “ตน้แบบการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจ
ของความเป็นมนุษย ์: ชุดวชิาการพยาบาล ฉบบัปรบัปรุง”  (7.2-4-1)                  
 4.2  การจดัการความรู ้เรื่อง การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์มี
กระบวนการรวบรวมความรูท้ ีอ่ยูใ่นตวัอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์  โดยการจดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกบัการรวบรวมความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ  เช่น  เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่อง KM สู่ความส าเรจ็
ของสบช .    เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รื่องวจิยัในโครงการ 1 ช่วย 9 ของสมศ . โดย
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์  เป็นตน้ (7.2-4-2) และจดัเกบ็ความรูท้ ีไ่ดเ้ผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
รปูเอกสารเรื่อง “การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์”  (7.2-4-3)                
                  
5.  มกีารน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาที่ ผ่านมา  ทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรูท้กัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge)  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  
        วทิยาลยัมกีารน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการจดัการความรู้ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการ
ปฏบิตังิานจรงิ โดย       
  1) ดา้นการผลติบณัฑติ 
             1.1 ใช้ในการ จดัการเรยีนการสอน เพื่อปรบักระบวนทศัน์การดแูลดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยใ์นวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1  นกัศกึษา รุ่นที ่ 28 /1 และ 28/2 ภาค
การศกึษาที ่3 ปีการศกึษา 2554 (7.2-5-1)  
     1.2 ใชใ้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ก่อาจารยใ์นวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรแีละอาจารยข์องวทิยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ในการ
พฒันาทศันคตแิละทกัษะเกีย่วกบัการดแูลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(7.2-5-2) 
  2) ดา้นการวจิยั  น าความรูจ้ากการจดัการความรู ้เรื่อง “การสรา้งมลูค่าเพิม่จากงานวจิยั ” ใน
ปีการศกึษา 2553  มาใชใ้นการสรา้งแนวปฏบิตัใินการสรา้งมลูค่าเพิม่จากงานวจิยั   เผยแพร่ในคู่มอื
การบรหิารงานวจิยัฯและ Website ของวทิยาลยัฯ  (7.2-5-3) 
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วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่ 7.2  เท่ากบั  5  ขอ้   จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
 
สรปุคะแนน 

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

 
แนวทางการพฒันา 

คณะกรรมการจดัการความรูใ้นองคก์ร  ควรมกีารด าเนินการ ดงันี ้
                 1. กระตุน้ใหม้กีระบวนการจดัการความรูใ้นทุกภาควิ ชาและงานทีม่ศีกัยภาพ  และ
ส่งเสรมิใหม้กีารน าผลการจดัการความรูไ้ปใชท้ีเ่ป็นรปูธรรมและมขีอบเขตทีก่วา้งขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิ
การน ากระบวนการจดัการความรู ้ ไปใชใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกตทิีม่คีวามยัง่ยนื 
                 2. กระตุน้ใหม้กีระบวนการจดัการความรู้ ทีส่ าคญัจ าเป็น และสอดคลอ้งกบัการ
ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์ และ พนัธกจิขององคก์รทีป่รบัเปลีย่นตามนโยบายและบรบิทขององคก์ร 
        3.  ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรู ้  และการน าองคค์วามรูสู้่การสรา้งมลูค่าเพิม่ 
 
รายการหลกัฐาน 
7.2-1-1 
7.2-1-2 
7.2-1-3 
 
 
7.2-1-4 
 
 
 

แผนการจดัการความรู ้ (KM Action  Plan)  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
แผนยทุธศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี(พ.ศ. 2554-2558) หน้า 3-50-115 
แผนปฏบิตักิาร ประจ าปี งบประมาณ 2555  ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน  2555  
ล าดบัที ่ 3-50   หน้าที ่ 2-229-267   โครงการการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาองคก์รแห่งการ
เรยีนรูแ้ละการน าความรูสู้่ชุมชน  
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ  ครัง้ที ่1 /2554 วนัที ่10 ตุลาคม 
    2554 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่3 /2554 วนัที1่4ธนัวาคม 
   2554 

7.2-2-1 เช่นเดยีวกบั 7.2-1-1 
7.2-3-1 1) รายงานการประชุม การจดัการเรยีนการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ครัง้ที่ 

   7/2554 การประชุมเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 2554  วนัที ่7 
   พฤศจกิายน 2554                                              

 
 
 

2) รายงานการประชุม การจดัการเรยีนการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ ครัง้ที่ 
   1/2555การระดมสมองการพฒันาตน้แบบ ชุดวชิาการพยาบาล  ณ วทิยาลยัพยาบาลฯ 
   ราชบุร ีวนัที ่6-10 กุมภาพนัธ ์ 2555  วพิากษ์โดย  ดร.สารกิา  เมธนาวนิ 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 170 

 3) รายงานการประชุม การจดัการเรยีนการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์  ครัง้ที ่  
2/2555 การระดมสมองการพฒันาตน้แบบ ชุดวชิาการพยาบาล ณ  ไร่ชายา อ. ทองผาภมูิ 
จ.กาญจนบุร ี วนัที ่ 27-28  กุมภาพนัธ ์ 2555                                                                                    

 4) รายงานการประชุม การจดัการเรยีนการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์  ครัง้ที่ 
    4/2555 การระดมสมองการพฒันาตน้แบบ ชุดวชิาการพยาบาล  ณ บา้นไมห้อมรสีอรท์ 
    วนัที ่ 5-6  เมษายน  2555                               

7.2-3-2 รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินงานประชุมวชิาการประจ าปี 2555 “การบรกิารสุขภาพดว้ย
หวัใจความเป็นมนุษย ์: จากแนวคดิสู่การปฏบิตั”ิ วนัที ่17-18 พฤษภาคม 2555 

7.2-3-3 รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูม้ปีระสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายใน  

7.2-3-4 Web site วพบ.ราชบุร ี: การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั 
7.2-4.1 1) โครงการพฒันาหนงัสอื/ต าราตน้แบบการสอนบรูณาการชุดวชิาการพยาบาล 
 2) แบบประเมนิต าราหรอืหนงัสอืจากผูท้รงคุณวฒุ ิ

 3) หนงัสอื “ตน้แบบการสอนบรูณาการดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์ : ชุดวชิาการพยาบาล
ฉบบัปรบัปรุง”  

7.2-4-2 
 
7.2-4-3 
7.2-5-1  
 

1) รายงานการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์วจิยั 
2) หนงัสอืเชญิเป็นวทิยากรในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูต่้างๆ (สบช.,มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์) 
เอกสารเรื่องการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 
1) การออกแบบการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 
   นกัศกึษาพยาบาลศาสตรบนัฑติ รุ่นที ่28 /1 และรุ่นที ่28/2 ภาคการศกึษาที ่3 ปี 
   การศกึษา 2554  
2) แผนปฏบิตังิานประจ าวนั รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 
   นกัศกึษาพยาบาลศาสตรบนัฑติ รุ่นที ่28 /1 และรุ่นที ่28/2 ภาคการศกึษาที ่3 ปี 
   การศกึษา 2554 

7.2-5-2 
 

1) ผลการจดัการความรูด้า้นการสอนปีการศกึษา 2553 
2) รายงานสรุปประเมนิผลการด าเนินการประชุมวชิาการประจ าปี 2555  เรื่อง “การบรกิาร 
   สุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย:์ จากแนวคดิสู่การปฏบิตั ิ”  วนัที ่17-18 พฤษภาคม 
   2555 
3) หนงัสอืเชญิขอเป็นวทิยากร ของสถาบนัพระบรมราชชนก ที ่สธ 0203.10/1318  
   ลงวนัที ่5 เมษายน 2555 
4) หนงัสอืเชญิขอเป็นวทิยากร ของสถาบนัพระบรมราชชนก ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ 
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7.2-5-3 
 

1) ผลการจดัการความรูด้า้นงานวจิยัปีการศกึษา 2553 เรื่องการสรา้งมลูค่าเพิม่จากงานวจิยั 
2) Website ของวทิยาลยัฯ  
3) คู่มอืการบรหิารงานวจิยั 
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ตวับ่งช้ีท่ี  7.3           ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ (สกอ. 7.3)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :    กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัควรมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตดัสนิใจที่
สอดรบักบันโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนั  เพื่อใหเ้ป็นระบบทีส่มบรูณ์สามารถเชื่อมโยงกบัทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก   เป็นระบบทีใ่ชง้านไดท้ ัง้เพื่อการบรหิาร  การวางแผน
และการตดัสนิใจของผูบ้รหิารทุกระดบั  เพื่อการปฏบิตังิานตามภารกจิทุกดา้นของบุคลากร  เพื่อการ
ตดิตามตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาสถาบนั  ทัง้นี้  
ระบบดงักล่าวตอ้งมคีวามสะดวกในการใชง้านโดยประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ช้  
    
เกณฑ์มาตรฐาน   

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

น้อยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน 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 2554  การด าเนินการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ    
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)   
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2.  มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั  โดยอยา่งน้อยตอ้ง 
ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน  การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพ   
           วทิยาลยัมกีารจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารบน Website วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุร ี เพื่อใหผู้บ้รหิารใชใ้นการบรหิารและการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่ป็นพนัธกจิของวทิยาลยัได้
อยา่งครบถ้วน  ทัง้ดา้นการจดัการเรยีนการสอน    การวจิยั   การเงนิ  การประกนัคุณภาพการศกึษา    
และมรีะบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกต ิ เช่น   ระบบทะเบยีนและประเมนิผลการศกึษา   
(eduads) (7.3-2-1) และน าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนั เช่น การใชข้อ้มลูดา้นบุคคล ดา้น การเงนิ  
ประกอบการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (7.3-2-2) และมรีะบบ CHE QA online ทีส่ามารถ
บนัทกึและรายงานผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ (7.3-2-3) 
 
3.  มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ   

วทิยาลยัไดม้กีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูแ ละสารสนเทศทุกปี
การศกึษา  ผลการประเมนิความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัด ี ( x =3.76  SD=0.95)  (7.3-3) 
 
4.  มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจ ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ มาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศไดป้ระชุมร่วมกนัในการวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ   เพื่อพจิารณาหาแนวทางในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ (7.3-4-1)  คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศไดน้ าแนวทางในการพฒันาระบบ
สารสนเทศมาจดัท าแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศทีผ่่านการพจิารณาจากผูบ้รหิาร (7.3-4-2) และมี
การด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศ (7.3-4-3) 
 
5.  มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด  

วทิยาลยัมกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาตามที่
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  ไดแ้ก่  ระบบฐานข้ อมลูดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา  ระดบัอุดมศกึษา (CHE QA online) (7.3-5-1) มรีะบบการบรหิารการเงนิ การคลงัภาครฐัวา่
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (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 

 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 174 

สรปุคะแนน 
คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 

องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  
 
แนวทางการพฒันา 
 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศตอ้งพฒันาระบบโครงสรา้งระบบเครอืขา่ยใหร้องรบัการใชง้ าน
ของบุคลากรและนกัศกึษาทัง้หมดใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
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 

1) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่141/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ 
    จดัท าแผนระบบสารสนเทศของวทิยาลยั 
2) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรทีี่186/2553 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการงานต่างๆ
3) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่158/2552 เรื่อง แต่งตัง้บุคคลเพื่อปฏบิตังิาน     
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 
ระบบ CHE- QA Online 

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศครัง้ที ่1/2553 วนัที ่13 ก.ค. 2554 
โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
ผลการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศ  : การเปลีย่นระบบ  Internet / การตดิตัง้จุด
เชื่อมต่อ 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) 
 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 175 

ตวับ่งช้ีท่ี  7.4      ระบบบรหิารความเสีย่ง  (สกอ. 7.4)   
ชนิดของตวับ่งช้ี   :    กระบวนการ      
ค าอธิบายตวับ่งช้ี เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษามรีะบบบรหิารความเสีย่ง  โดยการบรหิารและ
ควบคุมปจัจยั  กจิกรรมและกระบวนการด าเนินงานทีอ่าจเป็นมลูเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรปูของ
ตวัเงนิ  หรอืไม่ใช่ตวัเงนิ  เช่น ชื่อเสยีง และการฟ้องรอ้งจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  
ขอ้บงัคบั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอืความคุม้ค่า ) เพื่อใหร้ะดบัความเสีย่งและขนาดของความ
เสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัและควบคุมได ้ โดยค านึงถงึการเรยีนรู ้ วธิกีาร
ป้องกนัจากการคาดการณ์ปญัหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกดิ  เพื่อป้องกนัและบรรเทาความรุ นแรง
ของปญัหา  รวมทัง้การมแีผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ระบบต่างๆมคีวามพรอ้มใชง้าน  
มกีารปรบัปรุงระบบอยา่งต่อเนื่องและทนัต่อการเปลีย่นแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตาม
ยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธเ์ป็นส าคญั 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู
และตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น 
ตามบรบิทของสถาบนั จากตวัอยา่งต่อไปนี้  

- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานที)่   

- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์ หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  เช่น ความเสีย่งของกระบวนการบรหิาร

หลกัสตูร การบรหิารงานวจิยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร     
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหใ์นขอ้ 2   

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

พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรบัแผนหรอื
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 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2554   ระบบบรหิารความเสีย่ง  วทิยาลยัสามารถด าเนิน งานผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน  6 ขอ้  ดงันี้ 
1.  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

  วทิยาลยั แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และควบคุมภายใน ของวทิยาลยั   
ประกอบ ดว้ยผูอ้ านวยการ  และตวัแทนทีร่บัผดิชอบในแต่ละพนัธกจิหลกัของวทิยาลยัไดแ้ก่ รอง
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานต่างๆ หวัหน้าภาค หวัหน้างาน  รวมทัง้มกีารระบุรายละเอยีดการท างานหน้าที่
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (7.4-1) 

 
2.  มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้ กดิความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น ตามบรบิท
ของสถาบนั 

    แต่ละกลุ่มงานจะพจิารณาวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง
ครอบคลุม  6 ดา้นตามบรบิทของสถาบนั ไดแ้ก่ 1) ความเสีย่งดา้นการเงนิ 2) ความเสีย่งดา้น
ยทุธศาสตร ์3) ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 4) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน 
5) ความเสีย่งดา้นบุคลากรและดา้นธรรมาภบิาล  และ 6) ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก (7.4-2) 

 
3.  มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์น
ขอ้ 2   

  หลงัจากแต่ละกลุ่มงานวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง แลว้จะ 
มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่ง เพื่อด าเนินการต่อไป 
7.4-3)  
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4.  มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และด าเนินการตามแผน 
     แต่ละกลุ่มงานน าผล การวเิคราะห์ ความเสีย่งทีม่รีะดบั สงู มาจดัท าแผนบรหิาร ความเสีย่ง  
และด าเนินการตามแผน (7.4-4-1)  นอกจากนี้งานบรหิารความเสีย่งฯจะแจง้อุบตักิารณ์ความเสีย่งใน
ทีป่ระชุมประจ าเดอืนเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในสถาบนั และด าเนินการแกไ้ข ลด 
หรอืป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม (7.4-4-2) 
 
5.  มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

  งานบรหิารความเสีย่งฯมกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความ
เสีย่ง  (7.4-5-1) ทัง้นี้พบวา่มกีา รเกดิอุบตักิารณ์ความเสีย่งซ ้าๆ สงูสุดในการขึน้ฝึกปฏบิตังิานของ
นกัศกึษาโดยเฉพาะเรื่องการสมัผสัสารคดัหลัง่ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเพื่อ
พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะ (7.4-5-2) 

 
6.  มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วาม
เสีย่งในรอบปีถดัไป   

   มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไปใชใ้นการ
ปรบัแผนปฏบิตักิารประจ าปีฉบบัปรบัแผนเดอืนเมษายน 2555 :โครงการพฒันาประสทิธภิาพระบบ
บรหิารความเสีย่งในองคก์ร โดยเน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพยาบาลพีเ่ลีย้งแหล่งฝึก ในโครงการ
สมัมนาพยาบาลผูส้อนภาคปฏบิตัเิพื่อการสนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีบุ่คคล 
องคก์ร และชุมชนมสี่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อช่วยลดอุบตักิารณ์ความเสีย่งซ ้าๆ ใน
การขึน้ฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาต่อไป (7.4-6-1 และ 7.4-6-2) 

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่7.4  เท่ากบั  6 ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

 
สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางพฒันา 

งานบรหิารความเสีย่งประสานกบังานบรหิารหลกัสตูรและภาควชิา จดัใหผู้ป้ระสานรายวชิา
จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งรายวชิา พรอ้มตดิตามใหม้กีารด าเนินการตามแผน และประเมนิผล เพื่อ
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เป็นขอ้มลูน าเขา้ในการวางแผนบรหิารความเสีย่งลงถงึระดบัรายวชิา โดยเฉพาะความเสีย่งในการขึน้
ฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา โดยเน้นการประสานงาน/แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัครพูีเ่ลีย้งแหล่งฝึก 
 
รายการหลกัฐาน 
7.4-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2554 

(ค าสัง่แต่งตัง้ที ่158/2553 ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2553) 
7.4-2 
7.4-3 

แบบวเิคราะห/์ประเมนิความเสีย่งและการปรบัปรุงกจิกรรมควบคุมแต่ละกลุ่มงาน 
เช่นเดยีวกบั 7.4-2 

7.4-4-1 
7.4-4-2 

แผนการบรหิารความเสีย่งของแต่ละกลุ่มงาน 
ตวัอยา่งรายงานการประชุมประจ าเดอืน (วาระการบรหิารความเสีย่ง) 

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

เช่นเดยีวกบั 7.4-4-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ) ครัง้ที ่5/2555  
ลงวนัที ่30 มนีาคม 2555   
แผนปฏบิตักิารประจ าปีฉบบัปรบัแผนเดอืนเมษายน 2555 :โครงการพฒันาประสทิธภิาพ
ระบบบรหิารความเสีย่งในองคก์ร 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาพยาบาลผูส้อนภาคปฏบิตัเิพื่อการสนบัสนุน
การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีบุ่คคล องคก์ร และชุมชนมสี่วนร่วม ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
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ตารางท่ี 2.7   สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่7  การบรหิารและการจดัการ  
                     
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิาร
ทุกระดบัของสถาบนั   (สกอ.7.1) 

7  ขอ้ 
5  คะแนน 

7  ขอ้ 
5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1.1  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่อง
สภาสถาบนั (สมศ.13) 

5 คะแนน 5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู ้  
(สกอ.7.2)                 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

5  ขอ้ 
5  คะแนน 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศ เพื่อการบรหิารและ
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 5.00 
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องคป์ระกอบท่ี 8    การเงนิและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ีท่ี  8.1          ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (สกอ. 8.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี      กระบวนการ      
ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งมรีะบบในการจดัหาและจดัสรรเงนิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  จะตอ้งมแีผนกลยทุธท์างดา้นการเงนิซึง่เป็นแผนจดัหาเงิ นทุนจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ  
ทีส่ามารถผลกัดนัแผนกลยทุธข์องสถาบนัใหส้ามารถด าเนินการได ้ มกีารวเิคราะหร์ายได ้ ค่าใชจ้่าย
ของการด าเนินงาน  ทัง้จากงบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายไดอ้ื่นๆทีส่ถาบนัไดร้บั  มกีารจดัสรร
งบประมาณและจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบครบทุกพนัธ กจิ  มรีะบบการตรวจสอบการ
ใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ  รายงานทางการเงนิตอ้งแสดงรายละเอยีดการใชจ้่ายในทุกพนัธกจิ  
โครงการกจิกรรมเพื่อใหส้ามารถวเิคราะหส์มรรถนะทางการเงนิและความมัน่คงของสถาบนัได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ  หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวาง

แผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันา

สถาบนัและบุคลากร   
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งน้อย

ปีละ 2 ครัง้ 
5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทาง

การเงนิและความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิให้

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 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2554   ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  วทิยาลยัสามารถด าเนิน งาน

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จ านวน  7 ขอ้  ดงันี้ 
1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

วทิยาลยัมแี ผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณ  เป็นแผน 5 ปี   ประจ าปี 2554 -2558   
(8.1-1-1) ทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธว์ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี ประจ าปี 2554-2558  
(8.1-1-2) 

 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ  หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 

วทิยาลยัมแีนวทางจดัหาทรพัยากรดา้นการเงนิ (8.1-2-1) จ าแนกเป็น 2 แหล่ง คอื จากแหล่ง
เงนิงบประมาณแผ่นดนิ  โดยจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านส านกังบประมาณ  และ
แหล่งเงนิรายไดข้องวทิยาลยั (เงนินอกงบประมาณ) มกีารประมาณการรายรบัจากเงนิบ ารุงการศกึษา
รายไดจ้ากทรพัยส์นิ  และผลประโยชน์อื่น  โดยไดน้ าแผนรายรบัเขา้ในทีป่ระชุมจดัท าแผน
งบประมาณประจ าปี  เพื่อใหว้ทิยาลยัทราบจ านวนทุนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการทีจ่ะจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามกลุ่มภารกจิของวทิยาลยั และมเีกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณ 
(8.1-2-2) ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
นอกจากนัน้วทิยาลยัมกีารวางแผนการใชเ้งนิประจ าปีงบประมาณ 2554 (8.1-2-3) โดยในการ
วางแผนใชเ้งนิทุกกลุ่มงานมสี่วนร่วมในการวางแผนใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี แสดงถงึความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้(8.1-2-4 ถงึ 8.1-2-7)    
 
3. มงีบประมาณประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันาสถาบนัและ
บุคลากร  

วทิยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปีแต่ละพนัธกจิและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
(8.1-3-1) และการวเิคราะหข์อ้มลูค่าใชจ้่ายตามพนัธกจิของวทิยาลยัจากผลการปฏบิั ตงิานตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2554 (8.1-3-2)  
 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  
  มกีารรายงานผลการด าเนินงานการเงนิงบประมาณรอบครึง่ปีงบประมาณ ทีแ่สดงผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงนิและงบประมาณ (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553 - 31มนีาคม 2554) (8.1-4-1)  
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที ่ 4/2554 (8.1-4-2) และรายงานผลการด าเนินงา น
การเงนิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553 - 30 กนัยายน 2554) 
(8.1-4-3)   รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัครัง้ที่7/2554 (เฉพาะกจิ) (8.1-4-4) นอกจากนัน้
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ยงัมกีารจดัท ารายงานสถานะทางการเงนิแสดงผลการรบั - จ่าย น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารวทิยาลยัและทีป่ระชุมประจ าเดอืนวทิยาลยั อยา่งต่อเนื่อง  (8.1-4-5) และยงัไดร้ายงานการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชสี่วนราชการ ประจ า ปีงบประมาณ 2554    (8.1-4-6) และจดัท า
รายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ 2554 (8.1-4-7)  
 
5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและ
ความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง  

มกีารวเิคราะหแ์ละค านวณค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัก ารบรหิารงบประมาณเพื่อการจดั
การศกึษาพยาบาลของวทิยาลยั  ไดแ้ก่  1) วเิคราะหส์นิทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลา
เทยีบเท่า 2) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายทัง้หมดต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 3) วเิคราะหร์อ้ยละของ
เงนิเหลอืจ่ายสุทธต่ิองบด าเนินการ  นอกจากนัน้ยงัรายงา นสถานะ รายรบั รายจ่าย เงนิงบประมาณ  
เงนินอกงบประมาณต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั และทีป่ระชุมประจ าเดอืนของวทิยาลยั
อยา่งต่อเนื่อง (8.1-5-1 ถงึ 8.1-5-4) เพื่อทราบสถานะความมัน่คงทางการเงนิ และใหผู้บ้รหิารสามารถ
เร่งรดั ตดิตามการใช ้หรอืเบกิจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และตามมตคิณะรฐัมนตรกี าหนด 
 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
และกฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 

มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ไดแ้ก่ กลุ่มตรวจสอบภายในส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (8.1-6-1) ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (8.1-6-2)  และ
วทิยาลยัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการท าหน้าทีต่ดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์  
(8.1-6-3) เช่น คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานขอเบกิเงนิ 
คณะกรรมการตรวจนบัพสัดุประจ าปี  เพื่อควบคุมการเบกิจ่ายเงนิ ตดิตามการใชเ้งนิของวทิยาลยัให้
เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด (8.1-6-4) 
 
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจ 

ผูบ้รหิารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารด้ านการเงนิงบประมาณ ผ่านระบบ 
GFMIS ในการตดิตามความเคลื่อนไหวการใชจ้่ายเงนิ (8.1-7-1) นอกจากนัน้ยงัไดต้ดิตามสถานะ
ทางการเงนิในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  เพื่อแกไ้ขปญัหาในการด าเนินงานและเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ เร่งรดัการเบกิจ่ายใหเ้ป็นตามมตคิณะรฐัมนตรกี าหนด (8.1-7-2)  

  
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  8.1  เท่ากบั  7  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 
 1. งานการเงนิและบญัชคีวรมกีารพฒันาการจดัท าแผนปฏบิตักิา รใหค้รอบคลุมกระบวนการ
ท างานโดยยดึเกณฑแ์นวทางปฏบิตังิานทีด่ ี(Good Practice) โดยน ากระบวนการจดัการความรูม้าใช ้
ส่งเสรมิการใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลดปญัหาขดัขอ้งในการด าเนินงานและสรา้งความเขม็
แขง็ของระบบการเงนิงบประมาณ 
 2. กลุ่มอ านวยการ  ผูค้วบคุมก ากบัการปฏบิตังิานดา้นพสัดุของวทิยาลยัควรมกีารตดิตามให้
งานพสัดุมกีารจดัท ารายงานตรวจสอบทรพัยส์นิ และวสัดุคงคลงัใหเ้สรจ็ภายใน 15 กนัยายน หรอื
อยา่งชา้ภายใน 30 กนัยายน  
 3. วทิยาลยัรกัษาไวซ้ึง่ระบบตรวจสอบบญัชทีีด่ ีโดยยดึถอืและปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า   
 
รายการหลกัฐาน 
8.1-1-1 แผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

ประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 
8.1-1-2 แผนยทุธศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปี 2554 -2558 
8.1-2-1 
 

แนวทางจดัหาทรพัยากรดา้นการเงนิ (ในเล่มแผนกลยทุธท์างการเ งนิและงบประมาณ
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 หน้า 14 ) 

8.1-2-2 แนวทางการวางแผนใชจ้่ายเงนิ (ในเล่มแผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 หน้า  18) 

8.1-2-3 แผนการขอตัง้งบประมาณแผ่นดนิ  (ในเล่มแผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 หน้า  15) 

8.1-2-4 แผนการขอตัง้งบประมาณเงนิรายได ้ (ในเล่มแผนกลยทุธท์างการเงนิและงบประมาณ
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 หน้า 16) 

8.1-2-5 ส าเนาหนงัสอืราชการเกีย่วกบัค าของบประมาณประจ าปี 2554 
8.1-2-6 ประมาณการรายรบัเงนินอกงบประมาณของวทิยาลยั ประจ าปี 2554    
8.1-2-7    แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
8.1-3-1 รายงานวเิคราะหข์อ้มลูการจดัสรรงบประมาณตามพนัธกจิของวทิยาลยัจากแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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8.1-3-2 รายงานวเิคราะหข์อ้มลูค่าใชจ้่ายตามพนัธกจิของวทิยาลยัจากแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 

8.1-4-1 รายงานผลการด าเนินงานการเงนิงบประมาณรอบครึง่ปีงบประมาณ ทีแ่สดงผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงนิและงบประมาณ (รอบระยะเวลา1ตุลาคม 2553 -31มนีาคม 2554) 

8.1-4-2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที ่ 5/2554   
ลงวนัที ่20 เมษายน 2554 

8.1-4-3 รายงานผลการด าเนินงานการเงนิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ2554 (รอบระยะเวลา  
1 ตุลาคม 2553 -30 กนัยายน 2554)  

8.1-4-4 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (เฉพาะกจิ)ที ่ 7/2554  
ลงวนัที ่9 กนัยายน 2554 

8.1-4-5 1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั รอบปี 2554 วาระ รายงาน 
   สถานะทางการเงนิ 
2) ส าเนารายงานการประชุมประจ าเดอืนวทิยาลยั  รอบปี 2554 วาระ รายงานสถานะ 
   ทางการเงนิ 

8.1-4-6 รายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชสี่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
8.1-4-7 การจดัท ารายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ 2554 
8.1-5-1 ฐานขอ้มลูรายการทางการเงนิ รายงานการเงนิเกีย่วกบัรายรบั - รายจ่ายเงนิงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน และเงนินอกงบประมาณของวทิยาลยัประจ าปีงบประมาณ 2554 
 1) วเิคราะหส์นิทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
 2) วเิคราะหค์่าใชจ้่ายทัง้หมดต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
 3) วเิคราะหร์อ้ยละของเงนิเหลอืจ่ายสุทธต่ิองบด าเนินการ 
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 านกังานตรวจสอบภายในส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขครัง้

ล่าสุด 
8.1-6-3 ส าเนาค าส ัง่ คณะกรรมการ ใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการตรว จสอบ ดแูลก ากบัดา้นการเงนิ

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

วงรอบปีงบประมาณ 2554 
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                         
                                       
องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
(สกอ. 8.1)                   

7  ขอ้ 
5  คะแนน 

 

7  ขอ้ 
5  คะแนน 

 
คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.00 
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องคป์ระกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  9.1         ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา  (สกอ. 9.1)   
ชนิดของตวับ่งช้ี    :   กระบวนการ    
ค าอธิบายตวับ่งช้ี การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเป็นภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา
ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545  
ซึง่สถาบนัตอ้งสรา้งระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมนิและพฒันาการด าเนินงานของ
สถาบนัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  เป้าประสงค ์ และระดบัคุณภาพมาตรฐานทีก่ าหนดโดยสถาบนัและ
หน่วยงานตน้สงักดั   ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   มกีารวดัผลส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในรวมทัง้การรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  มกีารประเมนิและปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง  และมนีวตักรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ี
      การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในถอืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยมกีารสรา้งจติส านึกใหเ้หน็วา่เป็นคว ามรบัผดิชอบร่วมกนัของทุก
คนในการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ทัง้นี้  เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจไดว้า่สถาบนั
สามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป  

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
พนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบทีก่ าหนด 

2. มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั  

3. มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบดว้ย 

1) การควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานประเมนิคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตาม
ก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานทีม่ขีอ้มลูครบถ้วนตามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของสถาบนั     

5. มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และส่งผลให้
มกีารพฒันาผลการด าเนินงานของตวับ่งชีต้ามแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้ 

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทัง้ 9 
องคป์ระกอบคุณภาพ 
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7.  มสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะ
นกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสถาบนั 

8. มเีครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการป ระกนัคุณภาพการศกึษาระหวา่งสถาบนั 
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 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา  2554  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา     วทิยาลยั สามารถ
ด าเนินงาน  ผ่านเกณฑม์าตรฐานจ านวน  9  ขอ้ ดงันี้ 
1.  มกีารพฒันา ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พนัธกจิ และพฒันาการของ สถาบนั  ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า  และด าเนินงาน
ตามระบบทีก่ าหนด      

วทิยาลยัมี การก าหนด ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทีค่รอบคลุม  3  ประเดน็ คอื  กา ร
ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  และการประเมนิ
คุณภาพ (Quality Assessment)  มาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษา ใหค้รอบคลุม
เกณฑม์าตรฐานการศกึษาของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แต่ระดบัภาควชิา   กลุ่มงาน และระดบั
วทิยาลยั  และมกีารด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด   โดยก าหนดไวใ้นคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษา 
(9.1-1-1)   และมกีลไกการด าเนินงาน  เช่น  มคีู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (9.1-1-2) มี
หวัหน้างานประกนัคุณภาพการศกึษาและ คณะกรรมการ เป็นผูร้บัผดิชอบ   เพื่อผลกัดนัใหม้กีาร
ประกันคุณภาพเกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง  (9.1-1-3)    มกีารจดัท าโครงการการพฒันาระบบและกลไก
ประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ (9.1-1-4) มกีารควบคุมก ากบัตดิตามการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีโ้ดยมกีารตรวจประเมนิไขวร้ะดบัภาควชิา  และระดบักลุ่มงาน  (9.1-1-5) และมี
การตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดบัวทิยาลยั (9.1-1-6)    
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2.  มกีารก าหนดนโยบาย และใหค้วามส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั  

ผูบ้รหิารวทิยาลยัร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารคุณภาพ   มกีารประชุมร่วมกนัในการก าหนด /
ทบทวน นโยบายดา้นการประกนัคุณภาพเพื่อผลกัดนัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
วทิยาลยัใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง (9.1-2-1)  และมกีารเผยแพร่นโยบายดา้นการประกนัคุณภาพให้
บุคลากรทราบ (9.1-2-2)  
 
3.  มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  

วทิยาลยัมกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัไวใ้นคู่มอืการประกนัคุณภาพ   
ไดแ้ก่  ตวับ่งชี้  1.1.1 ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์  และ 1.1.2  ผลการพฒันาบณัฑติ
ตามอตัลกัษณ์ (9.1-3-1 และ 9.1-3-2)    
 
4.  มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน  
            วทิยาลยัมกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบดว้ย 
1) การควบคุม ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ   โดยกลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละประกนั
คุณภาพการศกึษาไดจ้ดัท าคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาและแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา(9.1-4-1)   มกีารจดัท าโครงการพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อรองรบั
การประเมนิ  กจิกรรมที ่ 2  : ด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพ ในการ ตดิตามผลการด าเนินงานทัง้ใน
ระดบัภาควชิา  และระดบักลุ่มงาน   และจดัใหม้กีารตรวจ ประเมนิคุณภาพการศกึษาภาย ในระดบั
วทิยาลยั (9.1-4-2 ถงึ 9.1-4-4)   2) มกีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สงักดั   และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  สบช .     คณะพยาบาลศาสตรม์หดิล   
สภาการพยาบาล   สกอ .  โดยมขีอ้มลูครบถ้วนตามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตาม
ก าหนดใน CHE QA Online (9.1-4-5)      และ  3) มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั(9.1-4-6)     
 
5.  มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และส่งผลใหม้กีารพฒันา
ผลการด าเนินงานของตวับ่งชีต้ามแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้  
           วทิยาลยัมกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศกึษาครอบคลุมทุกพนัธกจิ  โดยใหผู้ร้บัผดิชอบตวับ่งชีน้ าผลจากการประเมนิคุณภาพ
และแผนพฒันาคุณภาพไปด าเนินงานเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานในส่วนทีร่บัผดิชอบ   ส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธม์กีารพฒันาขึน้จากปีทีผ่่านมาทุกตวับ่งชี ้(9.1-5) 
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6.  มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลู สนบัสนุน การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ครบทัง้ 9 
องคป์ระกอบคุณภาพ  
            วทิยาลยัมี ระบบสารสนเทศทีเ่ป็นปจัจุบนัและสามารถสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในได ้(9.1-6) 
 
7.  มสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนกัศกึษา ผูใ้ช้
บณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสถาบนั  
            วทิยาลยั มกีารส่งเสรมิให้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ของวทิยาลยั   โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารคุณภาพทีม่ผีูแ้ทนนกัศกึษา  ผูใ้ช้
บณัฑติจากโรงพยาบาล  ผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิจากโรงไฟฟ้า  ศษิยเ์ก่า   และจดัใหม้กีารประชุมเพื่อ
ร่วมพจิารณาเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั (9.1-7-1)    
 
8.  มเีครอืขา่ยแลกเ ปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหวา่งสถาบนั และมกีจิกรรม
ร่วมกนั     

วทิยาลยัมเีครอืขา่ยการประกนัคุณภาพระหวา่งวทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 และมกีจิกรรม
ร่วมกนั  โดย มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีร่วมกนัในเครอืขา่ย  เพื่อน าไปสู่การพฒันาการ
ท างานร่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง (9.1-8-1)  มกีารจดักจิกรรมร่วมกนัในโครงการการจดัการความรูเ้รื่อง
การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก ส าหรบัวทิยาลยัเครอืขา่ยภาค
กลาง 2 เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัการเตรยีมรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา และ
การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา (9.1-8-2)  

 
9.   มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาทีห่น่วยงานพฒันาขึน้และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์   (จากเกณฑข์อ้ 9) 

วทิยาลยัไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณโครงการ BCNR ร่วมใจรบัใชส้งัคม พฒันาจติอาสา สรา้งสุข
ภาวะพอเพยีง เป็นโครงการแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใชใ้น
การด าเนินกจิกรรมนิสตินกัศกึษา จากกระทรวงศกึษาธกิาร ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ ๒๕๕๔ 
ในวนัที ่8  กนัยายน 2554  (9.1-9-1)   

 
วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  9.1  เท่ากบั  9  ขอ้  จงึบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน 5 - 5  

 
แนวทางการพฒันา 

งานประกนัคุณภาพการศกึษาจดัใหม้กีารด าเนินงานวจิยัเกีย่วกบัการประกนั  เพื่อน าผลไป
พฒันางานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาต่อไป   

 
รายการหลกัฐาน 
9.1-1-1 
 
9.1-1-2 
9.1-1-3 
9.1-1-4 
 
9.1-1-5 
 
 
9.1-1-6 
 
9.1-2-1 
 
9.1-2-2 
9.1-3-1 
 
9.1-3-2 
9.1-4-1 
9.1-4-2 
9.1-4-3 
9.1-4-4 
 

คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน   หน้า 2-5-15 : ระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน   
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อ
รองรบัการประเมนิคุณภาพ”  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพ  กจิกรรมที ่ 2: ด าเนินการดา้น
ประกนัคุณภาพ  ในการตรวจตดิตามคุณภาพการศกึษาภายใน ครัง้ที ่1 / 2554 
รายงานผลการตรวจตดิตามประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในครัง้ที ่2 วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ี ประจ าปีการศกึษา 2554 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคุณภาพ  ครัง้ที ่ 1 / 2554  วนัที ่20 มถุินายน   
2554 
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  หน้า  1-9-9 
รายงานการประชุมประจ าเดอืน ครัง้ที ่6/2554 วาระที ่4.3 เรื่องอตัลกัษณ์ของบนัฑติวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  หน้า  3-3-6 
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  หน้า  7-2-3  ถงึ 7-3-3 
เช่นเดยีวกบั 9.1-1-4 
เช่นเดยีวกบั 9.1-1-5 
เช่นเดยีวกบั9.1-1-6 
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9.1-4-5 
 
 
9.1-4-6 
9.1-5 
 
9.1-6 
9.1-7-1 
 
 
9.1-8-1 
 
9.1-8-2      
 
9.1-9-1 
 
 
 
 

1) หนงัสอืส าเนา การจดัส่ งรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน ผลการประเมนิคุณภาพเสนอต่อ
สถาบนัพระบรมราชชนก  คณะพยาบาลศาสตร ์ ม.มหดิล   สภาการพยาบาล และสกอ. 
2) ขอ้มลูการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาในฐานขอ้มลู CHE  QA Online 
แผนพฒันาคุณภาพวทิยาลยั  ประจ าปีการศกึษา  2554 
ตารางเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์ 2553-2556 ปีงบประมาณ
2553 และผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนยทุธศาสตร ์2554-2558 ปีงบประมาณ2554 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
1) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ีที ่ 151/2553 เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ    
บรหิารคุณภาพ 
2) เช่นเดยีวกบั 9.1-2-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวทิยาลยัเครอืขา่ยภาคกลาง 2 ครัง้ที ่ 1/2555              
วนัที ่23 มนีาคม 2555 
รายงานสรุปผลการด าเนิน โครงการ การจดัความรูเ้รื่องการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก 
ประกาศเกยีรตคิุณโครงการ BCNR ร่วมใจรบัใชส้งัคม พฒันาจติอาสา สรา้งสุขภาวะพอเพยีง 
เป็นโครงการแนวปฏบิตัทิีด่ ีในการน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษา ไปใชใ้นการ 
ด าเนินกจิกรรมนิสตินกัศกึษา จากกระทรวงศกึษาธกิาร ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
2554   
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ตวับ่งช้ีท่ี  9.1.1      ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั  (สมศ. 15)   
ชนิดของตวับ่งช้ี     :   ผลลพัธ ์
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพ 
การศกึษา  พ.ศ. 2553  ระบุไวว้า่ “..หน่วยงานตน้สงักดัของสถานศกึษาระดบัอุดม ศกึษาจดัใหม้กีาร
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษานัน้อยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในทุกสามปี  และแจง้ผลใหส้ถานศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาทราบ  รวมทัง้เปิดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน ..” 
ทัง้นี้  สถานศกึษาจะด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รอบคลุมตวับ่งชีท้ ี่ ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศกึษาหรอืตน้สงักดัก าหนด   โดยจะเป็นตวับ่งชีท้ ีเ่น้นดา้นปจัจยัน าเขา้และ
กระบวนการ  ซึง่ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดันี้  จะเป็นคะแนนทีส่ามารถ
สะทอ้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคุณภาพการด าเนินงานดา้นต่างๆของสถาบนัอุดมศกึษาไ ด ้ 
ดงันัน้ในการประเมนิตวับ่งชีน้ี้จะใชค้่าเฉลีย่คะแนนประเมนิการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั  
โดยไม่ตอ้งท าการประเมนิใหม่ 
 
วิธีการค านวณ 
 ใชค้่าคะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในโดยตน้สงักดั 
 
หมายเหต ุ
 ใชค้ะแนนประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน ) ระดบัสถาบนั  ตามที่
หน่วยงานตน้สงักดัก าหนด  ตัง้แต่ปีการศกึษา 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 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศกึษา   2554  วทิยาลยัมคีะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน  เท่ากบั 4.86  (9.1.1-1) 
 

วทิยาลยัก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งชีท้ ี ่  9.1.1    ≥ 4.51  คะแนน  จงึบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
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สรปุคะแนน 
 

คะแนน สกอ สมศ. สบช. เป้าหมาย 
องิเกณฑม์าตรฐาน - 4.86 4.86  

 
รายการหลกัฐาน 
9.1.1-1     รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี    
             ประจ าปีการศกึษา 2554  
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ตารางท่ี 2.9    สรุปผลการประเมนิตนเององคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
                    

องคป์ระกอบคณุภาพและตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมาย      ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกนั
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)   

≥ 4.51  คะแนน   4.86  คะแนน 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.93 
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ส่วนท่ี  3 
สรปุผลการประเมิน และทิศทางในการพฒันา 

 
3.1  สรปุผลการประเมินตนเอง 
ตารางท่ี  3.1  ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมติสิถาบนัพระบรมราชชนก 
 
ล าดบั ช่ือองคป์ระกอบ จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนท่ีได้ ผลการประเมิน

องคป์ระกอบ 

1 
ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการด าเนินการ 

4 4.81 ดมีาก 

2 การผลติบณัฑติ 13 4.62 ดมีาก 

3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 2 5.00 ดมีาก 

4 การวจิยั 6 4.06 ด ี

5 การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 6 5.00 ดมีาก 

6 การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 3 5.00 ดมีาก 

7 การบรหิารและการจดัการ 5 5.00 ดมีาก 

8 การเงนิและงบประมาณ 1 5.00 ดมีาก 

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 2 4.93 ดมีาก 

 รวม 42 4.72 ดีมาก 
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ตารางท่ี  3.2  ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตวับ่งชีท้ ีพ่ฒันาโดย สกอ. 
 
ล าดบั ช่ือองคป์ระกอบ จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนท่ีได้ ผลการประเมิน

องคป์ระกอบ 

1 
ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ 

1 5.00 ดมีาก 

2 การผลติบณัฑติ 7 4.56 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 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 1 5.00 ดมีาก 

 รวม 22 4.86 ดมีาก 
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ตารางท่ี 3.3   ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมติสิ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ 
                  การศกึษา (สมศ.) 

ล าดบั ช่ือตวับ่งช้ี คะแนน 
ท่ีได้ 

ผลการประเมิน 
ตวับ่งช้ี 

1 บณัฑติปรญิญาตร/ีผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปี 

5.00 ดมีาก 

2 คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

4.23 ด ี

3 ผูส้ าเรจ็การศกึษาภายในเวลาทีก่ าหนด (สมศ.3)ทุกแห่งยกเวน้วทิยาลยัการ
สาธารณสุขสรินิธร จงัหวดัยะลา 

5.00 ดมีาก 

4 ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ามารถสอบใบประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี 4.83 ดมีาก 
5 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 1.95 ตอ้งปรบัปรุง 
6 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 3.69 ด ี
7 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 3.69 ด ี
8 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ

พฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั 
5.00 ดมีาก 

9 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก 5.00 ดมีาก 
10 การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม 5.00 ดมีาก 
11 การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม 5.00 ดมีาก 
13 การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั 5.00 ดมีาก 
14 การพฒันาคณาจารย ์ 4.04 ด ี
15 ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั 4.86 ดมีาก 
 รวมกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน  1 – 15 4.45 ดี 

16.1 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 5.00 ดมีาก 
16.2 ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ 4.24 ด ี
17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ

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 4.55 ดีมาก 



รายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา  2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุร ี                           งานประกนัคุณภาพการศกึษา 198 

ตารางท่ี  3.4   ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพตามมติขิองส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา (ป.2) 
 
ล าดบั องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย  

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 
ปรชัญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ 

 
- 

 
5.00 

 
4.75 

 
4.81 

 
ดมีาก 

2 การผลติบณัฑติ 3.46 5.00 4.68 4.58 ดมีาก 
3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดมีาก 
4 การวจิยั 5.00 5.00 3.11 4.06 ด ี

5 
การบรกิารทางวชิาการแก่
สงัคม 

- 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

6 
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 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 

3.97 5.00 4.33 4.60  

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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ตารางท่ี  3.5  ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศกึษา (ป.3) 
 
ล าดบั มาตรฐานอดุมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย  ผลการ 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิ
ต 

รวม ประเมิน 

1 มาตรฐานดา้นคุณภาพ
บณัฑติ 

- - 4.81 4.81 ดมีาก 

2 มาตรฐานดา้นการบรหิาร
จดัการการอุดมศกึษา 

     

 ก) มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาล
ของการบรหิารการอุดมศกึษา 

- 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

 ข) มาตรฐานดา้นพนัธกจิของ
การบรหิารการอุดมศกึษา 

3.97 5.00 4.39 4.57 ดมีาก 

3 มาตรฐานดา้นการสรา้งและ
พฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละ
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

- 5.00 3.11 3.87 ด ี

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.97 5.00 4.33 4.60  

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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ตารางท่ี  3.6  ผลการประเมนิตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ (ป.4) 
 

 
ล าดบั 

 
มาตรฐานอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย   
ผลการ
ประเมิน 

ปัจจยั
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 ดา้นนกัศกึษาและผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยี 

- 5.00 4.90 4.94 ดมีาก 

2 ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.18 4.95 ดมีาก 
3 ดา้นการเงนิ 5.00 5.00 - 5.00 ดมีาก 
4 ดา้นบุคลากรการเรยีนรูแ้ละ

นวตักรรม 
1.91 5.00 3.34 3.61 ด ี

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกมมุมอง 

3.97 5.00 4.33 4.60  

 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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ตารางท่ี  3.7  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 1.91 5.00 4.04 4.19 ด ี
 (3)ดา้นการเงนิ - 5.00 - 5.00 ดมีาก 
 (4)ดา้นการบรหิารจดัการ - 5.00 3.85 4.92 ดมีาก 
 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.46 5.00 3.88 4.46  
2 มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกจิ

ของสถาบนัอุดมศกึษา 
     

 (1)ดา้นการผลติบณัฑติ - 5.00 4.81 4.88 ดมีาก 
 (2)ดา้นการวจิยั 5.00 5.00 3.11 4.06 ด ี
 (3)ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

    แก่สงัคม 
- 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

 (4)ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและ 
    วฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.53 4.71  
 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.97 5.00 4.33 4.60  
 ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
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3.2   ทิศทางการพฒันา  
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนด าเนินการ  
1.  คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนด ยทุธศาสตร์   

มาตรการและแผนปฏบิตักิารใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัปรชัญา /ปณิธาน  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  น โยบาย
และวตัถุประสงคข์องวทิยาลยัฯ  ยุทธศาสตร์ ของสถาบนัพระบรมราชชนก ตามสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง  เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณต่อไป   

2. คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถึงสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง  เพื่อใหเ้กดิการบรรลุผล ตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 

3. คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา ก าหนดทศิทางการพฒันา ให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง   เพื่อใหผ้ลการพฒันาบณัฑติบรรลุตามอตัลกัษณ์ลกัษณ์ของสถาบนัต่อไป   

4. คณะกรรมการงานยทุธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพการศกึษา  ก าหนดทศิทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาล  สถาบนัพระบรมราชชนก โดยค านึงถงึสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง  เพื่อใหผ้ลการพฒันาบรรลุเอกลกัษณ์ตามจุดเด่น จุดเน้นของสถาบนัต่อไป   
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

1. วทิยาลยัด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ.2555) 
ตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  และ ไดร้บัอนุมตัจิากสภา
มหาวทิยาลยัมหดิล   ไดร้ ั บการใหค้วามเหน็ชอบจากสภาการพยาบาล และไดร้บัการใหค้วาม
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา ใหเ้สรจ็ก่อนเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 

2. กลุ่มงานวชิาการดา้นการสอนร่วมกบัทุกภาควชิาด าเนินการ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิ
คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนใหไ้ดต้ามเกณฑ์สภาการพยาบาล    

3. งานบรหิารทรพัยากรบุคคล กระตุน้อาจารยท์ีม่คีวามพรอ้มในการลาศกึษาต่อในระดบั 
ปรญิญาเอก โดยประชาสมัพนัธส์ถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ รวมทัง้การ
จดัสรรทุนสนบัสนุนการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก 

4. คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั พจิารณาและสนบัสนุนอาจารยท์ีม่คีวามพรอ้มและตอ้งการ 
ลาศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ไดร้บัการพฒันาทกัษะเฉพาะ เช่น ภาษาองักฤษ 
โดยสนบัสนุนงบประมาณในการอบรม 

5. คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล ควรประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
และภาควชิา เพื่อวางแผนในการพฒันาอาจารย์ ใหม้คีวามเชีย่วชาญชาญเฉพาะดา้นเพื่อรองรบัการ
เป็นศนูยบ์รกิารวชิาการทีเ่ป็นเลศิ 
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6. คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศปรบัปรุงระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์หม้ ี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

7. คณะกรรมการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศประสานงานวทิยบรกิารพฒันาหอ้งสมุดใน 
การใหบ้รกิารขอ้มลูการคน้ควา้ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์หม้ากขึน้ และจดัอบรมการใชง้าน
แก่นกัศกึษาทุกชัน้ปี  ทุกปีการศกึษา 

8. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน
การจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กรายวชิา  และผลการประเมนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อวางแผนร่วมกบัอาจารยใ์น ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน   และ
การประเมนิผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาปีการศกึษา 2555 
         9. ผูป้ระสานรายวชิาร่วมกบัผูส้อน   ด าเนินการพฒันารายวชิาโดยการออกแบบการเรยีน 
การสอนและแผนการเรยีนรูต้ามผลการประเมนิภาพรวมของรายวชิาโดยนกัศกึษาและ /หรอืแหล่งฝึก
และตามทีแ่สดงไวใ้น มคอ . 5 หรอื มคอ . 6 หรอืตามผลการประเมนิอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น  ผลการ
ส ารวจความคดิเหน็ผูใ้ชบ้ณัฑติ ในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2555 
         10. หวัหน้าภาควชิาร่วมกบัอาจารย ์ วางแผนจดัท าโครงการการบรูณาการการเรยีนการสอน
รายวชิากบัการวจิยั หรอืการบรกิารวชิาการ หรอืการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม หรอืการจดัการความรู ้
หรอืการพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยรอ้ยละ  10  ของรายวชิาชพีในปีการศกึษา  2555 
        11. คณะกรรมการวดัและประเมนิผล  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนดา้นการ 
วดัผลและประเมนิผลทุกรายวชิา   ในการประชุมวพิากษ์การประเมนิผลการเรยีน  ปีการศกึษา  2555 
        12. คณะกรรมการนิเทศการสอน  ด าเนินการทวนสอบการด าเนินงานการสอนโดยการ 
เยีย่มสอนและสงัเกตการณ์สอนในทุกรายวชิา  ปีการศกึษา 2555 
        13. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน หวัหน้าภาควชิา  ผูป้ระสาน
รายวชิาและอาจารย ์น าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑติ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มา ใชใ้นการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน การวดัผล
การศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์    
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในทุกรายวชิาปีการศกึษา 2555 
        14. คณะกรรมการพฒันา /ปรบัปรุงหลกัสตูร น าผลการ ส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  มา ใชใ้นการปรบัปรุง
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติตาม กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

15. ใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ระหวา่งและก่อนส าเรจ็การศกึษาใหก้ลบัไปปฏบิตังิาน 
ณ ภมูลิ าเนาบา้นเกดิ  เพื่อตอ บสนองอตัลกัษณ์ของสถาบนั “สรา้งคนจากชุมชน  เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพชุมชน”    
         16. ผูป้ระสานรายวชิาร่วมกบัผูส้อน   ด าเนินการพฒันารายวชิาโดยการออกแบบการเรยีน 
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การสอนและแผนการเรยีนรูต้ามผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติ ใน
ทุกรายวชิาปีการศกึษา 2555 
         17. คณะกรรมการกลุ่มวชิาการดา้นบรกิารการศกึษา ร่วมกบัคณะกรรมการกลุ่มวชิาการดา้น
การสอน จดับรูณาการส่งเสรมิดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในรายวชิาการศกึษาทัว่ไป /วชิาชพี เพื่องาน
กจิกรรมนกัศกึษาไม่ตอ้งใชเ้วลาเรยีนในการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 

  
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

 1. ชมรมศษิย ์ร่วมกบัคณะกรรมการงานพฒันานกัศกึษา งานสวสัดกิารนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า 
สมัพนัธร์่วมประชุมแสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่น เรยีนรูเ้พื่อจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ /สมัพนัธ ์
ร่วมกนัระหวา่งนกัศกึษา ศษิยเ์ก่า และครอบครวั ไวใ้นแผนปฏบิตักิารของกลุ่มงานวชิาการดา้นการ
บรกิารการศกึษา และมกีารประเมนิผลการจดัใหบ้รกิารแก่ศษิยเ์ก่าทุกปี 
          2.  คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา และอาจารยท์ีป่รกึษาชมรมต่าง ๆ ร่วมกนัก าหนด  
ตวัชีว้ดัแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการ จดัโครงการ /กจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ใหค้รอบคลุมตวับ่งชี ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
          3.  คณะกรรมการงานกจิการนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาชมรมและสโมสรนกัศกึษาวเิคราะห์
ขอ้เสนอแนะของการจดัท าโครงการ /กจิกรรมทีผ่่านมาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจดั ท า   
แผนปฏบิตักิารในปีงบประมาณต่อไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

1. คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ สรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่อาจารยใ์นการผลติผลงานวจิยัที่ 
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและทอ้งถิน่ 

2. คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ ควรก าหนดนโยบายหรอืก าหนด PA โดยน าการสงัเคราะห ์
ความรูจ้ากผลการวจิยัมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิความดคีวามชอบ 
        3. เพิม่คณะกรรมการเพื่อสนบัสนุน/ขบัเคลื่อนในการจดัท าผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่ 
        4. คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรม จดัใหอ้าจารยไ์ดล้าไปเขยีนรายงานการ
วจิยั ไม่เกนิ 10 วนัท าการต่อปีการศกึษา 
        5. คณะกรรมการงานส่งเสรมิงานวจิยัและนวตักรรมจดัด าเนินการใหม้ผีูท้รงคุณวฒุิ /ที่
ปรกึษาใหค้ าปรกึษาในการผลติผลงานวจิยัของอาจารยท์ุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 วนั  
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

1. คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  งานการสอน  และงานวจิยั ร่วมกนัก าหนดตวั 
บ่งชีผ้ลส าเรจ็ของการบรูณาการของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  และตวับ่งชี้
ผลส าเรจ็ของการบรูณาการของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบังานวจิยัในเชงิคุณภาพ   
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2. คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและ การ
จดัการเรยีนการสอน ร่วมกนัก าหนดแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อ
วางแผนการจดัโครงการทีส่ามารถน ามาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยัได้ 

3. คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม  คณะกรรมการงานบรหิารหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอน ภาควชิา  แล ะคณะกรรมการงานวจิยัและสนบัสนุนวชิาการ  ร่วมกนัก าหนด
แผนกลยทุธ ์ และแผนปฏบิตักิารทีม่โีครงการ/กจิกรรม  เพื่อใหเ้กดิกระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม มากกวา่  1 โครงการ  และพฒันาการประเมนิผลใหค้รอบคลุมทัง้ผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับรกิาร และทุกโครงการควรจดัใหม้กีารด าเนินงานครบทัง้ 5 ขัน้ตอน 

4. คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  ร่วมกนัด าเนินการวจิยัตดิตามผลกระทบจากการ
พฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพชุมชนต าบลคบูวั 

5. ด าเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง เพื่อส่งผลใหเ้กดิประโยชน์ดา้นสุขภาพแก่บุคลากรในองคก์ร 
 6. วจิยัเพื่อศกึษาผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

1. งานบรหิารหลกัสตูร งานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และงานกจิการนกัศกึษา ประสาน
แผนเพื่อพฒันาการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมนกัศกึษา  ส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีอื่นๆ โดยต่อยอดสู่รายวชิา /พนัธกจิต่างๆ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพนกัศกึษาสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 ต่อไป 

2. คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมควรวางแผนปฏบิตักิาร ระบุเป้าหมาย 
ใหชุ้มชนภายนอกมสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กดิการประเมนิประโยชน์และคุณค่าต่อสงัคมทีเ่ป็นรปูธรรม  
ชดัเจนวดัได ้ และควรหาเวทใีนการน าเสนอผลงานดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  เพื่อใหไ้ดร้บั 
การยกยอ่งระดบัชาต ิ

3. คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ส่งเสรมิใหบุ้คลากร และนกัศกึษา ไดม้ี
ส่วนร่วมในกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ   รวมถงึการรกัษาภมูทิศัน์ อาคาร
สถานที ่ สอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ตลอดจนมกีารปรบัปรุงและพฒันาเพื่อ
การด ารงรกัษาอยา่งต่อเนื่อง 

 
 

องคป์ระกอบท่ี 7     การบริหารและการจดัการ 
          1. เลขานุการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  จดัท าแผนกา รประชุม จ านวนคณะกรรมการที่
เขา้ประชุม จ านวนครัง้ของการตดิตามแผนปฏบิตักิาร การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  เพื่อเป็นที่
รบัทราบโดยทัว่กนั  
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  2. กรณีมกีรรมการบรหิารวทิยาลยัลาระยะยาวหรอือบรม ควรมกีารบนัทกึและมอบหมาย 
หน้าทีใ่นการด าเนินการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้  และค วรมกีารรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการบรหิารทราบ และแจกบนัทกึการรายงานการประชุมเมื่อสามารถกลบัมาปฏบิตัภิารกจิ 
 3. ผูบ้รหิารน าผลการประเมนิคุณภาพของการบรหิารงานตามนโยบายของสภา
สถาบนัอุดมศกึษา ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิารประจ าปี ความสามารถในการบรหิารและการ
จดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร ไปพฒันาปรบัปรุงการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีต่่อไป 
          4. กระตุน้ใหม้กีระบวนการจดัการความรูใ้นทุกภาควชิาและงานทีม่ศีกัยภาพ  และส่งเสรมิให้
มกีารน าผลการจดัการความรูไ้ปใชท้ีเ่ป็นรปูธรรมและมขีอบเขตทีก่วา้งขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการน า
กระบวนการจดัการความรู ้ ไปใชใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกตทิีม่คีวามยัง่ยนื 
          5. กระตุน้ใหม้กีระบวนการจดัการความรูท้ ีส่ าคญัจ าเป็น และสอดคลอ้งกบัการขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตร ์ และ พนัธกจิขององคก์รทีป่รบัเปลีย่นตามนโยบายและบรบิทขององคก์ร 

6.  ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรู ้  และการน าองคค์วามรูสู้่การสรา้งมลูค่าเพิม่ 
 7. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศตอ้งพฒันาระบบโครงสรา้งระบบเครอืขา่ยใหร้องรบัการใช้
งานของบุคลากรและนกัศกึษาทัง้หมดใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

8. งานบรหิารความเสีย่งประสานกบังานบรหิารหลกัสตูรและภาควชิ า จดัใหผู้ป้ระสาน
รายวชิาจดัท าแผนบริ หารความเสีย่งรายวชิา พรอ้ม ตดิตาม ใหม้กีารด าเนินการตามแผน และ
ประเมนิผล เพื่อเป็นขอ้มลูน าเขา้ในการวางแผนบรหิารความเสีย่งลงถงึระดบัรา ยวิชา โดยเฉพาะ
ความเสีย่งในการขึน้ฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา โดยเน้นการประสานงาน /แลกเปลีย่นเรยี นรูก้บัครพูี่
เลีย้งแหล่งฝึก 
 
องคป์ระกอบท่ี 8    การเงินและงบประมาณ 
   1. งานการเงนิและบญัชคีวรมกีารพฒันาการจดัท าแผนปฏบิตักิารใหค้รอบคลุมกระบวนการ
ท างานโดยยดึเกณฑแ์นวทางปฏบิตังิานทีด่ ี(Good Practice) โดยน ากระบวนการจดัการความรูม้าใช ้
ส่งเสรมิการใหค้วามรูแ้ก่ บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลดปญัหาขดัขอ้งในการด าเนินงานและสรา้งความ
เขม็แขง็ของระบบการเงนิงบประมาณ 
 2.  กลุ่มอ านวยการ  ผูค้วบคุมก ากบัการปฏบิตังิานดา้นพสัดุของวทิยาลยัควรมกีาร
ตดิตามใหง้านพสัดุมกีารจดัท ารายงานตรวจสอบทรพัยส์นิ และวสัดุคงคลงัใหเ้สรจ็ภายใน 15 
กนัยายน หรอือยา่งชา้ภายใน 30 กนัยายน  
 3. วทิยาลยัรกัษาไวซ้ึง่ระบบตรวจสอบบญัชทีีด่ ีโดยยดึถอืและปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า   
องคป์ระกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

งานประกนัคุณภาพการศกึษาจดัใหม้กีาร ด าเนินงานวจิยัเกีย่วกบัการประกนั   เพื่อน าผลไป
พฒันางานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาต่อไป   
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 
 ข้อมลูพื้นฐาน วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  ประจ าปีการศึกษา   2554 
 
องคป์ระกอบ/
ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2554 

องคป์ระกอบท่ี 1 
สมศ. 16.2 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติทีม่ี

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
2,342 

จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 46 
ค่าเฉลีย่ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติทีม่ี
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

50.91 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเตม็ 5)  

4.24 

องคป์ระกอบท่ี 2 
สกอ.2.1 จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 

-ระดบัปรญิญาตร ี
1 หลกัสตูร 

(หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ.2552) 

สกอ.2.1 
2.1.1 (สบช) 

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 464 

 จ านวนอาจารยท์ ัง้หมด 63 
สกอ.2.2 

สมศ.5, สมศ.6,
สมศ.7 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิและรวมลาศกึษาต่อ 61 

สกอ.4.3 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิไม่รวมลาศกึษาต่อ 53 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศกึษาต่อ 8 

สมศ.14 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิและรวมลาศกึษาต่อ 
(ตามเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัของสภาการพยาบาล)    

55 

สมศ.14 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒุปิรญิญาตร(ีไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ)  

8 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาโท(ไม่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ) 

2 
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องคป์ระกอบ/
ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2554 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาโทและด ารงต าแหน่ง
ระดบัช านาญการ/ช านาญการพเิศษ 

38 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกและด ารง
ต าแหน่งระดบัช านาญการ/ช านาญการพเิศษ 

7 

สกอ.2.5 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES) 334.34 
จ านวนเครื่องคอมพวิเตอรท์ีจ่ดับรกิารใหน้กัศกึษา 112 

สกอ.2.6 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการ
จดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู(้เทยีบจาก
คะแนนเตม็ 5) 

4.90 

สมศ.1 จ านวนบณัฑติปรญิญาตรที ัง้หมด (ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู ส าหรบั
สมศ1) 

135 

จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 135 
จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหลงัส าเรจ็การศกึษา  135 

สมศ.2 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติตามกรอบ 
TQF 

7,143 

จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

46 

ค่าเฉลีย่ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ
ตามกรอบ TQF 

155.37 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้ าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลีย่ 

4.20 

องคป์ระกอบท่ี 3 
สกอ.3.1 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาทาง
วชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 

4.34 

ผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อนกัศกึษา 

4.29 

ผลการประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมเพื่อพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา 

4.32 
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องคป์ระกอบ/
ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2554 

องคป์ระกอบท่ี 4 
สกอ.4.1 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทีไ่ดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพดา้นงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
53 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทีไ่ดร้บัความรูด้า้น
จรรยาบรรณการวจิยั 

53 

สกอ.4.3 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคภ์ายใน
สถาบนั 

1,081,347 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคภ์ายนอก
สถาบนั 

1,926,324 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน
และภายนอกสถาบนัเฉลีย่ต่อคน 

59,557.84 

สมศ.5 
 

งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิ/นานาชาต ิหรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

17 

จ านวนบทความวจิยัฯ ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่
มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1 

จ านวนบทความวจิยัฯ ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีม่ชี ื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0 

จ านวนบทความวจิยัฯทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่ชี ื่อ
ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank:www.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus 

0 

สมศ.6 จ านวนรวมของผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 8 
จ านวนรวมของผลงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 1 

สมศ.7 
 

- จ านวนรวมของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ 6 
- บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 0 
- บทความวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ 0 
- ต าราหรอืหนงัสอืทีม่กีารประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดย

ผูท้รงคุณวฒุทิีส่ถานศกึษาก าหนด(ผลงานจะตอ้งเกนิรอ้ยละ 
50 ของชิน้งาน) 

6 
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องคป์ระกอบ/
ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวข้อง  

ช่ือข้อมลูพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2554 

ต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผ่าน
การพจิารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรอื
ต าราหรอืหนงัสอืทีม่คีุณภาพสงูมผีูท้รงคุณวฒุติรวจอ่านตาม
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ(ผลงานจะตอ้งเกนิรอ้ยละ 
50 ของชิน้งาน) 

0 

องคป์ระกอบท่ี 5 
สมศ.8 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการตามแผนทีส่ภา

สถาบนัอนุมตั ิ
14 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชใ้นการ
พฒันาเฉพาะการเรยีนการสอน  

5 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชใ้นการ
พฒันาเฉพาะการวจิยั 

1 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทีน่ ามาใชใ้นการ
พฒันาทัง้การเรยีนการสอนและการวจิยั 

0 

องคป์ระกอบท่ี 6  
สมศ.11 ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาทีเ่กีย่วกบั

ประเดน็ 1-4 ไม่ต ่ากวา่ 3.51จากคะแนนเตม็ 5 
4.77 

องคป์ระกอบท่ี 7 
สมศ.13 คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดยคณะกรรมการทีส่ภา

สถาบนัแต่งตัง้ (คะแนนเตม็ 5) 
 

5 

 


