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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 255 3   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 255 3  ถึง 31 พฤษภาคม 255 4 ซึ่งเป็นการ
รายงานตนเองอยู่ในกลุ่ม ข  ที่เน้นระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 25  ตัวบ่งชี้    
โดยน าเสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล     ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน  กลุ่มวิชาและผู้เกี่ยวข้องที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ    ทั้งในการให้ข้อมูลและการร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเองใน
คร้ังนี้ให้ลุล่วงด้วยดี 

        
 
      คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ  
           วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 
          ปีการศึกษา  2553 
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ภาคผนวก 
 ตาราง ส.1  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  97 
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 ตาราง ส. 4  สรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  10 2 
 ตาราง ส.5  สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  10 3 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

ผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาล พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 
มาตรา 10 มาตรา 18 (2) (3) (5) (7)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยจึงตราข้อบังคับไว้ และประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และได้ผ่านการ
อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 โดยได้รับการเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตและได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 รวมทั้ง
ได้รับการรับทราบในการเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา 

         วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มีความเชือ่ว่าบุคคลเป็นองค์รวมที่มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  การจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเอ้ืออาทร  สร้างทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี  มีความสุขบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยการวิจัยการบริการด้าน
สุขภาพตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

วิสัยทัศน ์
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพลเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล

ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม  ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและความจ าเป็นของประเทศ 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาล 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. ผลิตและร่วมสร้างงานวิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์และความรู้

ด้านสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 
3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่นและชุมชน  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเองได้ 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะต่างๆเพื่อความเป็นไทย 
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3. โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล ปีการศึกษา 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ 

1. งานนโยบายและแผน 

2. งานการเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
3. งานการเงิน /บัญชี / พัสดุ 
4. งานธุรการทั่วไป / สารบรรณ 

5. งานสารสนเทศ/ ประชาสัมพันธ/์ วิเทศ
สัมพันธ ์

6. งานยานพาหนะและอาคารสถานที ่

1. งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  2. กลุ่มวิชา 6 กลุ่มวิชา 

- การพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารการพยาบาล 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
- การพยาบาลสูติศาสตร์ 
- การพยาบาลอนามัยชุมชน 

3. งานทะเบียนและวัดประเมินผลการศึกษา 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาบุคลากร 
6. งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

1.   งานวินัยและปกครองนักศึกษา  
2.   งานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
3.   งานแนะแนวฯและให้ค าปรึกษา 
4.   งานส่งเสริมการศึกษาและวิทยบริการ 
  

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 

 

กลุ่มงานสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

 

ส านักงานเลขานุการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
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4.   บุคลากร 
ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
กลุ่มวิชา 

รศ. ผศ. อาจารย์ รวม(คน) 

เอก โท เอก โท เอก โท ตรี 
การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ - - - - - 3 - 3 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - - - - - 4 0.5 4.5 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช - - - - - 3 - 3 
การพยาบาลอนามัยชุมชน - - - - - 4 0.5 4.5 
การพยาบาลพื้นฐาน - - - - - 3 - 3 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  - - - - - 2 0.5 2.5 
                                        รวม      19 1.5 20.5 
 
ตารางแสดงสัดส่วนวุฒิอาจารย์ 

 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

จ านวน 0 20.5 1.5 

สัดส่วน 0 9.3 0.73 
 
ตารางแสดงสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 
0 0 0 20.5 

 
5.  จ านวนนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน  58 คน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน  62 คน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน  54 คน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน  44 คน  
 
    รวม     218 คน 
 

 



 

 

 

 

 

9 

6.  งบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2553และ 2554 

4 การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2553 

1. รายรับ 

1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน           820,000  บาท 

1.2 เงินนอกงบประมาณ 

 1.2.1 ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา   17,040,000 บาท 

 1.2.2 งบอุดหนุน           100,000 บาท 

  รวมรายรับ     17,960,000 บาท 

2. รายจ่าย 
2.1 หัก 20%คงคลัง      3,408,000 บาท  
2.2 ค่าหอพักนักศึกษา      1,256,000 บาท 
2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      145,120 บาท 
2.4 เงินภารกิจด้านการวิจัย       301,800 บาท 
2.5 งบบุคลากร 
 2.5.1 เงินเดือนอาจารย์ประจ า 20.5 อัตรา   11,394360 บาท 
 2.5.2 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ าสัญญาจ้าง 7 อัตรา       534,720 บาท 

    

   ประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ าแนกตามภารกิจ(กลุ่มงาน)ของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล  

กลุ่มงาน 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ 1,869,000 15.73 
 

4,128,550 25.54 1,396,900 10.79 490,000 3.73 

2. กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและพัฒนา 550,000 4.63 
 

800,000 4.95 276,000 2.13 301,800 2.29 

3. กลุ่มภารกิจด้านสร้างเสริมและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

450,000 3.79 
 

335,700 2.08 250,000 1.93 40,000 0.31 

4. กลุ่มภารกิจด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

51,000 0.43 
 

53,000 0.33 30,000 0.23 20,000 0.15 
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กลุ่มงาน 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. กลุ่มภารกิจด้านบริหาร  75.42  67.11  84.92   
           - งบบุคลากร 8,600,000  9,600,000  9,082,240  11,929,080 90.70 
           - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 200,000  588,700  1,861,760  370,000 2.82 
           - ค่าสาธารณูปโภค  160,000  660,000  50,000    

รวม 11,880,000 100 16,782,245 100 12,946,900 100 13,150,880 100 

 
7.  อาคารและสถานท่ีตั้ง  
           อาคารวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล (อาคาร 4 ชั้น) 

ประเภทห้องเรียน พื้นที่ (เมตร2) / ห้อง ความจุ (คน) / ห้อง จ านวน (ห้อง) 
ห้องเรียน 8 x 16  = 128 80 4 
ห้องอาจารย์ 4 x 8  =  32 6 4 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    
 ห้องคอมพิวเตอร์  1 12 x 16 = 192 40 1 
 ห้องคอมพิวเตอร์  2 12 x 16 = 192 40 1 
ห้องสมุด 16 x 32 = 512 60 1 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4 x 8 = 32 15 8 
ห้องให้ค าปรึกษาและแนะแนว 3 x  8 = 24 2 1 
ห้องผู้บริหาร 4 x 8 = 32 2 1 
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 8 x 16 = 128 32 1 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 8 x 16 = 128 32 1 
ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ 4 x 8 = 32 4 1 

 

          หอพักนักศึกษาพยาบาล 
ประเภทห้องพัก พื้นที่ (เมตร2) / ห้อง ความจุ (คน) / ห้อง  จ านวน (ห้อง) 

หญิง 8 x 4 = 32 4  40 
ชาย 8 x 4 = 32 4  10 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
หลักการ  

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบันจะ
ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มใน
สถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  มีคุณภาพ 
มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน   

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  จะต้องค านึงถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)  
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา  
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
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เกณฑ์การประเมิน  
 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ  

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ 8 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  คือ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน ซึ่งมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และ

ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) (เอกสารหมายเลข1.1-1.1)  แผนกลยุทธ์ ( เอกสาร
หมายเลข 1.1-1.2)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิฉบับที่ 10(พ.ศ 2550-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน และก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นทางการ (เอกสารหมายเลข 1.1-2)  

3.มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการน าแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  (เอกสารหมายเลข1.1-3)  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (เอกสารหมายเลข1.1-
4)  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 1.1-5)  

6. ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
รับทราบ (เอกสารหมายเลข 1.1-6)  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.1-7)  

8. ได้มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  (เอกสารหมายเลข 1.1-8)  
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯ ก าหนดเป้าหมาย  “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน” ไว้  
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ ด าเนินการครบ 8 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
8 ข้อ 8 ข้อ 5 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- - ยังขาดระบบการติดตามและ

ตรวจสอบ ประเมินผลที่ชัดเจน
อย่างต่อเน่ือง 
-ยังไม่มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ 
แผนด าเนินงาน เป้าประสงค์ 
เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
-ยังไม่มีการน าผลการประเมินและ
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกล
ยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง   

- สร้างระบบติดตามงานหรือ
ตั้งคณะกรรมการติดตามงานที่
เป็นทางการ 
-สร้างระบบในการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์ แผนด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
-สร้างระบบการน าผลการ
ประเมินและผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง   

 
รายการหลักฐาน 

1.1-1.1 
1.1-1.2 

แผนกลยุทธ์ปี 2551-2555 หน้า 3  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิฉบับที่ 10(พ.ศ. 2550-2554) 
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1.1-2 
1.1-3 

รายงานการประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนประจ าปี 2553 

1.1-4 
1.1-5 
 
1.1-6 
 
1.1-7 
 
1.1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนประจ าปี 2553 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2553 
รายงานการติดตามและการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน ปี 
การศึกษา 2553 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2553 
 
เอกสารค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผน  
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
หลักการ  

พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
ก าหนด  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :  
1.มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  
3.ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548)  
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร  
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)  
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1และ ง)  
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษา
ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  
หมายเหตุ :  
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษา
ที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา  โดยนับ
รวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว   
2. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  
เกณฑ์การประเมิน  
 1. เกณฑ์ท่ัวไป 

                  คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ  
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1  ค2 และ ง 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และ ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม  
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  คือ 
1.วิทยาลัยพยาบาลฯ มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎ

ชัยภูมิอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ชัยภูมิ ว่าด้วยวิทยาลัย
พยาบาล พ.ศ. 2549 (เอกสารหมายเลข  2.1  -1.1) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิมีค าสั่งแต่งต้ังกรรมการจัดท าหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข   2.1  -1.2)  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีการจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เอกสาร
หมายเลข   2.1  -1.3) และจัดท าประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เอกสารหมายเลข  2.1-1 .4)  และเปิด
ด าเนินการในปีการศึกษา  2550  และวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2554 
(เอกสารหมายเลข  2.1-1.5)   

2.ส่วนการปิดหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้ก าหนดระบบและกลไกไว้ ทุกหลักสูตร 
  (เอกสารหมายเลข  2.1 -2)   

3.วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และประเมินผลตามตัวบ่งชี้ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา พยาบาล    
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  (เอกสารหมายเลข 2.1-3) ซึ่งวิทยาลัยพยาบาล ฯ ได้ท าการเปิด
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยหลักสูตรได้ผ่านการรับการจากสภาการพยาบาล ให้เปิด
ด าเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550 และผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ในปีที่ 3  ปีการศึกษา2552  

   4.วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (เอกสารหมายเลข  2.1-4)  
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1: ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร”  คือด าเนินการครบ 5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 4 ข้อ 4 
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จุดแข็ง/ จุดอ่อนและ แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 
                     - 
 
 
 
 
 
 

-ระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นสถาบัน 
การศึกษาพยาบาลใหม่เปิด
ด าเนินการในปีที่ 4  และอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษากลุ่มใหม่ที่เร่ิมมี
คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นคร้ังแรก   จึงอยู่ระหว่างการ
พัฒนาคุณภาพระบบทั้ง
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอง 

-ควรมีการติดตามระบบและ
กลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง
เพื่อเพิ่มคุณภาพให้เต็ม
ศักยภาพ 

 
รายการหลักฐาน 
2.1 -1.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาล พ.ศ. 2549  
2.1 -1.2  ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการจัดท าหลักสูตร   
2.1 -1.3  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต  
2.1-1.4  ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
2.1-1.5   ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร   
2.1 -2               เอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  (ปิดหลักสูตร) 
2.1-3.1   Course Syllabus ,  ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล    
2.1-3.2  รายงาน การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล  
2.1-4   เอกสารแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน  
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้  
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 หรือ  
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ  
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
      ___________________________________   ×100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =       ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

_____________________________________________ x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  

หรือ  
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1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  = ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่
ประเมิน  
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่ค านวณได้ใน
ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

        _____________________________________________________________________ x 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  

หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 ทางวิทยาลัยพยาบาลฯ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกจ านวน 1 ท่าน    
คือ ดร. พัทยา  แก้วสาร  เร่ิมท างาน  1 กุมภาพันธ์  2554 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก”ไว้ที่อาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 20  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตัวเอง 
อาจารย์ปริญญาเอกอย่างร้อยละ 

20 
อาจารย์ปริญญาเอกร้อยละ 0 0  
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จุดแข็ง/ จุดอ่อนและ แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 
- บุคลากรต้องการความก้าวหน้า
ในอาชีพและต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก  
-สถานที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาล
ฯ ใกล้กับสถานที่ศึกษาชั้นน า  
เช่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- บุคลากรก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก  2  คน 
 

-ไม่มีเกณฑ์หรือระเบียบในการ
ลาศึกษาต่อที่ชัดเจน 
-ไม่มีทุนการศึกษาให้ท าให้ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเอง 
-ทักษะภาษาอังกฤษยังไม่พัฒนา
เท่าที่ควร 

-เปิดรับสมัครอาจารย์ที่จบ
ปริญญาเอกโดยตรง 
-สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกและมี
เกณฑ์และระเบียบในการลา
ศึกษาต่อชัดเจน 
-จัดโครงการการพัฒนาภาษา  
อังกฤษให้อาจารย์ 

 
รายการหลักฐาน 
2.2-1 Print-out การรายงานผลจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ า  ประจ าปีการศึกษา 2553   จาก  website 

ของวิทยาลัยพยาบาลฯ http://bns.cpru.ac.th/  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน  
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้  
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 หรือ  
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ  
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      ____________________________________ x 100  
     จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
   ____________________________________________________________ x 5 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
หรือ  
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1.ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  = ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน  ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน  
 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ   
กับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
               ____________________________________________________________________________ x 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ  
ลาศึกษาต่อ 
 
ผลการด าเนินงาน   

ในปีการศึกษา 2553 ทางวิทยาลัยพยาบาลฯ มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คือ                          
ผศ. อัญชลี ช.ดูวอล  เร่ิมท างาน  19  พฤษภาคม 2554 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ”  รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 20  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตัวเอง 
อาจารย์ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 20 

อาจารย์ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 0 

0  
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จุดแข็ง/ จุดอ่อนและ แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม 
-มีอาจารย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
จ านวน  11  คน   
-มีเกณฑ์และระเบียบ รวมถึง
ค่าตอบแทนในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการชัดเจน 
-มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
วิจัย   และการเขียนบทความ
วิชาการ ให้กับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยทุกคน 

-อาจารย์ที่ท าผลงานทางวิชาการมี
จ านวนน้อย  
-ภาระด้านการสอนมากท าให้
อาจารย์ไม่สามารถจัดเวลาในการ
พัฒนาตนเองเข ้าสู่ต าแหน่งทาง 
วิชาการได้ 

-เพิ่มแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ ให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
-มีการกระตุ้นส่งเสริมให้
อาจารย์ท าผลงานวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 
-จัดเวลาและภาระงานให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาผลงานด้าน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
-จัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการทั้งระดับกลุ่ม
วิชาและระดับวิทยาลัยและ
จัดกระบวนการและการ
สนับสนุนให้บรรลุผล 

 
รายการหลักฐาน 
2.3-1 Print-out การรายงานการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  ประจ าปีการศึกษา 2553   จาก  

website ของวิทยาลัยพยาบาลฯ http://bns.cpru.ac.th/  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน  นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน  
เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ  
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ  
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ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  คือ 
 1. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและ
การวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1)   

2. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด โดยได้ส่งอาจารย์และบุคลากรไปอบรมและประชุมต่าง ๆ(เอกสารหมายเลข 2.4-2)  

3. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้จัดห้องท างานที่พอเพียง      การใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต
อย่างทั่วถึง   มีสนามกีฬา  มีห้องปฐมพยาบาล (เอกสารหมายเลข2.4-3.1) จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 
2553  การร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ (เอกสารหมายเลข 2.4-3.2)   

4. ทางวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  (เอกสาร
หมายเลข 2.4-4)  

5. วิทยาลัยพยาบาลฯได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (เอกสาร
หมายเลข 2.5-5.1)   นอกจากนี้ยังมีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2551             ( เอกสารหมายเลข 2.5-5.2 ) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิเร่ืองจรรยาชีพ
ครูพยาบาล ( เอกสารหมาย 2.5-5.3) และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยได้จัดต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวินัยเพื่อท าหน้าที่ในการดูแลและก ากับจรรยาบรรณ(เอกสารหมายเลข 2.5-5.4)  

6. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.6-1)  

7. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการปรับให้เข้ากับปรัชญา  พันธกิจของวิทยาลัยฯ  (เอกสารหมายเลข 2.7-1)  

 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน” คือด าเนินการครบ 7 ข้อ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
จุดแข็ง/ จุดอ่อนและ แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 
-อาคาร  สถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
กว้างขวางสะดวกสบายในการ
ท างาน 

-ไม่มีแผนการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ือง  
-ไม่มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  
 
 

-จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนและตั้ง
คณะกรรมการคอยติดตาม
อย่างต่อเน่ือง 
-น าผลการปรับปรุงไปปรับ
แผนในปีการศึกษาต่อไป 

 
รายการหลักฐาน 
2.4-1  แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-2   แฟ้มบุคลากรและการพัฒนา  
2.4-3.1   รูปถ่ายอาคารสถานที่   
2.4-3.2   บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๖๙.๐๑(๑).๐๕/๑๓๔  
  บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๖๙.๐๑(๑).๐๕/ว๑๙๖  
  บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๖๙๐๑(๑)๐๒/ว๑๗๗  
2.4-4  แฟ้มโครงการ 
2.4-5.1   รูปถ่ายจรรยาบรรณอาจารย์  
2.4-5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2551              
2.4-5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิเร่ืองจรรยาชีพครูพยาบาล 
2.4-5.4   ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวินัยฯ 
2.4-6   รายงานประเมินแผนการบริหารฯ  
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2.4-7  รายงานการประชุมปรับแผนการพัฒนาคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพัก
นักศึกษา ห้องเรียน สถานท่ีออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 FTES ต่อเคร่ือง  
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา
ทุกปีการศึกษา  
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย   
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา   
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง  ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  คือ 
 1. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาใช้   160 เคร่ือง และนักศึกษามี 
คอมพิวเตอร์ notebook ประมาณร้อยละ 90 มีอัตราการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สูงกว่า FTES 8 ต่อเคร่ือง (เอกสาร
หมายเลข 2.5-1)  

2. วิทยาลัยพยาบาล ฯ ได้มีห้องสมุดบริการนักศึกษาซึ่งสามารถเข้าใช้บริการ ทุกวัน โดยวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ใช้บริการได้ต้ังแต่  เวลา  08.00-18.00 น.  วันเสาร์และวันอาทิตย์   ตั้งแต่   เวลา  08.00-16.00 น.  และจัดบริการ 
wireless   internet ความเร็วสูง ตลอด 24  ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา(เอกสารหมายเลข 2.5-2)  
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3. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้ บริการด้านห้องสมุด  นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ ทุกวัน โดยวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ใช้บริการได้ต้ังแต่  
เวลา  08.00-18.00 น.  วันเสาร์และวันอาทิตย์   ตั้งแต่   เวลา  08.00-16.00 น.  บริการคอมพิวเตอร์     บริการ wireless   
internet ความเร็วสูง ตลอด 24  ชั่วโมง    บริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล    
ห้องเรียนความจุ 80 คน/ห้อง  จ านวน  4 ห้อง พร้อม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เช่น   LCD   คอมพิวเตอร์   ไมโครโฟน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-3) 

4. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอย่างอื่นดังนี้  บริการงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   มีห้องปฐมพยาบาลส าหรับนักศึกษาที่เจ็บป่วยนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ในเวลา 
08.00-16.00  น. มีการประกันสุขภาพ หน่วยบริการโรงพยาบาลชัยภูมิ   มีสนามกีฬา เช่น สนามบาสเกตบอล   สนาม
ฟุตบอล   สนามเทนนิส   สนามกอล์ฟสนามเปตอง  มีศูนย์วัฒนธรรม  โรงอาหาร   ซุ้มเคร่ืองดื่ม ซุ้มผลไม้  (เอกสาร
หมายเลข 2.5-4)  

5. วิทยาลัยพยาบาลฯ มีระบบสาธารณูปโภค โดยมีประปาและไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา    มีการจัดการขยะ มีถัง
ดับเพลิงในวิทยาลัย มีหน่วยรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ (เอกสารหมายเลข 2.5-5)  

6. วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ  2 – 5 เป็นประจ าทุกปี       ได้คะแนนใน
แต่ละข้อมากกว่า 3.51 (เอกสารหมายเลข 2.5-6)  

7. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ  (เอกสารหมายเลข 2.5-7)    
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.5: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้” คือด าเนินการครบ 7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน  และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- 

 
- - 
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รายการหลักฐาน  
 2.5-1  รูปถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเอกสารการลงทะเบียนการใช้ wireless   internet ความเร็วสูง 
2.5-2 แฟ้มการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้   , การเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
2.5-3  แฟ้มการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้   รูปภาพ  รายชื่อการเข้าใช้ห้องต่างๆ 
2.5-4  แฟ้มการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้    รูปภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนต  ภาพ

ห้องพยาบาล สนามกีฬา โรงอาหาร 
2.5-5  เอกสารรูปภาพสาธารณูปโภคและหน่วยรักษาความปลอดภัย 
2.5-6  รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
2.5-7  รายงานการประชุมคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการ
แสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  
การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการ
จัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมี
ห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง   
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร   
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร  
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ  
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  7  ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 

1. ในทุกรายวิชาของวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยก าหนดในประมวลรายวิชา 
(Course  Syllabus) (เอกสารหมายเลข 2.6-1.1) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น  การฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติ  ศึกษาด้วยตนเอง  
และเมื่ออาจารย์จัดการเรียนการสอนแล้วในการประเมินการสอนของอาจารย์  วิทยาลัยพยาบาลฯ  มีแบบประเมินความ
พึงพอใจ  ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่สามารถจัดการเรียนการสอน /การนิเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (เอกสาร
หมายเลข2.6-1.2)  

2. ทุกรายวิชาของวิทยาลัยพยาบาลฯ  มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (เอกสารหมายเลข2.6-2)  

3. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาง
เครือข่าย internet   ค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็น  e-Database/Journal   มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  ติดต่ออาจารย์ทาง e-mail และ social network  และให้นักศึกษาปฏิบัติทักษะเพิ่มเติมใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล (เอกสารหมายเลข2.6-3.1) นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ ยังได้จัดการเรียนการสอนที่เอ้ือ
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  ในรายวิชาเลือกเสรี  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ(เอกสาร
หมายเลข2.6-3.2) )  

4. วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา เช่น วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้เชิญ นายแพทย์
สกล ด่านภักดี จิตแพทย์ประจ าโรงพยาบาลชัยภูมิ มาสอน บทที่ 8 ระบบการคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช      
จ านวน 6 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาสามารถคัดกรองผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง  ตรวจสภาพจิตเบื้องต้น
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ได้อย่างถูกต้อง และบอกลักษณะส าคัญและหลักการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชได้  ส่วนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช ได้แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ช่วยสอนนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงาน และ
เชิญสอนบนคลินิก ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน  การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด และท่านผู้อ านวยการ รพ . 
นายแพทย์ณัฐกร จ าปาทอง ได้สอนนักศึกษาเร่ือง “ จิตเวชบูรณาการ ” โดยใช้หนังสืออ้างอิงเร่ือง “ จิตเวชบูรณาการ สู่
ผู้เชี่ยวชาญปฐมภูมิ ” ที่ท่านผู้อ านวยการเป็นผู้เขียน  เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางจิตเวชในเชิงปฏิบัติ ท าให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเร่ืองโรคทางจิตเวช การรักษาด้วยยาจิตเวชได้มากขึ้น  ( เอกสารหมายเลข 2.6.-4.1 )นอกจากนี้ยัง
มีพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วย  โรงพยาบาลชัยภูมิ ที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และท า 
Clinical teaching  ในรายวิชา เช่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 และ 2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย ( เอกสารหมายเลข 2.6.-4.2 )  

5. วิทยาลัยพยาบาล ฯ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่  วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้น าเอกสารของกรมสุขภาพจิต เช่น บทที่ 11 
หัวข้อจิตเวชชุมชน ได้ใช้รายงานสุขภาพจิตชุมชน 2551เป็นเอกสารอ้างอิง ท าให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของงานจิต
เวชชุมชน และตัวอย่างงาน  จิตเวชชุมชน เช่น การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน สุขภาพจิตโรงเรียน 
โครงการสุขภาพใจภาคประชาชน และงานวิกฤตสุขภาพจิตหลังภัยพิบัติสึนามิ วิชาปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท าโครงการจิตเวชชุมชน เร่ือง “ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ก้าวย่างอย่างสดใส 
สร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศอย่าง   เหมาะสม ” โดยจัดที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 6 ซึ่งผลการประเมินโครงการ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด( เอกสารหมายเลข 2.6.-5.1 
) นอกจากนี้ทางวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังได้จัดท าโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ด้านการจัดการ
ความรู้ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล ( เอกสารหมายเลข 2.6.-
5.2 )  

6. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดท าแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา ซึ่ง
ได้คะแนนความพึงพอใจแต่ละรายวิชามากกว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5        ( เอกสารหมายเลข 2.6-6 )  

7. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และได้น าการประเมินผล  
ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินการสอน  ( เอกสารหมายเลข 2.6-
7 )   
 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯ ก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน” ไว้  เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือด าเนินการครบ 7 ข้อ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน  และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
วิทยาลัยพยาบาลฯ มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
นักศึกษา มีการจัดให้มีชั่วโมงเรียน
ในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง  

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการหลักฐาน 
 2.6-1.1   Course  Syllabus  
2.6-1.2   แบบประเมินความพึงพอใจ  ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
2.6-2   Course  Syllabus 
2.6-3.1  รูปภาพจุดเชื่อมต่อ internet  ห้องปฏิบัติการพยาบาล website http://bns.cpru.ac.th/  
2.6-3.2   แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
2.6.-4.1   course syllabus วิชาของภาคการพยาบาลจิตเวช และจดหมายเชิญสอน  
2.6.-4.2    course syllabus วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 และ 2   
2.6.-5.1   course syllabus วิชาของภาคการพยาบาลจิตเวช 

http://bns.cpru.ac.th/
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2.6.-5.2  โครงการ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ด้านการจัดการความรู้ทางการพยาบาล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 

2.6-6   เอกสารประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
2.6-7   รายงานการประชุมรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร  และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี  5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็น
นักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน   
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)  
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)  
 
เกณฑ์การประเมิน 
1. เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
 
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และง 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และ ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม  
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  2  ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  และไม่ขอรับ
การประเมิน ข้อ 1 และ ข้อ 2 เน่ืองจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท างานยังไม่ครบ 1 ปี  

1.วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  ดังนี้  ได้มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาใช้ 
160  เคร่ือง   จัดบริการ wireless   internet ความเร็วสูง ตลอด 24  ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สืบค้นจากแหล่ง
เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข 2.7.1.1) มีห้องสมุดบริการนักศึกษาซึ่งสามารถเข้าใช้บริการ 
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ทุกวัน โดยวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ใช้บริการได้ต้ังแต่  เวลา  08.00-18.00 น.  วันเสาร์และวันอาทิตย์   ตั้งแต่   เวลา  
08.00-16.00 น.  (เอกสารหมายเลข 2.7-1.2)        มี บริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาล    ห้องเรียนความจุ 80 คน/ห้อง  จ านวน  4 ห้อง พร้อม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  เช่น   LCD   คอมพิวเตอร์   
ไมโครโฟน (เอกสารหมายเลข 2.7-1.3)   ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีบุคลากรที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  โดยมีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 20.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 7 คน 
(เอกสารหมายเลข 2.7-1.4)  นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ (เอกสาร
หมายเลข 2.7-1.5)  

2. วิทยาลัยพยาบาลฯ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยได้จัดท า
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมภายในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร เช่น เข้าค่ายธรรมะโครงการปัจฉิมนิเทศ   
โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ(เอกสารหมายเลข 
2.7-2.1) นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ ยังได้ จัดท ารายวิชาการพยาบาล หมวดวิชาชีพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( TQF ) ทุกรายวิชา ตั้งแต่ปี 2553 คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   (เอกสารหมายเลข 2.7-2.2)  
 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.7: ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต”  คือด าเนินการครบ 3 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
3 ข้อ 2 ข้อ 2 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน  และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

-วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดท ารายวิชา
การพยาบาล หมวดวิชาชีพ ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ

-ไม่มีระบบในการส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ

-ผู้บริหารแต่ละรายวิชา
ร่วมกันก าหนดกิจกรรมทาง
วิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ( TQF ) ทุกรายวิชา ตั้งแต่ปี 2553  
 

ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
 

และสนับสนุนให้นักศึกษา
น าเสนอในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติ 

รายการหลักฐาน  
 2.7.1.1   รูปถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ และเอกสารการลงทะเบียนการใช้ wireless    
2.7-1.2     แฟ้ม รูปภาพห้องสมุด จ านวนผู้ใช้บริการ         
2.7-1.3    แฟ้มการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้   รูปภาพห้องต่าง ๆ      
2.7-1.4    แฟ้มบุคลากร  
2.7-1.5    แผนงบประมาณปีการศึกษา 2553 
2.7-2.1   โครงการธรรมะ   
2.7-2.2   Course Syllabus 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา   
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน  
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  
เกณฑ์การประเมิน : 
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คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  4 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร  ในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในชื่อย่อของ
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล เป็น PPNC  (เอกสารหมายเลข 2.8-1)  

2. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน โดยก าหนดอยู่ใน 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข2.8-2.1) นอกจากนี้ยังประกาศบนป้ายประกาศของวิทยาลัย
พยาบาลพระยาภักดีชุมพล  (เอกสารหมายเลข 2.8-2.2) และลงใน website  http://bns.cpru.ac.th/ (เอกสารหมายเลข 
2.8-2.3)  
  3. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดท าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจนดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.8-3.1)  
  3.1 โครงการปฐมนิเทศและอบรมธรรมะของนักศึกษาปี 1 
  3.2 โครงการท าดีเพื่อแม่คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.3 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
3.4 โครงการอบรมธรรมะนักศึกษาปี 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา 
3.5 โครงการพิธีอ าลาสถาบัน 

4. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ท าการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ (เอกสาร
หมายเลข 2.8-4)  

 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา” คือด าเนินการครบ 5 ข้อ 

 
 

http://bns.cpru.ac.th/
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- เป็นองค์กรจัดตั้งใหม่ สามารถ
จัดท าแนวทางในการพัฒนาได้ง่าย 
 

-นักศึกษายังไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่เกิดจิตส านึกที่เกิดจาก
กลุ่มนักศึกษาเองส่วนมากเกิด
จากได้รับค าแนะน าจากอาจารย์
เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนา,
โครงการจิตอาสา 
-ยังไม่มีเครือข่ายใน
ระดับประเทศหรือต่างประเทศ 

- ปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มเติมและสม่ าเสมอเพื่อ
เป็นการกระตุ้นเตือนและ
มีการให้รางวัลหรือค า
ชมเชย 
-เพิ่มการสอนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเข้า
ไปในเนื้อหาของทุกวิชา
อย่างเป็นรูปธรรม 
-จัดหาเครือข่าย,ทุน
สนับสนุนในการท า
โครงการค่ายอาสาพัฒนา 

 
 
รายการหลักฐาน 
 2.8-1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2552)ชขถภ 
2.8-2.1  นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
2.8-2.2   รูปถ่ายป้ายประกาศของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 
2.8-2.3   website  http://bns.cpru.ac.th/  
2.8-3   แฟ้มโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2.8-4   แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 

http://bns.cpru.ac.th/
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
หลักการ  

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่ง
ออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษา  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  7 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1.วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา มีแนวทางในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจัดท าคู่มือ
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และ จัดเวลาในการให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอโดยก าหนด วัน เวลา 
ในตารางการเรียน นักศึกษาพยาบาล ทุกชั้นปี (เอกสารหมายเลข 3.1-1)  

 2. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาปัจจุบัน 
ในช่องทางที่หลากหลาย  (เอกสารหมายเลข 3.1-2)   ดังนี้ 

          2.1  บอร์ดประชาสัมพันธ์    ของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล และของ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
          2.2  รายการวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
          2.3   Internet web site ของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล และ มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภูมิ      โดยมี
เน้ือหา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านหอพักและสวัสดิการ ด้านระเบียบวินัย  ข่าวสารสนเทศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

3. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดย
การจัดท าโครงการศึกษาดูงานวิชาการบริหารการพยาบาล โครงการวันพยาบาลสากล    โครงการมอบหมวกและ
เคร่ืองหมายเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล(เอกสารหมายเลข 3.1-3)  

4. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ดังนี้  (เอกสารหมายเลข 3.1-4) 

4.1  บอร์ดประชาสัมพันธ์    ของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล และของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
           4.2  รายการวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    

4.3   Internet web site ของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
4.4  จดหมาย  ข้อคิดเห็น เสนอแนะ จากศิษย์เก่า 

5. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดท าโครงการ  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ด้านการจัดการความรู้
ทางการพยาบาล  เพื่อให้สามารถสอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลได้  (เอกสาร
หมายเลข 3.1-5)   

6. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มี การประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ เป็นประจ าทุกปี โดยได้
คะแนนมากกว่า  3.51 จากคะแนน เต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 3.1-6)   

7.วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-7)  
 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร” คือด าเนินการครบ 7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 
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จุดแข็ง/ จุดอ่อนและ แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 
- 

 
- - 

 
รายการหลักฐาน 
3.1-1  แฟ้มการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 3.1-2 แฟ้มการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
3.1-3  แฟ้มโครงการ 
3.1-4 แฟ้มการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
3.1-5 โครงการ  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ด้านการจัดการความรู้ทางการพยาบาลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 
3.1-6    รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
3.1-7 สรุปประชุมการน าผลประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง  ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน  
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
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3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่เนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  6 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1.วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการจัดท าแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   โดยน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2552 (เอกสารหมายเลข3.2-1.1)  และปีงบประมาณ   2553  (เอกสารหมายเลข3.2-1.2) น ามาก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 3.2-1.3)   

2.วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ในโครงการ
วันปฐมนิเทศและในรายวิชามโนมติ ทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล (เอกสารหมายเลข 3.2-2) 

3. วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
เนินการโดยนักศึกษา 5 ประเภท  (เอกสารหมายเลข3.2-3 ) ดังนี้  

  3.1 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น   โครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2553  จัดนิทรรศการด้านวิชาการและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ในโครงการ วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย   วันพยาบาลสากล  ให้การปฐมพยาบาลโครงการแข่งขันกีฬา U Life Games  ของนักศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ   

      3.2  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   เช่น  โครงการกีฬาสีภายในสถาบัน 
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     3.3  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม   เช่น  โครงการจิตอาสาการบริจาค 
โลหิตร่วมกับสภากาชาดจังหวัดชัยภูมิ     

    3.4 กิจกรรมนันทนาการ  เช่น  โครงการรับขวัญประดู่ช่อใหม่  
    3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   เช่น  โครงการ วันไหว้ครู    โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมแห่

เทียนเข้าพรรษา   สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน (เอกสาร

หมายเลข 3.2-4) 
5. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ท าการ ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

โดยการประเมินผลโครงการทุกสิ้นปีการศึกษา(เอกสารหมายเลข 3.2-5) 
6.ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 

3.2-6) 
 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและ 

กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ” คือด าเนินการครบ 6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
จุดแข็ง/ จุดอ่อนและ แนวทางเสริม/ แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 
- - -ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาได้มีการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ
หรือคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
อย่างต่อเน่ือง 
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รายการหลักฐาน 
3.2-1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2552  
3.2-1.2 แผนปีงบประมาณ   2553   
3.2-1.3  แผนปฏิบัติการกลุ่มงานสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3.2-2 ประมวลรายวิชามโนมติ ทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล 
3.2-3  โครงการหรือรูปภาพ ดังนี้  โครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553  โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย   วันพยาบาลสากล  ให้การปฐมพยาบาลโครงการแข่งขันกีฬา U Life Games  ของนักศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    โครงการกีฬาสีภายในสถาบัน 
โครงการจิตอาสาการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดจังหวัดชัยภูมิ    โครงการรับขวัญประดู่ช่อใหม่  
โครงการวันไหว้ครู    โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา   สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
3.2-4  MOU ความร่วมมือกับคณะอ่ืน 
3.2-5 สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3.2-6 สรุปแนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง     
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย        
หลักการ  

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  
3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้   
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting professor)  
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน   
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)  
เกณฑ์การประเมิน  
1. เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ  
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2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินงาน  7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. มีระบบ และกลไกบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน การวิจัยของสถาบัน    
โดยวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการวิจัย  และจัดท า แผนการวิจัยประจ าปี การศึกษา  2553  (เอกสาร
4.1-1) และมีการด าเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ในด้านการวิจัย  
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   ทั้งในรายวิชาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  จ านวน  3     รายวิชา  คือ  รายวิชาภาคทฤษฎี     2  วิชา    
      2.1  วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย   
             2.2 วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  2    
        รายวิชาภาคปฏิบัติ  คือ  วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  2  (เอกสาร4.1-2) 
           3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  โดย   การสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า  2   ท่าน  เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  จ านวน     
3   คร้ัง    และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยด้านสุขภาพและการจัดการเรียนการสอนด้าน
พยาบาล  1  ครั้ง  จ านวน   2   วัน   ผู้เข้าร่วมการประชุม  จ านวน   30  คน (เอกสาร4.1-3) 
          4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย  จัดสรรงบประมาณ  ร้อยละ  
2 ของวิทยาลัย    จ านวน  280,000  บาท  สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพยาบาล   และ  
มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2553 -2554  สนับสนุน การวิจัยที่ผ่านการประเมินจาก วช .   1  โครงการ  
เป็นเงิน 150,000  บาท  (เอกสาร4.1-4) 
         5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  ดังนี้  
              5.1  มีงานบริการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ   

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
มีการด าเนินการ  
ครบ 7 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และ ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม  
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              5.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
              5.3  มี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก ในการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่  ระบบ
ฐานข้อมูล  Pro Nurse    
               5.4 มกีิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การร่วมจัดประชุมวิชาการ และแสดงผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการและการวิจัยระดับชาติ  คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่        เดือน  พศ . 2554   โดยการน าเสนอ ( Oral  
Presentation)  งานวิจัย เร่ือง   แนวทางส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการใช้บุหร่ีของเยาวชนใน
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  โดย   ภัทรา     สง่า  เพ็ญนภา   สุขเสริมและคนอ่ืน  ได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่น  
(เอกสาร4.1-5) 
           6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัย  และการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยตามอัตลักษณ์ของสถาบัน         (เอกสาร4.1-6) 
           7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบัน   โดยการพัฒนาแผนการ
ด าเนินการวิจัยและการจัดสรรงบสนับสนุนการวิจัย ในปีการศึกษา  2554  (เอกสาร4.1-7) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย   เพราะวิทยาลัยฯ ก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 4.1:  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” คือ ด าเนินการครบ  4  ข้อ   
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
4 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
  จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

-มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
-มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม  
อบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง           -วิทยาลัยมีการ
ก าหนดงบ ประมาณสนับสนุน
การวิจัยไว้ชัดเจน 

- คณาจารย์มีภาระงานสอนและ
การนิเทศภาคปฏิบัติยังมีการ
จัดการเวลาในด้านการวิจัยน้อย 

-กระตุ้นนักวิจัยและสร้าง
โอกาสในการขอทุนจาก
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ 
เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม 
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จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

-คณาจารย์ของวิทยาลัยจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท  มี
ประสบการณ์ในการวิจัย 
5.มหาวิทยาลัยมีการจัดท าวารสาร
การวิจัยเป็นปีแรก  

 
รายการหลักฐาน 

4.1-1 นโยบายและแผนงานวิจัย  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ    
4.1-2 การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน    
4.1-3 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
4.1-4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย                   

     4.1-5             การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน    
     4.1-6      การติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
     4.1-7     การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบัน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา 
วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  โดยสิ่งที่
เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และ  
รวดเร็วทันเหตุการณ์  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
6.มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 
เกณฑ์การประเมิน  
1. เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และ ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม  
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินงาน 4  ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 

              1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ    และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ   (เอกสาร หมายเลข 4.2-1)   
            2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   (เอกสาร หมายเลข 4.2-2)   
           3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง   (เอกสาร หมายเลข 4.2-3)   
            4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  (เอกสาร หมายเลข 4.2-4)   
 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการ 
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”  คือด าเนินการครบ 3  ข้อ  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
3 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- มีวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย 
-มีเครือข่ายการประชุมวิจัยระดับ 
ชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. ยังไม่มีคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในระดับ
มหาวิทยาลัย 
2.ขาดระบบรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อ
การใช้ประโยชน์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย 
2.สร้างระบบและกลไกการ
สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกสถาบันเพื่อการใช้
ประโยชน์ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
3. ยังไม่มีกลไกสนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม 

3. สร้างกลไกการจด
สิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัย  หรือนวัตกรรม 

 
รายการหลักฐาน 

4.2-1 นโยบายและแผนงานวิจัย  เครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ 
4.2-2 ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
4.2-3  เอกสารความตกลงร่วมมือการวิจัยของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก  

- การจัดท าวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และการใช้
ประโยชน์จากผลการวิจัย    

      4.2-4             การน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน   

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
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1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
150,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
75,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 
สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =            จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก  
     ________________________________________  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  
   _________________________________________      x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา  
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2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน  
หมายเหตุ :  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ  
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
3. การแบ่งสัดส่วนจ านวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจ านวนเงินตามที่คณะ
วิชาหรือสถาบันตกลงกัน  
 
ผลการด าเนินงาน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน    
 ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยพยาบาล ฯ ม ีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันจ านวน    230,000  บาท  ค่าเฉลี่ยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 11,219.51   บาท/คน 

1.1   ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =            จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก  
     ________________________________________  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
  230,000 

        =  ______________________________________  

       20.5 
         =    11,219.51 

1.2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้   =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  
    _________________________________________      x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
   =   11,219.51 
    _________________________________________      x 5 
      50,000 

 
   = 1.12 
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การบรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ประจ า” ไว้ที่คะแนนเท่ากับ 2  หรือจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก = 20,000  บาทขึ้นไปต่อคน 

   
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตัวเอง 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก = 20,000  บาท 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก = 11,219.51  

บาท 

1 

 
 
 
 
 จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- มีการด าเนินงานวิจัยในรอบปีที่

ผ่านมาในจ านวนต่ออาจารย์
ประจ าน้อย 

1.ก าหนดเป้าหมายงานวิจัย
ระดับกลุ่มวิชา อย่างน้อย  1  
เร่ือง / ปีการศึกษา 
2. จัดสรรงบประมาณภายใน  
เพื่อส่งเสริมการวิจัย 30,000 
บาท/คน/ปี 
3.สนับสนุนการของบประมาณ
ภายนอก  ในการด าเนินงาน
วิจัย  โดยมีวงเงินงบประมาณ
เฉลี่ยต่อกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า  
50,000 บาท / ปีการศึกษา 

 
รายการหลักฐาน 

4.3-1 รายงานแสดงจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากภายในสถาบัน 
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และภายนอกสถาบัน ของวิทยาลัย   ปีการศึกษา 2553 
4.3-2 รายงานแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ลาศึกษาต่อ และที่ปฏิบัติงานจริง 

ของวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2553 
4.3-3 รายงานแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในสถาบันและจาก

ภายนอกสถาบัน ของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
หลักการ  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร          มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  และ
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม   
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน   
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
ผลการด าเนินงาน 
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ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  5 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. วิทยาลัยพยาบาล ฯมีการจัดท านโยบาย   และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม  มี 

คณะกรรมการ /ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้บริการวิชาการแก่  สังคมตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล   
และค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปีการศึกษา  2553   (เอกสารหมายเลข 5.1-1)  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  ในรายวิชา  3  รายวิชา   
คือ   รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  รายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
1  รายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2   (เอกสารหมายเลข  5.1-2)  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  (เอกสารหมายเลข  5.1-3)   
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย  (เอกสารหมายเลข  5.1-4) 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย  (เอกสารหมายเลข  5.1-5) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมายเพราะวิทยาลัยตั้งเป้าหมายของ  “ตัวบ่งชี้ที่  5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคม”  คือด าเนินการครบ  5 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- มีการด าเนินงานวิจัยในรอบปีที่

ผ่านมาในจ านวนต่ออาจารย์
ประจ าน้อย 

1.ก าหนดเป้าหมายงานวิจัย
ระดับกลุ่มวิชา อย่างน้อย  1  
เร่ือง / ปีการศึกษา 
2. จัดสรรงบประมาณภายใน  
เพื่อส่งเสริมการวิจัย 30,000 
บาท/คน/ปี 
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จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
3.สนับสนุนการของบประมาณ
ภายนอก  ในการด าเนินงาน
วิจัย  โดยมีวงเงินงบประมาณ
เฉลี่ยต่อกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า  
50,000 บาท / ปีการศึกษา 

 
รายการหลักฐาน 

5.1-1 นโยบายด้านบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ   ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ      ประจ าปีการศึกษา 2553 

5.1-2 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  แผนการ
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน 
และการวิจัย     

5.1-3 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
5.1-4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบริการวิชาการตามแผนที่ก าหนด       สรุปแนวทาง

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
5.1-5 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็น
ที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้น
ของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ  (2) การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน  
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เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน   
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม   
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
 
 
ผลการด าเนินงาน 
           ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลงานการด าเนินงาน   5 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คือ 
 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน และ โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก  8  แห่ง     เพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  (เอกสารหมายเลข  5.2-1) 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล นาฝาย  โรงพยาบาล
ชัยภูมิ     โรงพยาบาลบ้านเข้วา    โรงพยาบาลจัตุรัส  เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
หน่วยงานวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข  5.2-2) 
           3. มีการประเมินประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม จ านวน      โครงการ (เอกสารหมายเลข  5.2-
3) 
           4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
(เอกสารหมายเลข  5.2-4) 
           5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน (เอกสารหมายเลข  5.2-5) 
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การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายเพราะวิทยาลัยตั้งเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม”    คือด าเนินการครบ  5 ข้อ 
 

 การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
- - - 

 
รายการหลักฐาน 

5.2-1.   การส ารวจความต้องการของชุมชน และ โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก  8   
 5.2 -2  ค วามร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล นาฝาย  โรงพยาบาล
ชัยภูมิ     โรงพยาบาลบ้านเข้วา    โรงพยาบาลจัตุรัส   
             5.2- 3  การประเมินประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
             5.2- 4  การน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก และกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
            5.2-5  การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
หลักการ  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น  
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา  
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  5 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. วิทยาลัยพยาบาลฯ  มีการก าหนด แผนงานที่ชัดเจนปฏิบัติได้ ตามแผนปฏิบัติการงานท านุบ ารุง กลุ่มงาน

สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  2553 (เอกสารหมายเลข 6.1-1) 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

โดยมีการด าเนินการดังนี้ (เอกสารหมายเลข 6.1-2)  
     2.1 มีการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ  
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     2.2 มีการจัดต้ังชมรมพุทธศาสนา 
     2.3 ในหลักสูตรของวิทยาลัยก าหนดการจัดการเรียนการสอนมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท านุศิลปวัฒนธรรม 
เช่น โครงการวันไหว้ครู รับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีและมอบตะเกียงไนติงเกล  
    2.4  เข้าร่วมโครงการสถาปนามหาวิทยาลัย  

3. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  ในวันส าคัญต่าง ๆ คือ  ทอดผ้าป่า  วันสงกรานต์  วันพยาบาลสากล  โครงการธรรมมะ  โครงการจิต
อาสา   โดยได้เผยแพร่ผ่าน web site ของทางวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 6.1-3)  

4. หลังจากท าโครงการได้ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 6.1-4)  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 6.1-5)   

 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม” คือด าเนินการครบ 6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
6 ข้อ 5 ข้อ 5 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
-มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม
และจัดโครงการด้านการอนุรักษ์  
พัฒนาและ   สร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม 
-มีโครงการจ านวนมาก  และ
หลากหลายที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ด้านจริยธรรมของนักศึกษา 
 

-วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับ
งบประมาณน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ท าให้
การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและการท านุบ ารุง ศิลปะ 
วัฒนธรรมไม่เพียงพอต่อการ

-วิทยาลัยพยาบาลฯ ควร
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ / กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

-มหาวิทยาลัยควรจัดสรร
งบประมาณให้ได้ตามเกณฑ์
ปกติของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
ด าเนินการ 
-วิทยาลัยพยาบาลฯ ยังไม่มี
แผนการด าเนินงานชัดเจนและ
ต่อเน่ืองในการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  
 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 
-คณาจารย์ในวิทยาลัย
พยาบาลฯ ประชุมร่วมกัน
และสร้างแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  
 

  
รายการหลักฐาน 
 6.1-1  ผังก ากับการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  2553-  

2554  
6.1-2  แฟ้มโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3  แฟ้มโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม,  http://bns.cpru.ac.th 
6.1-4  แบบประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
6.1-5    รายงานการประชุมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
หลักการ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา  คือสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า   
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม  
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ  
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  5ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1.สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ล่วงหน้า  (เอกสารหมายเลข 7.1-1) 
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2. ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน  (เอกสารหมายเลข 7.1-2) 

3. ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน (เอกสารหมายเลข 7.1-3) 

4. ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 7.1-4) 

5.ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ (เอกสารหมายเลข 7.1-5) 

6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6) 

7.สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  (เอกสารหมายเลข 7.1-7) 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน” คือด าเนินการครบ 7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

 - - 
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รายการหลักฐาน 
7.1-1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ   และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   
7.1-2 รายงานการประชุมประจ าเดือน ชี้แจงวิสัยทัศน์  นโยบาย    แผนกลยุทธ์ 
7.1-3 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แฟ้มการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
7.1-4  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
7.1-5  รายงานการประชุมประจ าเดือน  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
7.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ  
7.1.7 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit knowledge)  
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง  
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เกณฑ์การประเมิน 
                   คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ  

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ 2 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1.วิทยาลัยพยาบาลฯมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  (เอกสารหมายเลข 7.2-1)                
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 (เอกสารหมายเลข 7.2-2)                
 

การบรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู้ ” คือด าเนินการครบ 5 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 2 ข้อ 2 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
 -การด าเนินงานในด้านการ

จัดการความรู้ยังไม่ชัดเจน 
-ก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนงานด้านการจัดการ
ความรู้ 
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รายการหลักฐาน 
7.2-1 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2553 
7.2-2  รายงานการประชุมการจัดการความรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ   
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด   
 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ 2 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) (เอกสารหมายเลข 7.3-1) 
2.วิทยาลัยพยาบาลฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  เช่น เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ     (เอกสารหมายเลข 7.3-2.1)วิทยาลัย



 

 

 

 

 

77 

พยาบาลฯ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เช่น เว็บไซต์  เช่นhttp://www.cpru.ac.th/e_library/msdatabase.html(
เอกสารหมายเลข 7.3 -2.2) 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ ” คือด าเนินการครบ 4 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
4 ข้อ 2 ข้อ 2 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนว
ทางแก้ไข 

-มหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาการ
พัฒนาระบบ MIS  ในวงเงิน   8   
ล้าน   เพื่อด าเนินการและใช้
ประโยชน์ในปีการศึกษา  2552   

-การบริหารและการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร   
การเรียนการสอน และการวิจัย
ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นจึงขาดความ
สมบูรณ์และขาดการประเมินผล
และการน าผลมาปรับปรุง 
 

-การบริหารและการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัยยังต้องได้รับ
การพัฒนาให้สมบูรณ์และ
จัดให้มีการประเมินผลและ
การน าผลมาปรับปรุง 
 

 
รายการหลักฐาน 
7.3-1 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
7.3-2.1 เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ      
7.3 -2.2  http://www.cpru.ac.th/e_library/msdatabase.html 
 
 
 

http://www.cpru.ac.th/e_library/msdatabase.html
http://www.cpru.ac.th/e_library/msdatabase.html
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึง
การเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์เป็นส าคัญ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  2  
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  1 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  (เอกสารหมายเลข 7.4-1) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะวิทยาลัยพยาบาลฯ ตั้งเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง”    คือ
ด าเนินการครบ  4 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
4 ข้อ 1 ข้อ 1 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
 -ยังไม่มีการปฏิบัติงานในการ

บริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
-ก าหนดนโยบาย  แผนงาน
และแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
และน าแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ืองโดยเรียงความเสี่ยงที่
มีสูงก่อน 

รายการหลักฐาน 
7.4-1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2553 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ  
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
หลักการ  

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินท่ีสะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับ
การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา 
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจาก
หักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็ว  ในการเบิกจ่าย ร้อยละ
ของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน         สิ่งเหล่านี้จะเป็นการ
แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส  ความถูกต้อง ใช้เม็ด
เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  ที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้ง
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง  
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
เกณฑ์การประเมิน 
                      คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ  
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  2 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม        

โครงการเตรียมจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    ( เอกสาร 
หมายเลข   8.1-1.1 ) มีแผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552– 30 กันยายน 2553) ( เอกสารหมายเลข
8.1-1.2 )   แผนงบประมาณ  ปี  2554  (( เอกสารหมายเลข  8.1-1.3 )    

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการงานบริหาร ฯ ด าเนินการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี  จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจ าปี  
ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยจัดหาเงินงบประมาณแยกเป็น  2 แหล่ง  คือ เงิน
งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร  จาก ส.กอ.  ( เอกสารหมายเลข   8.1 -2.1 )   และมีการจัดหา
ทรัพยากรจากเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งได้จากรายรับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   ( เอกสาร
หมายเลข   8.1-2.2 )  โดยได้มีการด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการเงินงบประมาณ
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล( เอกสารหมายเลข8.1-2.3 )  ท าหน้าที่รายงานสรุปการติดตามการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน  ( เอกสารหมายเลข  8.1-2.4) มีการสรุปรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ( เอกสาร หมายเลข  8.1-2.5 ) การสรุป
รายละเอียดการใช้เงินคงคลัง 20 % วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2553( เอกสาร
หมายเลข  8.1 -2.6 )   
 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะวิทยาลัยตั้งเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ ”    คือด าเนินการครบ  5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 2 ข้อ 2 
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จุดแข็ง/จุดอ่อน  และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
-วิทยาลัยพยาบาลพระยา
ภักดีชุมพลเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิมีการก าหนดแผน
งบประมาณร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

-ยังไม่มีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินที่
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ใน
การตัดสินใจและวิเคราะห์
สถานะทางการเงินได้ 

-ควรจัดจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ 
-ควรจัดท าแผนควบคุมการใช้เงิน 

 
รายการหลักฐาน  

8.1-1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
8.1-1.2 แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุม

พล มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) 

8.1-1.3 แผนงบประมาณ  ปี  2554 
8.1 -2.1 งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร จาก ส.กอ.  ปีงบประมาณ  2553  
8.1 -2.2 ใบเสร็จและบันทึกการรับเงิน แสดงผลการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

จากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ได้รับจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ทุกชั้นปี  

8.1-2.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
การเงิน งบประมาณวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 

8.1-2.4 รายงานการประชุมสรุปการใช้จ่ายเงิน   
8.1-2.5 การสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. วิทยาลัยพยาบาล

พระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 
2553– 30 กันยายน 2553) 

8.1-2.6 การสรุปรายละเอียดการใช้เงินคงคลัง 20 % วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุม
พล ปีงบประมาณ 2553 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
หลักการ  

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็น
ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  และมีกิจกรรม
ร่วมกัน  
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
เกณฑ์การประเมิน 

  
ผลการด าเนินงาน  : 

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  7 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด(เอกสารหมายเลข 9.1-1 .1)  มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 255 3 (เอกสารหมายเลข  
9.1-1.2) มีการประชุมคณะกรรมการ และ ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   มีระบบ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน   มีการด าเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล ฯ มีก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( เอกสารหมายเลข 9.1-1.3 ) 

2.มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ( เอกสารหมายเลข 9.1-2 .1 )วิทยาลัย
พยาบาลฯร่วมประชุมและรับนโยบายจากส านักมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 9.1-2 .2) และมีการจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพให้บุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลฯให้รับทราบอย่างต่อเน่ือง  
( เอกสารหมายเลข   9.1-2.3 )  

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงาน
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online และ 3) การ
น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  (เอกสารหมายเลข 9.1- 3.1) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6ข้อ  
มีการด าเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

9 ข้อ  
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จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และแจ้งผลการตรวจประเมินให้แต่ละกลุ่มงาน
รับทราบ(เอกสารหมายเลข   9.1-3.2 )  

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  ( เอกสารหมายเลข  9.1- 4 )ให้บุคลากร
ของวิทยาลัยรับทราบ และเตรียมการพัฒนาคุณภาพงานตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง   

5. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ โดยมีน าข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2552  มาเผยแพร่ในห้องสมุด   และระบบ  
Internet  ( เอกสารหมายเลข   9.1-5 )  

6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนใน
รายวิชา มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล และให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประกันและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา        
( เอกสารหมายเลข   9.1-6 ) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” คือด าเนินการครบ    
7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
7 ข้อ 6 ข้อ 3 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
-มีระบบและกลไกการด าเนินงานที่
ชัดเจน  มีคณะกรรมการด าเนินงาน   
มีคู่มือที่สอดคล้องกับเกณฑ์

- มีบุคลากรหมุนเวียนบ่อย ท า
ให้ขาดความต่อเนื่อง  
-ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

- ต้องสร้างความเข้าใจใน
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่เสมอ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
มาตรฐาน ตามอัตลักษณ์สถาบัน 

-ไม่มีความร่วมมือเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพกับสถาบันอื่น    

โดยการประชุมและอบรม
บุคลากรทุกเดือน 
-คณาจารย์ร่วมประชุมเพื่อ
สร้างตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลฯ 
-สร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
รายการหลักฐาน: 

9.1-1.1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2553 ระดับคณะวิชาและ
ระดับมหาวิทยาลัย 

9.1-1.2  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯปีการศึกษา 2553  
9.1-1.3 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2553 
  
9.1-2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯปีการศึกษา 2553  
9.1-2.2 รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  

/ปีการศึกษา 2553  
9.1-2.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ   ปีการศึกษา 2553 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯปีการศึกษา 2553  
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯปีการศึกษา  

9.1-3.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 

9.1-3.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2553 
9.1-4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 
9.1-5 
 
9.1-6 

http: // .bns.cpru.ac.th  และ http://qa.cpru.ac.th/ 
 
Course Syllabus วิชามโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล, รายชื่อนักศึกษา
เข้าร่วมวันปฐมนิเทศ 



 

 

89 

89 

องค์ประกอบท่ี 10 “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ตามนโยบายรัฐบาล  
หลักการ  

การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  กระทรวงศึกษาธิการโดย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการ  
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช ้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่ง คือ การบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูก 
จิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ 
ผู้เรียนสามารถด ารงอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุก 
ภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าว ตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ 
DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นไทยและ DRUG-FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด  

DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง  

DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักรับผิดชอบ ชั่วด ีมีความภาคภูมิใจใน 
ความเป็นไทยรวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพสืบไป  

DRUG - FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง  
โดยมี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานในการพัฒนาองค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้ตามนโยบาย 3 ดี โดยให้สถานศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย  
สถานศึกษา 3 ดี  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวาง
แผนการจัด กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุก
ฝ่าย และการ ติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ด (3D) การก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)  
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกการ 

สร้างและพัฒนาเครือข่าย การก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  
4. รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการน าผลไปพัฒนาปรับปรุง  

แนวปฏิบัติท่ีดี   
1. สถานศึกษาด าเนินการนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน   
3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)  
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้แผนกิจกรรมการเรียน  การ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์3 ดี (3D)  
5. มีการน าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม /โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง 
นโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม  3 ดี (3D) 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
7. มีระบบ กลไกและแผนการก ากับติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมการรายงานผลการ ติดตาม
ประเมินผลและการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง ทรัพยากร 
สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล  
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด  



 

 

91 

91 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ พัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ  
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม  มาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ  มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ข้อ  

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการด าเนินการ  5 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. มีการก าหนดนโยบายและ แผนพัฒนาสถาบันตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และ

ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล    และมอบหมายผู้รับผิดชอบ (เอกสาร
หมายเลข  10.1-1) 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย 

จากยาเสพติด  (เอกสารหมายเลข  10.1-2) 

3. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
เพื่อการ พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ (เอกสารหมายเลข  10.1-3) 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) (เอกสาร
หมายเลข  10.1-4) 

5. วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปตาม มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี
(3D)  ) โดยมีผังก ากับการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  ปีการศึกษา 2553-
2554  (เอกสารหมายเลข  10.1-5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 

92 

การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)” คือด าเนินการครบ 5 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
5 ข้อ 5 ข้อ 3 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
-ด้วยลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอยู่แล้วและมุ่งปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพ เป็น
สถาบันการศึกษาปลอดปลอดเหล้า  
บุหร่ีและสารเสพติด 

-เป็นนโยบายใหม่ ต้องการ
สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนอย่างต่อเน่ือง 

- จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเน่ือง 
- ส่งบุคลากรเข้าอบรม 
ประชุม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
-พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
รายการหลักฐาน 
10.1-1  นโยบายและแผนสถานศึกษา 3 ดี (3D)    

  
10.1-2 
 

 

 

10.1-3 
10.1-4 
10.1-5 

โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
รายงานการประชุม เกี่ยวกับพัฒนาสถานศึกษา 3D 
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 
ผังก ากับการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 
2553-2554 และรายงานการประเมินโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
ชนิดตัวบ่งชี ้: ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของ ตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และ
ตระหนักใน โทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมี
สุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้  
1.โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการ ส่งเสริม
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทุกชนิด  
2. รายงานผลเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา  
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 

1 ด้าน  
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 ด้าน  

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน  

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2553   วิทยาลัยพยาบาล ฯ  ด าเนินการตามนโยบาย 3 ดี  (3  D) มีผลผลิต ในการ

จัดกิจกรรมตามเกณฑ์ ส.กอ.    3  ด้าน ดังนี ้
                 1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จัก
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีวินัย  มีความประหยัด   ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักใน
โทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ มีลักษณะนิสัยด้าน กีฬา  ตลอดจน
มีสุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  โดยจัดกิจกรรม โครงการ ดังนี้  (เอกสารหมายเลข 10.2-1) 
             1.1  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  :  การเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพยาบาล 
             1.2  โครงการจิตอาสา  



 

 

94 

94 

 1.3   โครงการธรรมะ 
 1.4    โครงการต้านยาเสพติด 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยพยาบาลฯก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” คือด าเนินการ ครบทั้ง 3 ด้าน 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  ครบทั้ง 3 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  ครบทั้ง 3 ด้าน 

3 

 
 จุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 

จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข 
                       -           - - 

 
รายการหลักฐาน 
10.2-1   ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการสโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุม
พลและโครงการจิตอาสา โครงการธรรมะโครงการต้านยาเสพติด 
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ภาคผนวก
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ตารางท่ี ส 1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน       กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน          กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

     กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  ก   กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย1 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนประเมิน  (เกณฑ์  ส.กอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้  1.1 8  ข้อ  8 ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  2.1 5 ข้อ  4 ข้อ 4  คะแนน 

ตัวบ่งชี้  2.2 
ป.เอก ร้อยละ 20 0 ร้อยละ  0 

 
0  คะแนน 

25 

ตัวบ่งชี้  2.3 
ระดับ ผศ , รศ 
และ ศ รวมกัน  
ร้อยละ 20 

0 ร้อยละ  0 
 

0  คะแนน 
25 

ตัวบ่งชี้  2.4 

7 ข้อ  7 ข้อ 
 
 
 

5  คะแนน 

ตัวบ่งชี้  2.5 
 
 

7 ข้อ  7 ข้อ 
 

 

5  คะแนน 
 
 
 

1ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ  เช่น  ระบุเป็นค่าร้อยละ  หรือระบุเป็นสัดส่วน  หรือระบุเป็นคะแนน  หรือระบุเป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ  หรือระบุเป็นระดับ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย1 ผลการด าเนินงาน1 คะแนนประเมิน  (เกณฑ์  ส.กอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้  2.6 7 ข้อ  7 ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  2.7 3 ข้อ  2 ข้อ 2  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  2.8 5  ข้อ  4  ข้อ 4  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  3.1 7 ข้อ  7 ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  3.2 6 ข้อ  6 ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  4.1 4   ข้อ  7 ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  4.2 3   ข้อ  4   ข้อ 4  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  4.3 20,000 บาท 230,000 11,219.51 บาท 1.12 คะแนน 

20.5 
ตัวบ่งชี้  5.1 5   ข้อ  5   ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  5.2 5   ข้อ  5   ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  6.1 6   ข้อ  5   ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  7.1 7   ข้อ  7   ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  7.2 5   ข้อ  2   ข้อ 2 คะแนน 
ตัวบ่งชี้  7.3 4   ข้อ  2   ข้อ 2  คะแนน 
ตัวบ่งชี้  7.4 4   ข้อ  1   ข้อ 1  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย1 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนประเมิน  (เกณฑ์  ส.กอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้  8.1 5 ข้อ  2 ข้อ 2 คะแนน 
ตัวบ่งชี้  9.1 7  ข้อ  6  ข้อ 3  คะแนน 
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ตารางท่ี ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน       กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน            กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

     กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง         กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวจิัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก                                                    

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
         0.00-1.50                            การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
        1.51 – 2.50                          การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
       2.51 – 3.50                           การด าเนินงานระดับพอใช้ 
       3.51 – 4.50                           การด าเนินงานระดับดี 
      4.51-5.00                              การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1 - 5 - 5.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่  2 5 16 4 3.13 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับพอใช ้  
องค์ประกอบที่  3 - 10 - 5.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่  4 1.12 9 - 3.37 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับพอใช ้  
องค์ประกอบที่  5 - 10 - 5.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับดมีาก  
องค์ประกอบที่  6 - 5 - 5.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่  7 - 10 - 2.50 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่  8 - 2 - 2.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่  9 - 3 - 3.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับพอใช ้  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

1.53 3.89 4.00 3.48 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับพอใช ้
 

ผลการประเมิน ปรับปรุง ดี ดี พอใช้   
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ตารางท่ี ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน       กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน            กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

     กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง         กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวจิัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก                                                    

มาตรฐาน 
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
         0.00-1.50                            การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
        1.51 – 2.50                          การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
       2.51 – 3.50                           การด าเนินงานระดับพอใช้ 
       3.51 – 4.50                           การด าเนินงานระดับดี 
       4.51-5.00                              การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

 

มาตรฐานท่ี  1 
 

- - 1 4.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับด ี
 

 

มาตรฐานท่ี 2ก 
 

- 7 - 3.28 การด าเนินงานของสถาบนัได้ระดับพอใช ้
 

 

มาตรฐานท่ี 2 ข  
 

4 9 - 3.62 การด าเนินงานของสถาบันไดร้ะดับด ี
 

 

มาตรฐานท่ี  3 
 

- 2 - 3.00 การด าเนินงานของสถาบันไดร้ะดับพอใช ้
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

1.53 3.89 4.00 3.48 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับพอใช ้
 

ผลการประเมิน ปรับปรุง ดี ดี พอใช้   
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ตารางท่ี ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ประเภทสถาบัน       กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน            กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

     กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง         กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวจิัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก                                                    

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
         0.00-1.50                            การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
        1.51 – 2.50                          การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
       2.51 – 3.50                           การด าเนินงานระดับพอใช้ 
       3.51 – 4.50                           การด าเนินงานระดับดี 
       4.51-5.00                              การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 6 1 4.42 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับด ี  
ด้านกระบวนการภายใน 1 9 - 4.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับด ี  
ด้านการเงิน 1 1 - 1.56 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับปรับปรุง  
ด้านบุคลากร  การเรียนรู้และนวัตกรรม 2 2 - 1.50 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับปรับปรุงเร่งด่วน  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 
1.53 3.89 4.00 3.48 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับพอใช ้  

ผลการประเมิน ปรับปรุง ดี ดี พอใช้   
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ตารางท่ี ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน       กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน             กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

                                 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง               กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวจิัยขั้นสูงและผลิต 
บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก             

 
 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี
4.51-5.00        การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ 1 3  4.75 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
ดีมาก 

 

(2)  ด้านวิชาการ 2   0 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

(3)  ด้านการเงิน  1  2.00 การด าเนินงานของสถาบันไดร้ะดับ
ต้องปรับปรุง 

 

(4)  ด้านการบริหารจัดการ  6  3.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
พอใช ้

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 1 1.66 3.40  3.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
พอใช ้

 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1)    ด้านการผลิตบัณฑิต  3 1 4.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
ดี 

 

(2)   ด้านการวิจัย 1 2  3.37 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
พอใช ้

 

(3)  ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

 2  5.00 การด าเนินงานของสถาบันไดร้ะดับ
ดีมาก 

 

(4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1  5.00 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
ดีมาก 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี
4.51-5.00        การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 2 1.12 4.50 4.00 4.09 การด าเนินงานของสถาบันได้ระดบั
ดี 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 
1.53 3.89 4.00 3.48 

การด าเนินงานของสถาบันได้ระดับ
พอใช ้

 

ผลการประเมิน ปรับปรุง ดี ดี พอใช้   
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คณะผู้จัดท า   
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ   
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล 

                       และคณาจารย์  ดังนี้   
1. อาจารย์ภัทรา  จุลวรรณา    ประธานกรรมการ 
2. ดร. พัทยา   แก้วสาร    กรรมการ  
3. อาจารย์จารุวรรณ  สวัสดิ์สิงห์   กรรมการ 
4. อาจารย์ทิพาพรรณ  เดียวประเสริฐ  กรรมการ 
5. อาจารย์ศรีรัตน์ ชัฏอนันต์      กรรมการ  
6. อาจารย์ภัทรจิต  นิลราช   กรรมการ  
7. อาจารย์ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย       กรรมการ  
8. อาจารย์สาธนี เปรมปรีด  ิ์   กรรมการ 
9. อาจารย์ยุภดี สงวนพงษ์   กรรมการ 
10. อาจารย์ศศิริญจ์ ไพรเขียว   กรรมการ 
11. อาจารย์สุมาลี  ปัญญาค า   กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารย์กมลพรรณ  จันทรมนตรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 

 
  
 
 


