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ค าน าค าน า  
  
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
โดยจัดให้มีการประเมินฯ ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ราชวิทยาลั ยจุฬ าภรณ์  ตระหนั กถึ งความส าคัญ ของการพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง เพ่ื อ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน การจัดการศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ ดังนั้น 
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการทางวิชาการ  
แก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย ด้านการบริหารจัดการ จะเป็นไปตาม
มาตรฐานมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดการพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
   งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ฝ่ายการศึกษาและวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

   สารบัญสารบัญ  
 

หน้า 
ค าน า 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        4 
บทสรุปผู้บริหาร             5 
บทที ่1 ส่วนน า             7 
 1.1 ชื่อหน่วยงานและประวัติความเป็นมาโดยสังเขป        7 
 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์          9 
 1.3 โครงสร้างองค์กร และการก ากับดูแล          13 
 1.4 รายชื่อคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   14 
 (พ.ศ.2559 - 2560) 
 1.5 หลักสูตรและสาขาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2560        14  
 1.6 จ านวนนักศึกษา            15 
 1.7 จ านวนอาจารย์ และบุคลากร          15 
 1.8 ข้อมูลโดยย่อเก่ียวกับสินทรัพย์ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก     16 
 1.9 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560      18 
 
บทที ่2 รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้      26 
 องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต          26 
 องค์ประกอบที ่2 การวิจัย           43 
 องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ         58 
 องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        63 
 องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ         69 
 
บทที ่3 สรุปผลการประเมิน           90 
 3.1 ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ      90 

3.2 ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์         91
จ าแนกตามปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ 

 
ภาคผนวก             92 
            
       



4 
 

 

รายนรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 รายนามคณ ะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ ราชวิทยาลั ยจุฬ าภรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีองค์ประกอบอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  
 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด          กรรมการฯ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฎฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์          กรรมการฯ และเลขานุการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ กรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
 2. ตรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล ในการตรวจประเมินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
 3. วิเคราะห์จุดเด่นและประเด็นที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบ และใน
ภาพรวม 
 4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         
  
 
 
 
 

(ตามค าสั่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 355/2561 ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 
 
 



5 
 

 

บทสรุปผู้บริหารบทสรุปผู้บริหาร  
 
 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นสถาบัน
การวิจัยวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย การจัดการศึกษา และผลิตบุคลากรในระดับสูง 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมการแพทย์และการ
สาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า วิจัย การศึกษา และการ
บริการทางสุขภาพ  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ ราชวิทยาลัย        
จุฬาภรณ์ ได้มีการด าเนินงานด้านความพร้อมทางด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
จัดการ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของการเป็นสถาบัน กลุ่ม ค ที่เป็น
สถาบันเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ที่อาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงด้วย 
 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ค านึงถึงความเป็นเลิศ ความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพ
ทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
มีผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 โดยสรุปดังนี้ 
 
 จุดเด่น 
 1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งเสริม สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 2. ผลงานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นงานวิจัยที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
โครงการในพระราชด าริฯ ที่มุ่งให้งานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชน (Translational 
Research) 
  3. มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากงานประจ า เพ่ือพัฒนางานและระบบบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ  
ของผู้รับบริการ และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
ผลงานมีคุณภาพดีขึ้น บุคลากรมีความภาคภูมิใจ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ
แผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ ดังนี้ 
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   3.1 รางวัลจาก Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ผลงานเตียงผ่าตัดแบบใหม่ที่สามารถปรับความยาวได้ โดยนางสาวเฟ่ืองทอง 
มธุรชน รางวัลที่ได้รับ จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 
  (1) The Gold Prize จ า ก  Seoul International Invention Promotion 
Association (Korea) 

  (2) The Best Invention จาก  The First Institute of Invention and Research 
Award 2017 (IRAN) 
  3.2 รางวัลจากการประกวดสิ่ งประดิษฐ์  ระดับนานาชาติที่ส าคัญที่สุดในโลก  “46 th  

International Exhibitions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
 (1) อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม โดย แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ 
  (2) แท่นจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพ่ือความแม่นย า โดย นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย 
 (3) ออนไลน์เซ็นเซอร์ส าหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของทารก
ในครรภ์ โดย ดร. พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล  
 4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่การสร้างความส าเร็จ ในการจัดการศึกษา และงานวิจัย 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ทั้งในส่วนบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ จากการเป็น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ซึ่ งให้การรักษาเฉพาะทางในโรคมะเร็ง เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาที่ เน้นด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นความ
ต้องการของประเทศ ท าให้ต้องมีการพัฒนาทั้งในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ และด้านกายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาคาร สถานที่ด้วย  
  2. บุคลากรสายวิชาการ ยังต้องมีการพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ทางวิชาชีพ 
ด้วยการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ตามพันธกิจให้ครบถ้วน 
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บทที่ 1 
ส่วนน าส่วนน า  

 
1.1 ชื่อหน่วยงานและประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 มีฐานะเป็น นิติ
บุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันวิจัยวิชาการชั้นสูง  และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง 
ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษา และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการ
ทางการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบเนื่องมาจาก
การที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงก่อตั้งโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ขึ้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาส ครบ 6 รอบพระชนมพรรษา และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาส ครบ 4 รอบพระชันษาของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
 หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้มีการท างานประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างคุณูปการแก่
ประเทศชาตินานัปการ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และประเทศชาติ จึงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น ให้เป็นสถาบันวิจัยวิชาการชั้นสูง เพ่ือจัดการศึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุขชั้นน าของภูมิภาค 
 พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในปี 
พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.2559 
ประกอบด้วย ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จัดท านโยบายและแผนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานงานกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ใน การ
สนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และด าเนินการตามท่ีเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือสภาราช
วิทยาลัยจุฬาภรณม์อบหมาย 
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 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท าการวิจัย น าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์  พยาบาล
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท าการวิจัย และสนับสนุนให้ท าการวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวและให้บริการในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
 สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีมติอนุมัติและให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประเภทสถานศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษา ประเภท กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะท่ี 2 คือสถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง อาจเน้นการท า
วิทยานิพนธ์ หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการ 
 ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินการโดยการถ่ายทอดนโยบาย 
และกระจายอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการก าหนดแผนการด าเนินการ การก ากับ และการติดตาม 
ให้แก่ อธิการบดีของส่วนงานที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย ส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า         
จุฬาภรณ ์และส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ด้วย 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์นายกสภา  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานตราประจ าพระองค์ ประกอบด้วย อักษรพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ  
สีส้มไล่ระดับจากล่างขึ้นบน พร้อมอักษรสีน้ าเงินค าว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” อยู่ด้านล่างหรือด้านขวา โดย
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นมา และประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

  สีประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย สีส้ม และสีน้ าเงิน 
        1. สีส้ม หมายถึง เทคโนโลยี และวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และให้ความรู้สึกเป็นมิตร 
        2. สีน้ าเงิน หมายถึง องค์ความรู้ และความเป็นมืออาชีพ ในการให้การรักษาพยาบาล 
 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ในการด าเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และน าผลการศึกษาไปด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย  การศึกษา 

และการบริการทางสุขภาพ      
     (Chulabhorn Royal Academy will be the World Class Institution in Sciences, Research, 

Education and Health Care Services) 
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พันธกิจ    
     1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้น าและนักวิจัยทางวิชาชีพ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้น าและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม 
     3. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีเป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค

และไม่เหลื่อมล้ า 
     4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็น

เลิศในระดับสากล 
      5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6. สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียร และจิตเมตตา 
  

วัฒนธรรมองค์กร 
     C-Commitment   มุ่งม่ัน พากเพียร ไม่เลือกงาน 
     H-Honesty    ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
     U-Unity    สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง 
     L-Loyalty    มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน   
     A-Altruism    เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้ 
     B-Benevolence     เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ 
     H-Happiness   น าพาความสุข พอเพียง พอใจ 
     O-Opportunity   แสวงหาโอกาส  แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการท า

ประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง 
R-Research สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ 
Excellence and Innovation  สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
N-Networking  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล 
    

 
 
 
  
 
 
 



11 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่การเป็นสถาบันระดับโลก ในด้านวิทยาศาสตร์
การค้นคว้า วิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ ์ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้น าและความเป็นมนุษย์  

(Producing graduates with excellent academic, research, leadership and 
humanity)  

 

เป้าประสงค ์
  1. เพ่ือให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐาน 
สากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัย และวิชาชีพ (competency based education 
and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา 
  2. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น า สามารถก ากับตนเอง ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม การพัฒนาตนเอง และน าการเปลี่ยนแปลง ท าความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคม 
และตนเอง 
  3. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความส านึกในการเป็นผู้ให้ มีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อสถาบันและ
ประเทศชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง  
(Transformative Research & Innovation)  
 

 เป้าประสงค ์
  1. เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ (To produce research 
that responds to national health problems)   
  2. เพ่ือให้มีการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย (To create innovation from research)  
  3. เพ่ือให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และแพร่หลาย 
เพ่ือสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (To bring research results into practice & entrepreneurship 
to improve the well-being of people)  
  4. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยสหสาขา ในระดับชาติและนานาชาติ (To promote 
multidisciplinary research collaboration at national and international level) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ า 

(Excellent & Inclusive Services)  
 

 เป้าประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศ ในการให้บริการวิชาการ แก่บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความช านาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประชาชนทั่วไป 
  2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาชีพ ในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  
แก่ประชาชนทุกภาคส่วน บนหลักความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ า 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน 

(Human Resources and Organization Development for High Performance and 
Sustainable Organization) 

 

 เป้าประสงค ์
  1. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  2. เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานอย่างครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส 
  3. เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
และมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
  4. เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และครอบคลุมระบบงานทุกด้าน 
  5. เพ่ือให้มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย สวยงาม และรักษาธรรมชาติ 
  6. เพ่ือให้มีการสืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และการก ากับดูแล 
 

 
 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้ก ากับดูแล โดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มี
อ านาจ หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทน
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกิจการทั้งปวง ปัจจุบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งส่วนงานเป็น 3 ส่วนงาน  
 

  1. ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย         
จุฬาภรณ์ จัดท านโยบายและแผนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานงานกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และด าเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัย     
จุฬาภรณ์ หรือสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมาย 
  2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท าการวิจัยน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ มีอธิการบดี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้บริหารสูงสุด 
  3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้าน
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท าการวิจัยและ
สนับสนุนให้ท าการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้บริการในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย มี
อธิการบดีซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภาราชวิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุด 
 
 
 



14 
 

 

1.4 รายชื่อคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
(พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560) 

1.4.1 รายช่ือคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      1. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

        เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
     2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
     4. ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ   กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์    กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร   กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม  กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     8. รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม  กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     9. ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์    กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     10. นายจรัมพร โชติกเสถียร    กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     11. นางบุษบา มาทแล็ง    กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์  กรรมการสภาราชวิทยาลัย 
     13. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์   กรรมการสภาราชวิทยาลัย 

 1.4.2 รายช่ือคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์     เลขาธิการราชวิทยาลัย 

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด     รองเลขาธิการราชวิทยาลัย 
     3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร    ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

4. นางโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์       ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
     5. นางสาวชโรบล  เรียงสุวรรณ      ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

1.5 หลักสูตร และสาขาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ดังนี้ 
      1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

     2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีชีวภาพ 
     3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีชีวภาพ 
     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
     7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   



15 
 

 

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารังสีเทคนิค 
 

 อัตราสัดส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี : ระดับปริญญาโท : ระดับปริญญาเอก เท่ากับ 2 : 3 : 3 
จ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 170 คน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 83 คน และ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 87 คน  
 
1.6 จ านวนนักศึกษา  
 นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 170 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา และระดับการศึกษาได้ ดังนี้ 
 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 46 - - 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 37 - - 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

- 23 13 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ 

- 12 12 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 

- 17 10 

รวม 83 52 35 
รวมทั้งหมด 170 

 
1.7 จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
 

สังกัด อาจารย์ สายสนับสนุน รวม 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 3 8 11 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 67 17 84 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 32 39 71 
รวมทั้งหมด (คน) 102 64 166 
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1.8 ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับสินทรัพย์ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 1.8.1 สินทรัพย ์
      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสินทรัพย์ที่ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ      
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้ 

1)  สินทรัพย์หมุนเวียน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
มีจ านวน 8,621,972,633.36 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน  จ านวน 
681,235,738.42 บาท 
  2)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
มีจ านวน 2,437,206,088.10 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน ที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 
697,794,727.02 บาท 
  3) รวมสินทรัพย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ณ  วันที่  30  กันยายน 2560  มีจ านวน 
11,059,178,721.45 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน ที่มีสินทรัพย์รวม 697,794,727.02 บาท 

สินทรัพย์ถาวร อาทิ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บนถนนก าแพงเพชร 6  อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ 
 1.8.2 อาคารสถานที่ 
   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

      1) อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
      2) อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
      3) อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 

   นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์   
ภัทรมหาราชานุสรณ์ พื้นที่ 24 ไร่เศษ ประกอบด้วย โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 400 เตียง พ้ืนที่ใช้สอย 
142,546 ตารางเมตร อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พื้นที่ใช้สอย 65,500 ตารางเมตร 
และอาคารหอพักส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ พ้ืนที่ใช้สอย 38,819 ตารางเมตร 
  ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในระยะแรก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงลงพระนาม 
ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

      1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตกลงให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ให้กับนักศึกษาของ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

     2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตกลงรับเป็นคู่ความร่วมมือกับวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการผลิตนักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยรับเป็น
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สถาบันพ่ีเลี้ยง และแหล่งฝึกอบรมหลักให้กับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ และยินดีให้ความสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาหลังปริญญา และอ่ืนๆ 
 1.8.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้ 
       1) ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นสถานที่ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ของคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรของราชวิทยาลัย มีบริการฐานข้อมูล e-library ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูล UpToDate (2) ฐานข้อมูล Access Medicine (3) ฐานข้อมูล ClinicalKey และ 
(4) ฐานข้อมูล BMJ (British Medical Journal) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงฐาน 
ข้อมูลออนไลน์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการแก่มหาวิทยาลัย 
จ านวน 11 ฐานข้อมูล นอกเหนือจากการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่เป็นหนังสือ ต ารา วารสาร ฯลฯ  อีก
ด้วย อนึ่ง นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังสามารถใช้บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด จากส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ  และการยืม  - คืนหนังสือ เช่นเดียวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
       2) โปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ เพ่ือ           
การวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS) โปรแกรมฝึกภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง โปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม 
(Endnote) โปรแกรมท่ีใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin) ฯลฯ 
       3) เครือข่าย Internet ความเร็ว 100 Mbps เครือข่าย WiFi มากกว่า 220 จุดครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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1.9 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 เนื่องจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 
2559 ซึ่งเป็นปีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่ได้จัดการเรียนการสอน ดังนั้น การน าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จึงอยู่บนฐานข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของผลการ
ประเมินของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เท่านั้น 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ส านักงานสถาบันฯ ควรมีการสนับสนุน
การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า การรวบรวม
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ระบบการจัดการข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษาเพ่ือยกระดับการด าเนินงานด้าน
คุณภาพการศ ึกษาของหลักสูตร 

มีการรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึง
พอใจ ผู้ใช้บัณฑิตตามรอบระยะเวลา กล่าวคือ 
ในปีการศึกษา 2560 ใช้ผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้ ใช้บัณ ฑิ ต  ที่ รับบัณ ฑิ ตส าเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อไปแล้วเป็นระยะ 1 ปี จากนั้นจึงท า
การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในต้นปี
การศึกษา 2560 เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
ชัดเจน โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตดังกล่าว อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินเท่ากับ 4.48 
     นอกจากนี้  ยั งได้จัดท าแบบสอบถาม    
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และ
การจัดกิจกรรม Student & Staff Meeting 
เพ่ือเป็นช่องทางในการจัดระบบการจัดการ   
ข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึง
สามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาได้
ในหลายช่องทาง ทั้ งในรูปแบบการตอบ
แบบสอบถามอย่างเป็นทางการ และการให้
ข้อเสนอแนะในการพูดคุยระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรม  Student & Staff Meeting ทั้ งนี้    
ได้รวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษามาหา
แนวทางด า เนิ น การ  เพ่ื อตอบสนองข้ อ
ร้องเรียนดังกล่าว  

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 



19 
 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

 และพัฒนาให้ดียิ่ งขึ้น ไป อาทิ  การจัดท า 
Academic Calendar ผ่ านระบบ Intranet 
เพ่ือแจ้งก าหนดการจัดตารางเรียนรายวิชา
ต่างๆ ให้นักศึกษาทราบตามที่นักศึกษาได้ร้อง
ขอทราบก าหนดตารางเรียนล่วงหน้า 
     อนึ่ง ได้มีการเริ่มการจัดท าระบบศิษย์เก่า
อย่างเป็นระบบ โดยขณะนี้มีการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานศิษย์เก่าเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
น าเข้าระบบสารสนเทศต่อไป 

 

2. ควรมี ระบบการพัฒ นาบุ คลากรสาย 
สนับสนุนเพื่อให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อัน
จ ะ เป็ น ก าร เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะได้มี    
การจัดท าแบบแผนและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ โดยในปีการศึกษา 2560 ส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าไปร่วมอบรมด้าน
วิชาชีพ เพื่อเสริมทักษะในการน ามาพัฒนางาน
ที่ตนปฏิบัติอยู่ อาทิ นายเสฏฐพล รุจิเมธากุล 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาชีพ (บัญชี) 
ได้เข้าร่วมอบรม “กลยุทธ์การสอบทานการ
ตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน” 
(ด้านบัญชี) และนางสาวรัชนีวรรณ สังวรดี 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ทรัพยากรฯ) 
ได้เข้าร่วมอบรม “เรื่องศักยภาพบรรณารักษ์ 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและสังคม” 

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 

3. ควรจัดให้มีระบบการช่วยเหลือการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เช่น การจัด
อบรมการเขียนแบบฟอร์มการขอเอกสารต่าง ๆ 
ในการใช้ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ราชวิทยาลั ยจุฬ าภรณ์ ได้ ออกข้อบั งคับ         
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย   
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง 
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ พิ เศษ       
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 
2) ท าให้อาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ความ
เข้าใจ 

 



20 
 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ “เรื่องการวางแผน เพ่ือก้าวไปสู่
ต าแหน่ งทางวิชาการ” เพ่ือให้อาจารย์ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดเตรียมเอกสารหรือแนวทางวิชาการ จาก
การสอบถามวิทยากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้
งาน ส่ ง เส ริ ม วิ ช าก ารยั ง ได้ ก าห น ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยตรง ท าให้คณาจารย์ จ านวน 
2 คน ได้มีการเตรียมการในการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่ งทางวิชาการแล้ว จ านวน 1 คน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ 

 

4. เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของ
ส ถ าบั น ฯ  โด ย ก า ร เชิ ญ อ าจ า ร ย์ ช า ว
ต่างประเทศมาสอนยังไม่สามารถที่จะก าหนด
ปฏิ ทิ นการสอนที่ ชั ด เจน ได้  ในแต่ ละปี
การศึกษา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ได้ก าหนดให้คณาจารย์ชาวไทยผู้เป็นอาจารย์  
ผู้ประสานรายวิชารองของทุกรายวิชาที่มีการ
เชิญคณาจารย์ชาวต่างประเทศล่วงหน้าเร็วขึ้น
กว่าที่เคยปฏิบัติ เพ่ือประสานขอนัดหมาย
ตารางเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน และเมื่อสามารถทราบก าหนดเวลาแล้ว
ได้น าข้อมูลดั งกล่ าวมาจัดท า Academic 
Calendar เพ่ือเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet 
เพ่ือให ้นักศึกษาได้รับทราบเพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนการศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา 
ยังได้มีการดูแลและติดตามการท าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
นั กศึ กษ าสามารถส า เร็จการศึ กษาตาม
แผนการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
     คณาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิจัย

เป็ น ที่  ย อมรั บ ใน ระดั บ น าน าชาติ  แ ต่
เนื่องจากระเบียบที่เกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการต้องมีเรื่องของงานสอน 
ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ Modular 
System ของสถาบัน ฯ อาจจะท าให้ เป็น
อุปสรรคใน การผลิตผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการสอนและการนับจ านวน
ภาระงานของอาจารย์ จึงมีข้อเสนอแนะให้มี
การเทียบภาระงานสอนร่วมให้สามารถ
น าไปใช้ร่วมกับเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ท างวิ ช าการใหม่ ได้  (เช่ น  การก าหน ด
ต าแหน่งทางวิชาการ ภาระงานสอนขั้นต่ า 3 
หน่วยกิต) 

 
ราชวิทยาลั ยจุ ฬ าภรณ์ ได้ ออกข้อบั งคับ       
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษ      
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ        
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับ
ที่ 2) ท าให้อาจารย์ในคณะฯ มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในข้อบังคับ
ดังกล่าวได้มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้ที่จะท าการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้มี
ภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน 
ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดการนับภาระงาน
สอนของอาจารย์ไว้ในคู่ มืออาจารย์ อีกทั้ ง
สถาบันโดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มี       
การหารือถึงแนวทางในการนับภาระงานสอน
ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้กับคณาจารย์ ที่มี
ก ารด า เนิ น การ เรี ยน ก ารสอน ใน ระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการเทียบภาระงานสอน
ร่วมให้สามารถน าไปใช้ร่วมกับเกณฑ์ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการใหม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาก าหนดแนวทางที่ชัดเจนคาดว่า
จะสามารถได้ผลสรุปก่อนเกณฑ์ ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการใหม่จะมีผลบังคับใช้ 

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
     ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ ที่สถาบันฯ ได้สร้างขึ้นให้เป็นที่รับรู้
กับ บุคคลภายนอกและสังคม โดยจัดท าสื่อใน
งาน  

 
ในปีการศึกษา2560 อาจารย์ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2560 ด้าน
วิชาการจากผลงานชื่อ “เมลาโทนินและ  

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 
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ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจได้ 
ง่ายหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด 
ความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการ STEM 

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อชราภาพของสมองและ
โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” โดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย อันแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญในงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โดยเผยแพร่บทความที่เก่ียวข้องกับเมลาโทนิน
ผ่าน
เว็บไซต์https://thematter.co/byte/can-
we-stop-alzheimer-before-it-too-late-
melatonin-might-be-a-light-of-hope/ 
53805 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
     นอกจากนี้ ค รูส ายวิทยาศาสตร์จ าก
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ที่ได้ 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูแกนน าต้นแบบ 
และสื่อการเรียนรู้สะเต็มได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ภายใต้การน าแนวความคิดสะเต็มไปใช้ 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
     ควรน าแนวทางในการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ซึ่งใช้ความช านาญในสาขา เช่น ที่
เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไป
ท ากิ จ ก รรม แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  (K M ) 
กับผู้สอนในรายวิชาอ่ืน เพ่ือที่จะท าให้เกิด       
การขยายแนวความคิดในการบูรณาการ
โครงการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 

 
โครงการบริการวิชาการการจัดการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง Natural Product in Drug Discovery” 
ซึ่ งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมเป็น
วิทยากรในการบรรยายกับ วิทยากรจาก
ต่างประเทศที่ มี ความรู้  ความ เชี่ ยวชาญ
ทางด้าน HPLC-base activity profiling for 
drug discovery คื อ  Professor Matthias 
Hamburger และ Dr.Randolph Arroo ผู้ มี
ความเชี่ยวชาญทางด้าน Natural Products 
and antioxidants ซึ่งกิจกรรมบริการวิชาการ
ดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทั้ง 

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 

https://thematter.co/byte/can-we-stop-alzheimer-before-it-too-late-melatonin-might-be-a-light-of-hope/
https://thematter.co/byte/can-we-stop-alzheimer-before-it-too-late-melatonin-might-be-a-light-of-hope/
https://thematter.co/byte/can-we-stop-alzheimer-before-it-too-late-melatonin-might-be-a-light-of-hope/
http://www.bodin2.ac.th/
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 คณาจารย์  นักศึกษา และนักวิจัยรวมถึง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์จากหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากนี้ยังมีการพาวิทยากรชาว
ต่างประเทศไปศึกษาดูงานการใช้พืชสมุนไพร 
เพ่ื อการรั กษ าและ ฟ้ื น ฟู ที่ โร งพยาบ าล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึง
เป็ น ก ารแลก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  แล ะขยาย
แนวความคิดในการบู รณ าการโครงการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Natural Product ทั้งกับ
บุคลากรภายในประเทศและต่างประเทศ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการวิจัยได้
ในอนาคต 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     ขยายขอบเขตในการบูรณาการกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการวิจัย
และกิ จกรรม นั กศึ กษ า โดย เฉพ าะกั บ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ อาทิ  การจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
 
 

 
 
จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือ
กับสโมสรนักศึกษา เนื่องจากให้ความส าคัญ
กับการสืบสานและส่งเสริมให้คณาจารย์และ
นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ในหลาย
รูปแบบในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับ
รูป แบ บ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เส ริ ม ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรมในวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือให้
อาจารย์ และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมจริงด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัด
หลักสี่ มารับกิจนิมนต์และรับสั งฆทานที่
อาจารย์และนักศึกษาได้ถวาย ณ บริเวณจัดงาน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มี
นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และ
มีการบรรยายเป็น ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 
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 วัฒนธรรมไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอน เน้นการศึกษาวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์จึงอยู่ระหว่างการหาแนวทาง
ขยายขอบเขตการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวกับการวิจัย 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. ควรเตรียมระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เพ่ือการตัดสินใจ โดยเฉพาะทางด้านการเงิน 
การคลัง และการพัสดุ เพ่ือรองรับการเติบโต 
ของสถาบันฯ และการบริหารงานร่วมกับ 
หน่วยงานอื่นภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

 
ด้วยงานบริหารงานทั่วไปส านักงานสถาบัน ซึ่ง
เป็นผู้ดูแลการด าเนินงานทางด้านการเงิน การ
คลัง และการพัสดุ ได้มีการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับการปรับ
สถานภาพจากเดิมที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน การคลัง และ
การพัสดุ จัดเก็บอยู่ในระบบ Server กลาง ท่ี 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงาน สถาบัน และ 
ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับด้านดังกล่าว สามารถ 
แลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กัน และมาวางระบบงานพัสดุ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านงาน
พัสดุ ภายใต้ระบบของราชการอย่างถูกต้อง 
ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนับเป็นฐานข้อมูล
ที่ส าคัญในการประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลการบริหารงาน 

     ทั้งนี้ ได้มีการจัดท างบประมาณและการ
ควบคุม ก ากับ และดูแลการบริหารงานด้าน
การจัดท างบประมาณ การเงิน การบัญชี ที่ มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันฯ เพ่ือจัดท า
ค าของบประมาณในแต่ปีงบประมาณ 
 
   

สถาบันบัณฑิตศึกษา    
จุฬาภรณ์ 
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ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรพิ จารณ าระบบบริห ารคุณ ภาพ
ระดับสูงมาใช ้ในการปร ับปร ุงค ุณภาพการจ ัด
การศึกษา และน าไปสู่การรับรองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ  (เช่น  รับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ) 

ด้ ว ย ร าช วิ ท ย าลั ย จุ ฬ าภ รณ์  โด ย ส ภ า           
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีมติในการประชุม
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2561 
วัน ที่  8 ม  ิถ  ุน า ย น  2561 อ น  ุม  ัต  ิก า ร ใช  ้
ข ้อบ ังค ับราชว ิทยาล ัยจ ุฬาภรณ ์ว ่าด ้วยการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน พ.ศ.2561  
ซึ่งสภาฯ อนุมัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพของส านักงานการ
อุดมศึกษา เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ
ก า รศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ด า เนิ น ก า รที่ เป็ น เลิ ศ 
( Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) ซึ่ ง เ ป็ น ร ะ บ บ        
ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ การศ ึก ษ าที่น าไปสู่      
การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไป 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้  

  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามทีห่ลักสูตรก าหนด จึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ตลอดจนคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละระดับด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.60 
1.2 อาจารย์ประจ าราชวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 
1.3 อาจารย์ประจ าราชวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.00 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3.00 
คะแนน 3.72 
ผลการประเมิน ดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร จ าแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 3 หลักสูตร ใน
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความตกลงความ
ร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องสมุดหนังสือต ารา อินเทอร์เน็ต รวมทั้ งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
นอกเหนือจากส่วนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดให้ และอนุญาตให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มาช่วยปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ตามพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มี
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้ 
 

 หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน จ านวน 8 หลักสูตร จ าแนกได้ดังนี้ 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2  หลักสูตร  
- หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3  หลักสูตร  
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 3  หลักสูตร 

 ดังนั้น ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 28.79 คะแนน คิดเป็นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 3.60 คะแนน 
 

ส่วนงาน จ านวนหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 
(การก ากับมาตรฐาน) 

ค่าคะแนน
ประเมินหลักสูตร 

 ป.ตรี ป.โท. ป.เอก รวม ผ่าน ไม่ผ่าน  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ 2 - - 2 2 - 4.81 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ - 3 3 6 6 - 23.98 
รวม 2 3 3 8 8 -  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 28.79 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ราชวิทยาลัยรับผิดชอบ  8.00 
คะแนนที่ได้ ÷ 3.60 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 3.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 3.60 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 3.60 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 4.00 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ให้ความรู้  ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร และการด าเนินการในส่วนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2 - 7 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. การเปิดหลักสูตรใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ขาดแคลน คือ 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ ฯลฯ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขทีเ่อกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 1.1-1-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณก์ับมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 ธันวาคม 2558 

CRA 1.1-1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค 

CRA 1.1-1-3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเมินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 

CRA 1.1-1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ประเมินเมื่อวันที่  5 , 12 
กันยายน 2561 

CRA 1.1-1-5 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเมินเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

CRA 1.1-1-6 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเมินเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลา
ศึกษาต่อ จ านวน 77 คน มีอาจารย์ประจ าทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 61.50 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
(CRA 1.2-1-1) 

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เห็นชอบให้ก าหนดประเภท หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของราชวิทยาลัย       
จุฬาภรณ์ เป็น กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2 คือสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะ
ทาง หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์  

จ านวนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ขึ้นไป มีคะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 77 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
0 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

15.50 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 

61.50 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80.00 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 10.00 
คะแนนที่ได้ 5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 5.00 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 5.00 คะแนน 

 



30 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูง มีจ านวนอาจารย์ประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมี
ความพร้อมในการปฏิบัติพันธกิจส าคัญของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

2. หลักสูตรได้รับการรับรอง/รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสภาวิ ชาชีพ ทุก
หลักสูตรจึงเชื่อว่าจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา และผู้ปกครอง ว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะ
สามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได ้

3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไปส าหรับศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะปฏิบัติงานชดใช้ทุนในราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์  โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2570 (รวม 11 ปี ) 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 841,100,000 บาท และอนุมัติให้ด าเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ (มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับรายบุคคล (Individual Development Plan) แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนา

ตนเองให้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอก และการก ากับติดตามการด าเนินการศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1. มีการให้ทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2. มีคณะกรรมการกลั่นกรองการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการฝึกอบรมเฉพาะทาง/ต่อยอดฯ ท า

หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น ประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติ ในการสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. มีคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ 
ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ์

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. ด าเนินโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคคล
ทั่วไปส าหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกับ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เพ่ือให้การดูแลผู้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ มีประสิทธิผล 



31 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 1.2-1-1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
และระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าราชวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จ านวน 77 คน มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 18.50 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00 (CRA 1.3-1-1) จุดเน้นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2 

ซึ่งค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จึงมีคะแนนเท่ากับ  2.00
คะแนน 

ทั้งนี้ ได้จัดท าข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิเศษ 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (CRA 1.3-1-2) ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 (CRA 1.3-1-3) และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 (CRA 1.3-1-4) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 77 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 58.50 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7.50 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 5 
รวมอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 18.50 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 24.00 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.00 
คะแนนที่ได้ 2.00 
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ผลการประเมินตนเอง  
เป้าหมายปีปัจจุบัน 3.51 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 2.00 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 2.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 3.51 คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากเป็นสถาบันที่เปิดด าเนินการได้ครบรอบ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น ควร
สนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1. จัดท าข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561 (เพ่ือส่งเสริม
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
มีภาระงานที่เก่ียวกับ การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค การส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกันโรค  
ได้มี โอกาสด ารงต าแหน่ งทางวิชาการสายปฏิบัติการ ด้านปฏิบัติการ ซึ่ งเป็นข้อบั งคับที่ ยังไม่มี
สถาบันการศึกษาใดจัดท ามาก่อน  

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
1. จัดท าระบบและกลไกเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2. ให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 1.3.1-1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
และระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
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เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRA 1.3.1-2 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

CRA 1.3.1-3 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.
2561 

CRA 1.3.1-4 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ 

ข้อ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ แก่นักศึกษาในราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการก ากับดูแลการให้บริการนักศึกษาทุกระดับของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์ดังนี้ 
  1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก ากับดูแล ให้แต่ละหลักสูตร จัดให้มีระบบการดูแลนักศึกษา 
โดยได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรในอัตราอาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 5 – 1 : 8 (CRA 1.4-1-1) 
  1.2 จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นแนวทางการให้ค าปรึกษา  
(CRA 1.4-1-2) 
  1.3 จัดกิจกรรมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (CRA 1.4-1-3) 
  1.4 พันธกิจอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะแนว นักศึกษา โดยให้ด าเนินการควบคุมดูแลให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิต ด้านพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
ใช้ชีวิต และส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิต และอาชีพกลุ่มทักษะ
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่นการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาใน
กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีรองรับการเข้าสู่อาชีพในอนาคต 
  1.5 มีการบริการให้ค าปรึกษาปัญหาโดยแพทย์และนักจิตวิทยา 
  1.6 มีช่องทางในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ 
อิเล็กทรอนิกส์ โซเซียลมีเดีย Group Line และ Line ส่วนตัว ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา (CRA 1.4-
1-4) 
  1.7 จัดสรรทุนให้นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ที่มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
รวมจ านวน 6 ราย ผลการเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น จ านวน 27 
ราย 
  1.8 มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ในการจัดการเรียนการ
สอน และการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษา ด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในภาพรวม เท่ากับ 4.05 (CRA 1.4-1-5) ด้าน
ระบบการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 4.11 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาเท่ากับ 3.89 และด้าน
สถานที่ปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ เท่ากับ 4.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 
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ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา เช่น การน าข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ website และ Facebook การส่งข้อมูลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ข่าวบนบอร์ดตามจุดต่างๆ  
 นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัด
การศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เท่ากับ 4.08 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00  
 
ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

 

ผลการด าเนินการ      
  3.1. ดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิต ด้านพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาและบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต และส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น กลุ่มวิชาหลัก กลุ่ม
ทักษะชีวิต และอาชีพกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่นการคิด
เชิงวิพากษ ์และการแก้ปัญหาในกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีรองรับการเข้าสู่อาชีพในอนาคต             
                   3.2 หลักสูตร สาขาวิชารังสีเทคนิคด าเนินการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ทักษะการคิด และแก้ไขปัญหา และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทีทันสมัยตลอดเวลา  
                   3.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอน โดยให้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน
คลินิกและบริการสุขภาพ และทดลองใช้นวัตกรรมทางคลินิก เพ่ือรองรับการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดบริการในข้อ 1-2 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
 

ผลการด าเนินการ  
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประเมินผลของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีผลการประเมิน ดังนี้  
  4.1 การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษา ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ ได้แก่ ด้านระบบการจัดการเรียนการสอน     
ผลการประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.11 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา ผลการประเมินความ
พึงพอใจเท่ากับ 3.89 และด้านสถานที่ปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.15 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในภาพรวม เท่ากับ 4.05 คะแนน  
  4.2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในภาพรวม โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
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การให้บริการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.00 ข้อมูลข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 3.95 การให้บริการห้องสมุด ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.30 ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในภาพรวม เท่ากับ 4.08 (CRA 1.4-4-1) 
 
ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ  
 จากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ด้านการได้รับข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัด
การศึกษา เท่ากับ 3.95 งานทะเบียนและการศึกษา ส านักงานราชวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงและ
พัฒนาบริการทางด้านการเรียน ผลคะแนนและการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล     
ผลการศึกษาของนักศึกษาจะมีการรายงานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จ าเป็นต้องสร้างโปรแกรมที่สามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลผลคะแนนให้เทียบเคียงกับหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยได้
ด าเนินการ จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา (Student Information System) ในส่วนนักศึกษา 
(CRA 1.4-5-1) ส่วนอาจารย์ (CRA 1.4-5-2) และส่วนเจ้าหน้าที่ (CRA 1.4-5-3) และส่งมอบคู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Student Information System) ให้กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า      
จุฬาภรณ ์
 
ข้อ 6. ให้ข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

ผลการด าเนินการ 
 N/A 
 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 

  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  
จุดเด่น 
1. มีการประสานงานข้ามสถาบันที่ท าให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การให้บริการนักศึกษา ด้านที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
2. ควรมีการบันทึกข้อมูลการท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เป็นรายบุคคลที่ชัดเจน 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1.  การจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ที่สะท้อนถึงการท ากิจกรรมนักศึกษารายบุคคล 

 
 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 1.4-1-1 ค าสั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 347/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2560  

CRA 1.4-1-2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
CRA 1.4-1-3 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
CRA 1.4-1-4 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย     

จุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560 
CRA 1.4-1-5 การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรพยาบาล   

ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ด้านการ
ให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ 

CRA 1.4-3-1 การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรพยาบาล   
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ด้าน
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

CRA 1.4-4-1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา ส่วนนักศึกษา 
CRA 1.4-4-2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา ส่วนอาจารย์ 
CRA 1.4-4-3 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา ส่วนเจ้าหน้าที่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา  
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของราชวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 

ผลการด าเนินการ  
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เนื่องจากการจัดท าแผนเกิดข้ึนก่อนการรับนักศึกษาปี 2560 จึงท า
ให้นักศึกษายังไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน แต่ในระหว่างการท ากิจกรรมได้มีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดท าแผนในปีถัดไปจะน า
ข้อเสนอของนักศึกษามาปรับปรุงแผนต่อไป 
 ราชวิทยาลัย มีค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 363/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการ
นักศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA 1.5-1-1) 
 มีการก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับ
ปริญญาตรี และมีการก าหนด แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (CRA 1.5-1-2, CRA 1.5-1-3) 
 
ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยราชวิทยาลัย 
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(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินการ  
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560 
โดยมีการด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภทจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยส่วนงาน 2 โครงการ คือ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ (CRA 1.5-2-1) 
  (2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 กิจกรรม คือกิจกรรมกีฬานักศึกษาใหม่ (Freshy 
Game) (CRA 1.5-2-2) 
  (3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ คือโครงการ “จิตอาสา       
จุฬาภรณ์เพ่ือชุมชน” ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี (CRA 1.5-2-3) 
  (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1 โครงการ คือ โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต 
คณะแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ (CRA 1.5-2-4) 
  (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา (CRA 1.5-2-5) และกิจกรรมวันวิสาขบูชา (CRA 1.5-2-6) 
 
ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ  
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษาวงจรคุณภาพ PDCA สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งข้ึน (CRA 1.5-3-1) 
 
ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 
ประการ ดังนี้ 
 1. ท าประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง  
 2. วิ่งเข้าหางาน ท างานเพื่องาน ไม่เลี่ยงงาน  
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 3. เปิดใจกว้างรับฟังและเข้าใจความคิดเห็นผู้ อ่ืน และเข้าใจความเห็นคนอ่ืนก่อนคิด  และตัดสินใจด้วย
ความเห็นตัวเอง  
 4. มีความเพียรและความมุ่งมั่น เพื่อความส าเร็จของงานโดยรวม  
 5. เปิดรับวิทยาการ และศาสตร์ความรู้อ่ืนๆ ด้วยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นล าดับขั้น  
 6. กตัญญูกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน  
 7. มีจิตเมตตา กรุณา และมีศีลธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ 
 8. มีวินัย 
 9. มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม 
 10. ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง 

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการประเมินความพึง
พอใจ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยส่วนงาน 2 โครงการ คือ  
  1.1โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
   - ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  
   - ผลการประเมินความพึงพอใจ         4.39  
  1.2 โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์           
   - ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ  1,3,4,5,6,7,8,9,10 
   - ผลการประเมินความพึงพอใจ                             4.46 
 2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 กิจกรรม คือ 
  2.1 กิจกรรมกีฬานักศึกษาใหม่ (Freshy Game) (กิจกรรมที่ไม่มีผลประเมิน เป็นกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้กับนักศึกษา) 
 3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ คือ 
  3.1 โครงการ “จิตอาสาจุฬาภรณ์เพ่ือชุมชน”  
   - ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
   - ผลการประเมินความพึงพอใจ                             4.57 
 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1 โครงการ คือ  
  4.1 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต    
   - ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ  1,3,4,6,7,9,10 
   - ผลการประเมินความพึงพอใจ                             3.89 
 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 3 กิจกรรม คือ  
  5.1 กิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560   
   - ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ  1,3,4,5,6,9,10 
   - ผลการประเมินความพึงพอใจ                             ดี-ดีมาก 
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  5.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา (กิจกรรมที่ไม่มีผลประเมิน เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้กับ
นักศึกษา) 
  5.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (กิจกรรมที่ไม่มีผลประเมิน เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัด
ให้กับนักศึกษา) 
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
  - ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ           1,2,3,4,5,7,8,9,10 
  - ผลการประเมินความพึงพอใจ                                      4.20 
 
ข้อ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไว้ในแผนการด าเนินการกิจกรรม 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท ารายงานสรุปผล
แผนการด าเนินการกิจกรรมตาม แผนด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนา แผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป  
 
ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 N/A 
 

 
 
ผลการประเมินตนเอง  
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5 ข้อ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุเป้าหมาย 
    ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักศึกษา และติดตามพัฒนาการของนักศึกษาเป็น    
รายบุคคล 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประชุมร่วมกับนักศึกษา เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. การสมัครเป็นสมาชิก เพ่ือร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย 
2. การจัดตั้งสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 1.5-1-1 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 363/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
กิจการนักศึกษา 

CRA 1.5-1-2 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

CRA 1.5-1-3 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

CRA 1.5-2-1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRA 1.5-2-2 บันทึกข้อความ ที่  002(พส).61/0139 เรื่อง ขอเสนออนุมัติโครงการสาน

สัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่  1 และขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

CRA 1.5-2-3 บันทึกข้อความ ที่ 002(พส).61/0238 “จิตอาสาจุฬาภรณ์เพ่ือชุมชน” ของคณะ
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายพร้อมทั้ง
ขอเบิกเงินในการด าเนินโครงการ 

CRA 1.5-2-4 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต คณะแพทย์ศาสตร์ฯ คณะพยาบาล 
CRA 1.5-2-5 แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้การอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ 

“กิจกรรมวันมาฆบูชา”  
CRA 1.5-2-6 แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้การอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ 
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“กิจกรรมวันวิสาขบูชา” 
CRA 1.5-3-1 ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส าหรับคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย วันที่ 9 
มกราคม 2561 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 22  การการวิจัยวิจัย  

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ก าหนดให้งานวิจัย เป็นพันธกิจหลัก นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้มีระบบ และกลไก ให้สามารถด าเนินการให้ได้ผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
  1. มีแผนการวิจัย มีระบบ และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน  
  2. คณาจารย์ มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจของราชวิทยาลัย และ  
  3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 
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ตัวบ่งชี้ การวิจัย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 
คะแนน 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน    
การบริหาร มีการเผยแพร่งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ บน เว็บอินเทอร์เน็ตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้ (CRA 
2.1-1-1) 
  1.1 ช่องทางประกาศ/ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้มีประกาศให้
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีส่วนงานประกาศ เช่น 
              (1) การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (CRA 2.1-1-2) 
   (2) เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส าหรับบุคลากรวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (CRA 2.1-1-3) 
               (3) ขั้นตอนเสนอขออนุมัติด าเนินการวิจัยและขออนุมัติงบประมาณการวิจัยส าหรับ
บุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พ.ศ.2561 (CRA 2.1-1-4) 
   (4) ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยส าหรับบุคลากรวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พ.ศ.2561 (CRA 2.1-1-5) 
   (5) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ (CRA 2.1-1-6) 
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  1.2 ระบบการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ซึ่งมีข้อมูลสรุปการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ได้แก่ 
               (1) เว็บอินเทอร์เน็ตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ของบุคลากร เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครทุนภายในและภายนอก รวมถึงสถิติข้อมูลการวิจัย ฯลฯ (CRA 2.1-1-7) 
  1.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ที่
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากงานประจ า เพ่ือพัฒนางานและระบบบริการ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่  ที่สามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพดีขึ้น บุคลากรมีความภาคภูมิใจ สะท้อนให้
เห็นประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (CRA 2.1-1-8) 
 
ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ห้องปฏิบัติการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษา และสนับสนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
(2) ห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวก หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยได้จัดโครงสร้างองค์กร
ให้มีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มีฐานะระดับฝ่าย เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์มีการจัดระบบการท างานเป็นระดับงาน ประกอบด้วย 
(CRA 2.1-2-1) 
   2.1 งานห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย หน่วยคลังเนื้อเยื่อเพ่ือเก็บรักษา
ตัวอย่างทางชีวภาพจากผู้ป่วยโรคต่าง ๆ และอาสาสมัคร หน่วยโครโมโซมเพ่ือการศึกษาความผิดปกติทาง
พันธุกรรม หน่วยห้องปฏิบัติการโมเลกุลและยีโนม เพ่ือการศึกษาวิจัยทางชีววิทยาโมเลกุล และหน่วย             
ชีวสารสนเทศเทศเพ่ือการวิเคราะห์ยีโนม เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์ทางยีโนมขั้นสูงเพ่ือรองรับงานวิจัยได้ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ  
  2.2 งานห้องสมุด มีห้องสมุดราชวิทยาลัย เป็นห้องสมุดหลักในการให้บริการวิชาการ       
การสืบค้น ต ารา หนังสือ ผลงานวิจัย ฐานข้อมูลวิชาการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยที่ส าคัญของราชวิทยาลัย  
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(CRA 2.1-2-2, CRA 2.1-2-3) นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซ่ึงนักวิจัยสามารถท าการ
ค้นหาไดด้้วย 
  2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  2.4 การจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย โดยได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ Big Data & Smart Healthcare กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือหารือถึงแนว
ทางการวิจัย Smart Healthcare และแนวทางการวิจัยด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ร่วมกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีการแพทย์ และจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (CRA 2.1-2-4) 
   นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมวิชาการโดยการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์
แต่ละสาขาจากต่างประเทศจ านวน 20 คน และจากประเทศไทย จ านวน 9 คน มาเป็นวิทยากรใน โครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 International Conference 2017 “INNOVATION IN CANCER RESEARCH 
AND CARE” เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(CRA 2.1-2-5, CRA 2.1-2-6) 
 
ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของราชวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดท าโครงการวิจัยแบบบูรณาการเรื่อง “โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
ครบวงจรในคนไทย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระชันษา 5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า      
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
สมองเสื่อม ในสังคมผู้สูงอายุเพ่ือคงความมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทาง
การแพทย์และการศึกษาชั้นน าในระดับประเทศจ านวน 7 ชุดโครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยที่เป็น
โครงการตามพระด าริ และโครงการวิจัยด้านการรักษาโรคมะเร็งและอ่ืนๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง (CRA 2.1-3-1) อาท ิ 
  1. งานวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Cohort Studies Population based) 26,772,700 บาท 
   1.1 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ าดี ในพ้ืนที่อ าเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งบประมาณ 
1,302,000 บาท (CRA 2.1-3-2) 
   1.2 โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการรักษาระหว่างการ
รับประทานยา Tenofovir ต่อเนื่อง เทียบกับ วิธีรักษาโดยการเปลี่ยนยา Entecavir เป็น Tenofovir ในผู้ป่วย
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง งบประมาณ 6,450,000 บาท (CRA 2.1-3-3) 



48 
 

 

   1.3 โครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณาการ งบประมาณ 4,096,500 
บาท (CRA 2.1-3-4) 
   1.4 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ กลุ่มที่ 2 งบประมาณ 2,960,000 บาท 
(CRA 2.1-3-5) 
   1.5 โครงการความชุกและชนิดของรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปากในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง และการตรวจคัดกรองความเป็นไปได้ของการกลายเป็นมะเร็งช่องปากด้วยวิธีการตรวจแอลโอเอช 
งบประมาณ 6,873,200 บาท (CRA 2.1-3-6) 
   1.6 โครงการตรวจติดตามการเกิดมะเร็งและติ่งเนื้อล าไส้ใหญ่ซ้ าของผู้ เข้าร่วม
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักงบประมาณ 170,500 บาท (CRA 2.1-3-7) 
   1.7 โครงการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
เรื้อรัง งบประมาณ 800,000 บาท (CRA 2.1-3-8) 
   1.8 โครงการความชุกและชนิดของการติดเชื้อเอชพีวีในหญิงไทยที่มาตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางและการตรวจชนิดของการติดเชื้อเอชพีวี ณ 
ต าบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย งบประมาณ 300,000 บาท (CRA 2.1-3-9) 
   1.9 โครงการตรวจรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพาะ
บุคคล งบประมาณ 850,000 บาท (CRA 2.1-3-10) 

  1.10 โครงการตรวจรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพาะ
บุคคล งบประมาณ 750,000 บาท (CRA 2.1-3-11)  
  2. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติ พระชันษา 5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคน
ไทย”งบประมาณ 74,667,300 บาท (CRA 2.1-3-12) 
 
 
ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมอยู่ในแผนงานวิจัยและวิชาการ 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ในงบกลางโครงการวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี ทั้งสิ้น 15,000,000 
บาท (CRA 2.1-4-1) 
 นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบของ          
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย    
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  (1) คณะกรรมการบริหารการวิจัย (CRA 2.1-4-2) และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย (CRA 2.1-4-3) 
  (2) การสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ (CRA 2.1-4-4) 
 
ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่ อง
อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 มีโครงการฝึกอบรม เรื่องแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่      
19 เมษายน 2561 (CRA 2.1-5-1) 
  ทั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกนั้น เมื่อกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ต้องจัดท ารายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ (CRA 2.1-5-2) 
  นอกจากนี้ ยังได้ให้การยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่อาจารย์ นักวิจัย ที่มีผลงานดี เด่น ผ่านสื่อเอกสาร และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CRA 2.1-5-3) และมอบรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน ตามประกาศเรื่อง เงินสนับสนุนผลงาน
ตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ด้วย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง คือ นางสาวเฟ่ืองทอง มธุรชน 
(CRA 2.1-5-4) ซ่ึงได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ จ านวน 2 รางวัล จากผลงานเรื่อง 
New Conceptual Design of Retractable Operating Table ในการประกวด และจัดแสดง นิทรรศการงาน 
Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับ 
Korea Invention Promotion Association (KIPA) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 โดย
ได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล คือ 
   (1) รางวัล Gold Prize จาก Seoul International Invention Fair 2017 
   (2) รางวัล The Best Invention จาก FIRI Award 2017 
  นอกจากนี้  ยังมีอาจารย์และนักวิจัย ที่ส่งผลงานเข้าในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ “46th  

International Exhibitions Geneva” ซึ่งเป็นการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ส าคัญที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 
11-15 เมษายน 2561 โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ (CRA 2.1-5-5) 
   (1) อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม โดย แพทย์หญิง สุดารัตน์ ชัยเพียร    
เจริญกิจ 
   (2) แท่นจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพ่ือความแม่นย า โดย นายแพทย์ ธนพล ชอบเป็นไทย 
   (3) ออนไลน์เซ็นเซอร์ส าหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของ
ทารกในครรภ์ โดย ดร. พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล  
  ผลงานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่จ าแนกได้ ดังนี้ 
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  (1) การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี 2560 จ านวน 24 เรื่อง 
(CRA 2.1-5-6)  
  (2) ผลงานวิจัยพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) จ านวน 19 โครงการ 
  (4) โครงการวิจัยพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี (R2R ปีงบประมาณ 2561) 
จ านวน 8 โครงการ 
  การเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
จ าแนก 4 ท่านได้ ดังนี้ (CRA 2.1-5-7) 
   (1) Prof. Sebastian Stintzing Senior, The Department of Hematology and 
Oncology, University Hospital Munich, Germany              
   (2 ) Christopher Lewis, Biomedical Engineer, Calvary Mater Newcastle, 

Australia  

   (3) Dr.Caroline Chan, Senior  Field Application Scientist, USA 

   (4 ) Professor Lian Zhang (Chongqing Medical University) Professor 
Youghua XU (Shanghai Clinical Research Center, Chinese Academy  of Sciences), China 
 
ข้อ 6. มีระบบ และกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเสนอร่างนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับอุดมการณ์และพันธกิจของราชวิทยาลัยตลอดจนแนวปฏิบัติสากล ซึ่งจะท าให้เกิดระบบ และกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของนักวิจัย ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CRA 2.1-6-1) โดยมีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบ 
 นอกจากนี้  ยั งมี โครงการจัดตั้ งหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี  และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Technology Transfer and Licensing Unit) สังกัดงานบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย  และวิชาการ เพ่ือ
สนับสนุนการปริวัตรงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูล
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ในอนาคต (CRA 2.1-6-2) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 

  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีเครือข่ายวิจัยที่ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ  
2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยเป็นโครงการวิจัย      

บูรณาการในศาสตร์ต่างๆ และเป็นการศึกษาวิจัยระยะยาว ซึ่งรวมถึงโครงการวิจัยที่สืบเนื่องจากโครงการ
บ าเพ็ญพระกุศลที่ เน้นการน าผลวิจัย ไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริ ง 
(Translational Research) 

3. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีงานวิจัยที่เน้นนวัตกรรมใหม่ และประสบความส าเร็จจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. งานวิจัยที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ควรมีการติดตามผลการด าเนินงาน และรายงาน

ผลให้ตรงตามเวลาที่ก าหนดในแผนงานด้วย 
2. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนทราบ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และการพัฒนาต่อ

ยอดทางการศึกษา 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
1. โครงการวิจัยตามพระราชด าริและโครงการวิจัยระยะยาวในด้านมะเร็งเป็นโครงการวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์

ต่อประชาชนอย่างสูง เพราะนักวิจัย และคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข              
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

และการศึกษาได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลรวมทั้งการร่วมศึกษาวิจัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลต่างๆ ของประชากรในพ้ืนที่ ได้ถูกน าไปวิเคราะห์ และวิจัยต่อ
ยอดในด้านการรักษาพยาบาล และการสาธารณสุข อีกทั้งเป็นฐานความรู้ส าหรับ นักศึกษาของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ต่อไป 

2. โครงการวิจัยบูรณาการเรื่องโครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย เป็นความร่วมมือ   
ระหว่างสถาบันการศึกษา 7 สถาบัน เป้าหมายเพ่ือค้นคว้าวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคสมองเสื่อม 
ในผู้ป่วยสูงอายุในประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
2. โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับห้องคลินิกวิจัย 
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3. โครงการการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป STATA การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นงานบริหารจัดการงานวิจัย 
4. โครงการจัดอบรมการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-Good Clinical Practice) 
5. โครงการ R2R Week ประจ าปี 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขท่ีเอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 2.1-1-1 ภาพหน้าจอ www.cgi.ac.th แสดงช่องทางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยและภาพหน้าจอ Internet : www.pccms.ac.th   

CRA 2.1-1-2 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่องการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน วันที่ 
10 เมษายน 2560 

CRA 2.1-1-3 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง เงินสนับผลงาน
ตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส าหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

CRA 2.1-1-4 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  เรื่อง ขั้นตอนการ
เสนอขออนุมัติด าเนินการวิจัยและขออนุมัติงบประมาณการวิจั ย ส าหรับ
บุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พ.ศ.2561 วันที่          
8 มีนาคม 2561 

CRA 2.1-1-5 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  เรื่องขั้นตอน        
การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ส าหรับบุคลากรวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พ.ศ.2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 

เลขท่ีเอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRA 2.1-1-6 ค าสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 เมษายน 2561 
CRA 2.1-1-7 ตัวอย่างการสืบค้นบน www.cgi.ac.th และ Research Corner www.cra.ac.th 
CRA 2.1-1-8 R2R บนเว็บไซตร์าชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRA 2.1-2-1 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดองค์กร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วันที่ 19 กันยายน 2560 
CRA 2.1-2-2 เว็บไซต์ห้องสมุดราชวิทยาลัยฯ 
CRA 2.1-2-3 เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
CRA 2.1-2-4 ภาพถ่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการ Big Data 
CRA 2.1-2-5 ภาพถ่ายการประชุมวิชาการ International Conference on Harmonization - 

http://www.cgi.ac.th/
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Good Clinical Practice Guideline 
CRA 2.1-2-6 เ อ ก ส า ร  International Conference 2017 “Innovation in cancer 

research and care” 
CRA 2.1-3-1 บันทึกข้อความ ที่ 001(103).60/111 เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประกาศใช้ วันที่ 29 กันยายน 
2560 

CRA 2.1-3-2 โครงการวิจัย “โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ าดี 
ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเข้าถึงการรักษาที่มี
คุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 

CRA 2.1-3-3 โครงการวิจัย “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการรักษาระหว่าง
การรับประทานยา Tenofovir ต่อเนื่อง เทียบกับ วิธีรักษาโดยการเปลี่ยนยา 
Entecavir เป็น Tenofovir ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง” 

CRA 2.1-3-4 โครงการวิจัย “โครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณาการ” 
CRA 2.1-3-5 โครงการวิจัย “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ กลุ่มท่ี 2” 
CRA 2.1-3-6 โครงการวิจัย “ความชุกและชนิดของรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปากใน

ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการตรวจคัดกรองความเป็นไปได้ของการกลายเป็น
มะเร็งช่องปากด้วยวิธีการตรวจแอลโอเอช” 

CRA 2.1-3-7 โครงการวิจัย “โครงการตรวจติดตามการเกิดมะเร็งและติ่งเนื้อล าไส้ใหญ่ซ้ า
ของผู้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก” 

CRA 2.1-3-8 โครงการวิจัย “โครงการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ ในผู้ป่วยโรค
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง” 
 

เลขท่ีเอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRA 2.1-3-9 โครงการวิจัย “ความชุกและชนิดของการติดเชื้อเอชพีวีในหญิงไทยที่มาตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางและ
การตรวจชนิดของการติดเชื้อเอชพีวี ณ ต าบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี 
ประเทศไทย” 

CRA 2.1-3-10 โครงการวิจัย “โครงการตรวจรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดยใช้รหัส
พันธุกรรมเฉพาะบุคคล” 

CRA 2.1-3-11 โครงการวิจัย “โครงการเพทซีทีสแกนเพ่ือผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ชนิดที
เซลล์” 

CRA 2.1-3-12 บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัยแบบบูรณาการเฉลิมพระเกียรติ  พระชันษา 5 
รอบ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์    
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อัครราชกุมารี “โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”  
CRA 2.1-4-1 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2561 
CRA 2.1-4-2 รายงานประจ าปี 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRA 2.1-4-3 ค าสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 5/2561 วันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
CRA 2.1-4-4 ค าสั่ งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์  ที่  49 /2560          

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการวิจัย วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

CRA 2.1-4-5 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง เงินสนับสนุน
ผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส าหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์      
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

CRA 2.1-5-1 บันทึกข้อความ ที่  002 (100)101.61/0008 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน” วันที่ 6 มีนาคม 2561  

CRA 2.1-5-2 การรายงานผลการฝึกอบรมบน website 
CRA 2.1-5-3 ภาพทูลเกล้าถวายรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่ งประดิษฐ์จาก Seoul 

International Invention Fair 2017 
CRA 2.1-5-4 ภาพการรับรางวัลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์จาก Seoul International 

Invention Fair 2017 (SIIF 2017) 
CRA 2.1-5-5 เอกสาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น านวัตกรรมการแพทย์-งานวิจัย คว้ารางวัล 

Special Awards เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ นครเจนีวา 
CRA 2.1-5-6 เอกสารแนบท้าย ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ปีงบประมาณ 2560 
เลขท่ีเอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 2.1-5-7 สรุปการบรรยาย Topic Review โดยวิทยากรชาวต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 

CRA 2.1-6-1 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 379/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

CRA 2.1-6-2 โครงการจัดตั้งหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Technology Transfer and Licensing Unit) งานบริหารยุทธศาสตร์การ
วิจัยและวิชาการ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                            
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบประเมิน  ปีการศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ า 

กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

                       ส่วนงาน 
 
รายการข้อมูล 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณ์ 

สถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ 
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อาจารย์ประจ า (คน) 44 30 3 
นักวิจัยประจ า (คน) 2 - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในราชวิทยาลัย 
- งบประมาณแผ่นดิน 14,326,780.00 11,481,667.00 - 
- งบประมาณรายได ้ - - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกราชวิทยาลัย 
- เงินสนับสนุนจากภายนอก 2,824,000.00 7,505,740.00 - 
รวมเงินทั้งหมด 17,150,780.00 18,987,407.00 - 
สัดส่วนต่อคน 372,843.04 632,913.57  
คะแนน 5.00 5.00  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกส่วนงาน 5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 5.00 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 5.00 คะแนน 

 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความส าคัญกับงานวิจัยทุกระดับ โดยมีการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนอย่าง

เป็นรูปธรรม และในปี 2560 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการของราชวิทยาลัย 
โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เรื่องโครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย 
ระยะเวลา 5 ปี ชุดโครงการวิจัยจ านวน 7 ชุดโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2565  

2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
อาจารย์และนักวิจัย ได้แสดงศักยภาพตามความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าวิจัยเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกระตุ้นให้การด าเนินงานวิจัย สอดคล้องกับแผนงานวิจัย และแผนการใช้งบประมาณ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. การบริหารจัดการโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 2.2-1-1 สมุดงบประมาณเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
CRA 2.2-1-2 หลักฐานการสนับสนุนงานวิจัยโครงการ 
CRA 2.2-1-3 หนังสือ/บันทึกข้อความอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย 
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ และเป็นฐานส าคัญในการให้ความรู้ การพัฒนาแก่นักศึกษาในระดับและทุกหลักสูตรของราชวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์       
การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ (CRA 2.3-1-1) 
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 ปัจจุบันคณาจารย์และนักวิจัยได้จัดท าผลงานวิชาการและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ      
ราชวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความส าคัญต่อการน าเสนอโครงการวิจัยต่างๆ  จึงได้วางระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานอย่างรัดกุม เพ่ือเอ้ืออ านวยให้คณาจารย์และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มความสามารถ         
ในปีการศึกษา 2560 มีข้อมูลการจัดท าผลงานทางวิชาการและมีผลคะแนนประเมิน ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

จ านวนเรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
วิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
สถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
สถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์ 
0.60 - 1 - 0.60 
0.80 12 - 9.60 - 
1.00 12 67 12.00 67.00 
รวม 24 68 21.60 67.60 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

46.96 225.33 

แปลงค่าร้อยละที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 7.83 18.78 
คะแนนที่ได้ 5.00 5.00 

 
ราชวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินของทุกส่วนงาน และหน่วยงานวิจัยในราชวิทยาลัย เท่ากับ 

5.00 คะแนน 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
สังกัด ค่าคะแนนที่ได้ 

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 5.00 
2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์ 5.00 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินผลงานทางวิชาการ 10.00 
จ านวนส่วนงานและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในราชวิทยาลัย 2.00 
คะแนนที่ได ้ 5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 5.00 คะแนน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 5.00 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดทั้งในระดับชาติและระดับ   

นานาชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีผลงานวิชาการจ านวนไม่มาก 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. จัดระบบให้มีการดูแล อาจารย์รุ่นใหม่ โดยมีพ่ีเลี้ยงคืออาจารย์ที่ผ่านประสบการณ์การท าวิจัย การเผยแพร่

ผลงานวิชาการแล้ว 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 2.3-1-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2560 

 

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 33  การการบริการวิชาการบริการวิชาการ    

 การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของราชวิทยาลัยเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย เพ่ือตอบค าถาม
ต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว ราชวิทยาลัย
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนา
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หลักสูตร มีการบูรณาการ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้
ของราชวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 
คะแนน 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างส่วนงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการเดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
26 พฤศจิกายน 2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (CRA 3.1-1-1) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร
สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชุมชน
เขตหลักสี่รวมทั้ง บุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อีกทั้งยังเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะขยาย
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  
  
ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในการการด าเนินการตามโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 
26 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน และภายนอก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดงาน ตามค าสั่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 166/1560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราชวิทยาลัย        
จุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 (CRA 3.1-2-2) ซึ่งได้มี
การจัดประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อร่วมกันด าเนินการตามโครงการ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้โดยมีส่วนร่วม
จากชุมชนเขตหลักสี่ และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชนตามโครงการ  ดังนี้ 
(CRA 3.1-2-3)     
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 2.1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ส่งนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 40 คน และรายชื่อ
กรรมการ จ านวน 3 คน  
 2.2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 40 คน  
 2.3 อธิบดีสถาบันพลศึกษา ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการจัด เดิน วิ่ง การกุศล 
        2.4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
         2.5 กรมกิจการพลเรือนทหาร 
         2.6 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 
         2.7 บริษัท พี.ซี.เอ. พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
         2.8 บริษัท ไปรษณีย์ไทย  
         2.9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
    
ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากร
สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชุมชนเขตหลักสี่ 
รวมทั้งบุคคลทั่วไปเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 4,607 คน (CRA 3.1-3-1)    
 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายนั้น  ชุมชนโดยรอบเริ่มมีความตื่นตัวในการออก
ก าลังกายเพ่ิมขึ้นโดยศูนย์สาธารณสุข 54 เขตหลักสี่ ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การกีฬาไปเป็น
วิทยากรให้ค าแนะน าในการออกก าลังกายแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุข 54  ในการนี้ ราชวิทยาลัยจะมีการ
ติดตามผลในระยะ 1 - 3 ปีต่อไป   

อย่างไรก็ตาม  ราชวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยก าหนดการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินโครงการฯ เพ่ือให้ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งแสดงความประสงค์ในการต้องการ การมีส่วน
ร่วมถึง ร้อยละ 91.7 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้มีการด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และขยายกิจกรรมไปใน
ส่วนภูมิภาคทั้งสี่ภาค สรุปดังนี้  
  4.1 ผลการประเมินโครงการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่  1” จาก
แบบสอบถามจ านวน 1,546 ราย หากมีการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศลอีก ผู้ตอบแบบสอบถาม ยินดีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 1,417 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 (CRA 3.1-4-1)    
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  4.2 โครงการเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่ว
ประเทศ” โดยร่วมก้าวพร้อมกัน สี่จังหวัด (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด สุราษฏร์ธานี) โดยกิจกรรมจะมีการ 
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  25 พฤศจิกายน 2561 และได้มีการแถลงข่าวเปิดโครงการ ไปเมื่อวันอังคารที่              
24 กรกฎาคม 2561 (CRA 3.1-4-2)    
 
ข้อ 5. ราชวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 
 

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น (CRA 3.1-5-1)    
  5.1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในการใช้สนามเพ่ือจัดกิจกรรมกีฬา และอยู่
ระหว่างด าเนินการท า MOU เพ่ือใช้สนามกีฬาร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฯ 
  5.2 สถาบันการพละศึกษาให้ความร่วมมือส่งบุคลากรเป็นกรรมการ และอนุกรรมการ และส่ง
นักศึกษาร่วมโครงการ 
  5.3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความร่วมมือส่ง
บุคลากร เป็นประธานอนุกรรมการ 
  5.4 สมาคมนักวิ่งเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศ ให้ความร่วมมือในด้านบุคลากรและอุปกรณ์ 
  5.5 ส านักงานเขตหลักสี่ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด ต้นไม้ และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
  5.6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ส านักงานใหญ่ เขตหลักสี่ ให้ใช้พ้ืนที่และเส้นทางในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
  5.7 บริษัท พี.ซี.เอ. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ให้ใช้พ้ืนที่และเส้นทางในการจัดกิจกรรมในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนยินดีด าเนินการให้ความร่วมมือในการจัดงานและราชวิทยาลัยมีการ
ขยายโครงการสู่ 4 ภูมิภาคในโครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วย
โรคมะเร็งทั่วประเทศ” 
  5.8 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล ได้ให้ความร่วมมือรถปฐมพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ 
 เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือในการจัดงาน และราชวิทยาลัยมีการขยาย
โครงการสู่ 4 ภูมิภาค ในโครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน” เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทั่วประเทศ 
 
ข้อ 6. ทุกส่วนงานต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของราชวิทยาลัย 
ตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของราชวิทยาลัยทั้งนี้ต้อง
มีอาจารย์มาจากทุกส่วนงาน 
 



63 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1” มีบุคลากร ของราชวิทยาลัยเข้าร่วม 
จ านวน 800 คนคิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด จ านวน 1,146 คน อาจารย์คิดเป็น    
ร้อยละ 13.33 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 75 คน (CRA 3.1-6-1)      
   
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. มีการรับรู้และตื่นตัวในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกก าลังกายด้วยการเดินและวิ่ง

ในทุกภาคส่วน 
2. มีการขยายขอบเขตของกิจกรรมครอบคลุม 4 ภูมิภาคของประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม 
1. มีการตอบแบบประเมินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ดยการสแกนคิวอาร์โค้ด เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. โครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ” ในวัน

อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 3.1-1-1 ขออนุมัติโครงการและอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง 
การกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ 002(รพ) 107.60/6005 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 

CRA 3.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เดิน วิ่ง การกุศลฯ ครั้งที่ 1 ที่ 002(รพ) 107.60/0027 วันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
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CRA 3.1-2-2 ค าสั่งที่ 166/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เดิน วิ่งการกุศล เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 

CRA 3.1-2-3 หนังสือตอบกลับให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
CRA 3.1-2-3 รายงานการประชุม โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพ่ือชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 

เมษายน 2561 
CRA 3.1-3-1 ประมวลภาพโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
CRA 3.1-3-2 โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพ่ือชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 
CRA 3.1-4-1 สรุปผลการประเมินโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 
CRA 3.1-4-2 โครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วย

โรคมะเร็งทั่วประเทศ” 
CRA 3.1-6-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  44  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของราชวิทยาลัย ดังนั้น        
ราชวิทยาลัยจึงต้องมีระบบ และกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได้ 
4.1 ระบ บและกล ไกการท านุ บ า รุ งศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

5.00 

คะแนน 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 6 เพ่ือให้มีการสืบสานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งก าหนด กลยุทธ์ ในด้านการพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาให้มีจิตส านึกในการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีประธานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ (CRA 4.1-1-1 ถึง CRA 4.1-1-3) 
 
ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยบรรจุพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์
ร่วมอย่างยั่งยืนจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม และ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ และได้
ด าเนินการกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

  2.1 โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และจัดท าเหรียญที่ระลึก 
“พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 
พรรษาในปี 2560 และเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้สักการบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและร่วมบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (CRA 4.1-2-1) และมีการ
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ด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุ ประสงค์
ของการจัดสร้างเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและสามารถมอบเหรียญ
ให้แก่ผู้มีความประสงค์บริจาคได้ครบตามเป้าหมาย  
  2.2 ราชวิทยาลัยด าเนินงานกิจกรรม จัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสต่างๆ ได้แก่ 

  (1) โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2560จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวที ต่อคณาจารย์และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ผลสรุปโครงการพบว่ามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 47 คน นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 113 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 
96.65 (CRA 4.1-2-2) 

  (2) จัดพิธีสงฆ์สวดมนต์และบรรยายธรรม เพ่ือถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป 
และในวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนได้มีการเพ่ิมกิจกรรมธรรมะบรรยายขึ้นหลังจากกิจกรรมสวดมนต์ การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมีผู้บริหาร บุคลากรและประชาชนเข้าร่วมพิธีและเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีทุกประการ โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นเป็นตามเป้าหมาย  (CRA 
4.1-2-3) 
  2.3 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ได้จัดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

 (1) โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวที ต่อคณาจารย์และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ผลสรุปโครงการพบว่ามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 47 คน นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 113 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 
96.65 (CRA 4.1-2-4) 
   (2) โครงการรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเที่ยวเกาะเกร็ด” ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 สาขารังสีเทคนิค จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี 
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

   (2.1) เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน 
   (2.2) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น ชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและ
ความเป็นไทย 
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   (2.3) เพ่ือให้เกิดความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

   (2.4) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษา 
    ผลสรุปโครงการพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจ านวน 37 คน คิด
เป็น 100% เกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 80% มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จ านวน 8 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด จ านวน 45 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และดี (CRA 4.1-2-4) 
     (3) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ศูนย์       
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขารังสีเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์ 
      (3.1) เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ของไทย  
      (3.2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความส านึกในการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุและคณาจารย์ 
      (3.3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกันผลสรุปโครงการ พบว่ามี
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาจ านวน 36 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จ านวน 14 คน ผลการประเมินความ    
พึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 (CRA 4.1-2-5) 
 2.4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 โดยจัดร่วมกับคณะแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 
 
ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไดม้ีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับและติดตามให
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัย ทั้งนี้ส่วนงานได้น าแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติและมีการ
รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ 
  
ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
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 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานตามแผนครบทุกกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมพิธี
สงฆ์สวดมนต์และบรรยายธรรม เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทุกเดือนตามล าดับโดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นพนักงานราชวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกคือ ผู้ป่วยและญาติด้วย 
 โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และจัดท าเหรียญที่ระลึกนั้น บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ จ านวน 1 องค์ และหอพระ จัดท าเหรียญ
พระพุทธพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 505,600 เหรียญ โดยผลการด าเนินงานมีผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาคเงิน และรับมอบเหรียญฯ ไปบูชาได้ครบตามจ านวนที่จัดสร้างขึ้น  
 ผลการด าเนินงานตามแผนฯของส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยคณะวิชา
ในสังกัดบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50  
   
ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และจัดท าเหรียญที่ระลึก ฯ ผลการประเมิน
บรรลุตามเป้าหมายและมีผู้ประสงค์จะขอรับเหรียญที่ระลึกไปบูชาเพ่ิมเติม ดังนั้นสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมี
มติอนุมัติให้จัดท าเหรียญพระพุทธสิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ เพ่ิมเติมจ านวน 100,000 เหรียญ  
 งานพิธีทางพระพุทธศาสนา มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรและบุคคลภายนอก
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ราชวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ตามโอกาสส าคัญทางพุทธศาสนา 
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยคณะวิชาในสังกัดได้ท าการประเมินผลการจัด
กิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ดังนี้ 
  5.1 พิธีไหว้ครู มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด้านพิธีการที่ชัดเจน โดยเป็นการด าเนินการร่วมกัน
ของทั้ง 2 คณะ 
  5.2 โครงการรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเที่ยวเกาะเกร็ด” มีการประเมินผลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและวิทยากรซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไป 
  5.3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการประเมินผลเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในวันงานซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไป 
ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงการจัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ อย่างต่อเนื่อง  



69 
 

 

 ส าหรับโครงการและกิจกรรมตามแผนอ่ืนๆ ข้างต้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการเผยแพร่กิจกรรม 
โครงการ ภาพถ่าย ทั้งในระบบสารสนเทศ สื่อสังคม สื่อสิ่งพิมพ์ และรายงานประจ าปี 2560 ของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ ์(CRA 4.1-6-1, CRA 4.1-6-2) 
 
ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 N/A 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธาน และนายกสภา   

ราชวิทยาลั ยจุฬ าภรณ์  ทรงเป็นแบบอย่าง และมีพระปณิ ธานที่ มุ่ งตามรอย พระบาทสมเด็ จ                                
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทั้งด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นคนไทย ด้วยบุคลากร
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และนักศึกษาทุกคน ได้ รับรู้ และตระหนักถึงคุณ ค่าความเป็น ไทย               
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินใน
ชีวิตประจ าวันทุกวัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1. พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ที่ราชวิทยาลัยสร้างขึ้นนี้ถือเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ที่ได้

สร้างข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยการออกแบบของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) และ 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

ได้รับการท าพิธีเพ่ือเป็นวัตถุมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไทย อย่างครบถ้วน จึงได้รับความ         
เคารพบูชาจากหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ มีการสั่งจองไปบูชาจนหมด 

2. พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เป็นวัตถุมงคลที่มีมาตรฐานความงดงามตามแบบศิลปวัฒนธรรม     
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อย่างไทย มีความหมายเพ่ือบ ารุงขวัญและเป็นก าลังใจแก่ผู้ป่วย และจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตลอดไป 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 4.1-1-1 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 395/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Strategic Theme Owners) วันที่ 
25 ธันวาคม 2560 

CRA 4.1-1-2 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กร
สมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

CRA 4.1-1-3 ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
CRA 4.1-2-1 แผ่นพับโครงการ “ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก การ

จัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจ าโรงพยาบาล
จุฬาภรณ”์ 

CRA 4.1-2-2 บันทึกข้อความ ที่ 002(พส) 60/0213 เรื่อง ขออนุมัติโครงการไหว้ครู ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

CRA 4.1-2-3 กิจกรรมสวดมนต์และรับฟังการบรรยายธรรม เพ่ือถวายเป็นพระกุศลแด่
ศาสตร์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

CRA 4.1-2-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเท่ียว
เกาะเกร็ด” 

CRA 4.1-2-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

CRA 4.1-6-1 วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ “ชีวิตใหม่...ใต้ร่มพระกรุณา” 
CRA 4.1-6-2 หนังสือสานต่อที่พ่อให้ท า Patient First 

 

 

องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  55  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  
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 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภาราชวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ราชวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้ 
การบริหารจัดการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

5.1 การบริหารของราชวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณข์องราชวิทยาลัย 

5.00 

5.2 ผลการบริหารงานของส่วนงาน 4.35 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและส่วนงาน 5.00 
คะแนน 4.78 
ผลการประเมิน ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของราชวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์
   ของราชวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2564) โดยมีการระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภา        
ราชวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ (CRA 5.1-1-1 ถึง CRA 5.1-1-4) 
 1.2 มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2560 - 2564) บน
ระบบสารสนเทศของราชวิทยาลัยให้ทราบทั่วกัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (CRA 5.1-1-5) 
 1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพ่ือก าหนดนโยบาย 
ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้
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การด าเนินงานของส่วนงานประจ ายุทธศาสตร์บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด  มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ครั้ง และมีรายงานผลต่อเลขาธิการ เพ่ือพิจารณาและ
ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือพิจารณาด้วย (CRA 5.1-1-6 ถึง CRA 5.1-1-9) 
 1.4 มีการสั่งแต่งตั้งประธานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Strategic Theme 
Owners) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1-4 (CRA 5.1-1-10 ถึง CRA 5.1-1-14) 
 1.5 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2560 - 2561 (CRA 5.1-1-15) 
 1.6 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย ดังนี้ 
  1.6.1 แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -
2565 (CRA 5.1-1-16) 
  1.6.2 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ปี 2561 - 2564 (CRA 5.1-1-17) 
  1.6.3 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนนักอัลตราซาวน์ทางการแพทย์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- 2564) (CRA 5.1-1-18) 
  1.6.4 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปี 2561 - 2564 (CRA 5.1-1-19) 
  1.6.5 แผนยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปี 2561 - 2564  
 
ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับ
หลักสูตร ดังนี้ 
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 99,152.56 บาท  
   (2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 162,174.00 บาท  
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
   (1) หลักสูตรพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 880,000.00 บาท  
   (2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 668,000.00 บาท  
   (3) หลักสูตรเคมีชีวภาพ 879,000.00 บาท (CRA 5.1-2-1)  
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ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของราชวิทยาลัย 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรกท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง 3 เรื่อง คือ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร (CRA 5.1-3-1) 
 ผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และหลักสูตรมีการก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลการท าวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อและขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้หลายช่องทาง และมีการก าหนดหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษา
ในระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2560 (CRA 5.1-3-2)     
 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาปัจจัย
เสี่ยงในแต่ละด้านให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (CRA 5.1-3-3) 
 
ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
  

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การ
ก ากับ ดูแล ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA 5.1-4-1) ดังนี้ 
  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเน้นผลลัพธ์ เพื่อใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามพันธกิจของราชวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ท าให้เกิดผลของการด าเนินงานปรากฏ
เป็นรูปธรรม เช่น การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ การเปิดหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพตามแผนที่ก าหนด การรับนักศึกษาใหม่รุ่นแรก การเปิดศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ เฉลิม           
พระเกียรติ การเริ่มโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย (400 เตียง) ฯลฯ  ดังปรากฏผลการ
ด าเนินงานในรายงานประจ าปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2560 (CRA 5.1-4-2) 
  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (CRA 5.1-4-3) มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
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ราชวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีการมอบอ านาจด าเนินการ (CRA 5.1-4-4) เพ่ือให้การบริหารจัดการภารกิจของ       
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ราชวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยก าหนดให้หลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนของประเทศ รวมทั้งการให้บริการทาง
วิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ตอบสนองต่อปัญหาของสังคมเช่น โครงการรณรงค์บริการด้าน
สุขภาพและการให้ความรู้ด้านโรคหลอดเลือดหัวใจ (CRA 5.1-4-5) โครงการ Whisper of Ovary ตรวจคัด
กรองมะเร็งรังไข่ (CRA 5.1-4-6) ตลอดจนการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาของสังคมปัจจุบัน เช่น 
โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย เพ่ือแก้ปัญหาของผู้สูงอายุ (CRA 5.1-4-7) 
  4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (2560 -2564) นอกจากนี้        
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้จัดให้มีการประเมินตนเอง ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ก ากับคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรที่สภาราชวิทยาลัยอนุมัติในทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกันอีกด้านหนึ่งที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แสดงความรับผิดชอบ 
และให้การคุ้มครองผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5. หลั กความโปร่ งใส  (Transparency) มี ระบบและกลไกการบริห ารจั ดการใน            
ราชวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานที่ยึดมั่นในความถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ราชวิทยาลัยก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย         
จุฬาภรณ์ รวมถึงมีงานการตรวจสอบภายในและการรับตรวจสอบการเงิน บัญชีจากหน่วยงานภายนอกรายงาน
การตรวจสอบบัญชี ปี 2560 (CRA 5.1-4-8) เป็นต้น 
  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารงานของราชวิทยาลัยฯ เน้นการมีส่วน
ร่วมในทุกระดับ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิโดยต าแหน่งและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประกอบของ
กรรมการบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานที่จัดการศึกษา คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ฯลฯ ดังนั้นการด าเนินงานจึงผ่านกระบวนการการประชุมเพ่ือรับทราบ พิจารณาเสนอความคิดเห็น
ด้วยการมีมติ เพ่ือด าเนินงานหรือวางแนวทาง การปรับปรุง การพัฒนา ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ 
  7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ราชวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการ 
กระจายอ านาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ภารกิจของราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความคล่องตัว โดยการมอบอ านาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารของส่วนงาน ทั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (CRA 5.1-4-9)     
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สภาราชวิทยาลัย ได้อนุมัติการออกประกาศ ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ภารกิจทุกด้าน ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ (CRA 5.1-4-10)     
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  9. หลักความเสมอภาค (Equity) ราชวิทยาลัยมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้าน     
การปฏิบัติและการให้บริการ เพ่ือให้เกิด “ความเป็นเลิศในทุกชีวิต” นอกจากนี้ ในการรับสมัครนักศึกษาได้มี
การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ และได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสามจังหวัด
ชายแดนภายใต้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
  อนึ่ง ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ใช้หลักความเสมอภาค เพ่ือพิจารณาประเมินผลงาน
ประจ าปีของบุคลากรด้วย (CRA 5.1-4-11 ถึง CRA 5.1-4-16) 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ราชวิทยาลัยมีการด าเนินงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการ โดยสภาราชวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองภารกิจด้าน
ต่างๆ และในการบริหารจัดการได้พิจารณาหาฉันทามติจากผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เพ่ือก าหนดแนวทางข้อยุติร่วมกัน  
   
ข้อ 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในราชวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ โดยได้ด าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า Clinical Practice Guideline (CPG) เฉพาะโรคและได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) มีการก าหนดประเด็นความรู้ในการจัดท า Clinical Practice Guideline (CPG) 
เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้  
   (2) มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มแพทย์ และพยาบาล  
   (3) รวบรวมประเด็นความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในตัวบุคคลและในเอกสาร แหล่ง อ่ืนๆ
น ามาสรุปรวบรวมไว้และบันทึกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในช่องทาง Document Control เช่น Clinical 
Practice Guideline (CPG), Work Instruction, Work process มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ (CRA 5.1-5-1)  และ
น าไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต 
   (4) มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยแพทย์ พยาบาล และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการแพทย์ เช่น X-ray ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  
  5.2 การจัดการความรู้ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาโรคมะเร็ง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การด าเนินงานด้านการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งคือ หน่วยวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง  (Tumor Board) 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง (Tumor Board) 
มีหน้าที่พิจารณาหาแนวทางวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่เหมาะสมที่สุด ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายจะได้รับการ
พิจารณา ตามขั้นตอนการด าเนินงาน (CRA 5.1-5-2) ดังนี้  



76 
 

 

  (1) ขั้นตอนการเตรียม การวางแผน ศึกษารายละเอียดของผู้ป่วยผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ HIS) โดยแพทย์ พยาบาล ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ข้อมูลได้ 
  (2) การก าหนดขั้นตอนการท างานและแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล
อย่างครบถ้วนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเป็นการสื่อสารครบวงจรเผยแพร่ขั้นตอนการท างานในระบบ
สารสนเทศราชวิทยาลัย ในการควบคุมเอกสารคุณภาพของโรงพยาบาล (CRA 5.1-5-3) 
   (3) การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผล X-ray และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ป่วย แพทย์เจ้าของไข้และคณะกรรมการ Tumor Board ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    (4) การก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง (Tumor 
Board) เป็นประจ าทุกสัปดาห์  เพ่ือรับฟังรายละเอียดของผู้ป่วยเฉพาะรายตามเอกสารที่ปรากฏ ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการจะร่วมกันวินิจฉัย ให้ความเห็น ปรึกษาหารือ ร่วมเสนอประสบการณ์ และสรุปแนวทาง          
การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ อาจมีการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยใช้
การคุณลักษณะการประชุมทางไกล (Teleconference) (CRA 5.1-5-4, CRA 5.1-5-5) 
    การด าเนินการดังกล่าวท าให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ท าให้ได้องค์
ความรู้ที่อยู่บนข้อเท็จจริงของผู้ป่วยรายบุคคล พร้อมการรักษาที่ดีที่สุดเฉพาะราย 
   การจัดการความรู้ดังกล่าว ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
 
ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2558 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์         
อัครราชกุมารี ทรงมีพระด าริให้มีการขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 100 เตียง ไปเป็น 
400 เตียง ภายใต้ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงส่วนขยายเพ่ิมเติมการ
ให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1 และขอรับสนับสนุนงบประมาณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โดย
ผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2563) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,718,570,000.00 บาท 
คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 (CRA 5.1-6-1) จากรายละเอียดโครงการ
ดังกล่าวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ยึดถือแผนการบริหารด้านงบประมาณ ด้านอัตราก าลัง ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านการก่อสร้าง การเงิน และพัสดุ ตามรายละเอียดในโครงการดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติตามมติ 
คณะรัฐมนตรี 
 ปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาบุคคล ปีการศึกษา 2560 (CRA 5.1-6-2)  
 ปีงบประมาณ 2561 งานด้านพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  มีการ
ก าหนดกลไกในการกลั่นกรองส าหรับบุคลากรภายใน เพ่ือรับทุนการศึกษาต่อ (ทุนระยะยาว) และการอบรม/ดู
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งาน (ทุนระยะสั้น) โดยจัดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมต่อยอด/
เฉพาะทาง และการอบรมดูงาน รวมจ านวน 2 ชุด (CRA 5.1-6-3, CRA 5.1-6-4)  
และมีประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่องเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนส าหรับ
การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการฝึกอบรมเฉพาะทาง/ต่อยอด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (CRA 
5.1-6-5) 

งานด้านพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  (1) การลาศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิมีการก ากับติดตามโดยในระหว่างการศึกษาต่อหรือ
ฝึกอบรม(กรณี 6 เดือนขึ้นไป) ผู้รับทุนจะต้องท ารายงานการปฏิบัติงานหรือผลงานที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลาศึกษาต่อฯ ทราบทุก 6 เดือน โดยต้องมีการตอบใบประเมินโดยสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม
ทุก 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการฝึกอบรมเฉพาะทาง/ต่อยอดแล้ว ผู้รับทุน
จะต้องจัดท ารายงานเสนออธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการ
กลั่นกรองการลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมต่อยอด/เฉพาะทางภายในระยะเวลา 3 เดือน  
  (2) การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ มีการก ากับติดตามโดยผู้ที่กลับจากการ
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จะต้องเขียนรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
  (3) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการทุกเดือน 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ าแนกตามส่วน
งาน ดังนี้ 
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
   คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกรอบอัตราก าลังและการรับบุคลากรใหม่
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 29 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 11 คน ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 
9 คน (CRA 5.1-6-5) 
    คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรจุบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 19 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 3 คน และได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จ านวน 3 คน (CRA 5.1-6-
6) 
   ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ (CRA 5.1-6-7) 
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ไดม้ีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรด้วย ดังนี้ 
   (1) มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังในระยะ 5 ปี 
   (2) มีการก าหนดขั้นตอนการรับสมัครงานและด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 
ให้ได้มาซึ่งการก าหนดแนวทางการทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลนที่ชัดเจน 



78 
 

 

   (3) ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ ได้บรรจุคณาจารย์ประจ าทั้ง 3 สาขาเพ่ิมเติม 
จ านวน 3 คน และบรรจุผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพิ่มเติม จ านวน 4 คน 
   (4) มีการพัฒนาศักยภาพขอก าลังคนที่มีอยู่ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนร้อยละ 
60 ของบุคลากรทั้งหมดไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
   (5) สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ จ านวน 2 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
   (6) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้บุคลากรจัดท า/ปรับปรุง 
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง 
 นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดด้วยการจัด 
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ จัดท าขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 5 ธันวาคม 2560 
  การจัดสรรทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการจัดสรรทุนให้ผู้ที่มีศักยภาพ ได้ศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ และกลับมาท าหน้าที่ อาจารย์และนักวิจัย โดยมีจ านวนทุนทั้งสิ้น 45 ทุน รวม
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 337.5 ล้านบาท  
 ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินการจัดสรรทุน เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 5 คน จากผู้สมัคร จ านวน 7 คน  
 นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภายในส าหรับบุคลากร เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 9 มกราคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร แนว
ทางการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2561 และการบรรยายเรื่องการวางแผนเพ่ือก้าว
ไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 28 มีนาคม 2561 (CRA 5.1-6-8 ถึง CRA 5.1-6-10) 
 
ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในราชวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบกลไกที่สถาบันก าหนดประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 7.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CRA 5.1-7-1)  
 7.2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก าหนดโครงสร้างให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ข้อบังคับ  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA 5.1-7-2) ฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้หน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็น
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กรอบและแนวทางในการควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับ  
ราชวิทยาลัย     
    ทั้งนี้คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพทุกระดับ  
 7.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานฯ 
ก ากับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CRA 5.1-7-3 ถึง CRA 5.1-7-10)     
 7.4 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (CRA 5.1-7-11) 

ราชวิทยาลัยมีกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส่วนงาน โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน ระบบการประกันคุณภาพของราชวิทยาลัยตามนโยบายที่
ก าหนด เพื่อเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป  
 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะน าเสนอสภา    
ราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 7 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน                    7 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง                    5.00 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 
   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 7 ข้อ 5 คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การด าเนินงานด้านการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาควรได้รับการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ

เพ่ือให้มีความเข้าใจชัดเจนและส่งต่อข้อมูลได้ตรงตามเวลาตามที่ก าหนดในแผนมากขึ้น 
2. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับรายบุคคล (Individual Development Plan) แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนา

ตนเองให้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอก และการก ากับติดตามการด าเนินการศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 



80 
 

 

- 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 5.1-1-1 ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)   
CRA 5.1-1-2 เอกสารการน าเสนอของคณะท างานในการวิเคราะห์และด าเนินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2560 - 2564 
CRA 5.1-1-3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกฎหมายอื่น 
CRA 5.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2560 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
CRA 5.1-1-5 บันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ ที่ 001(103).60/119 เรื่อง ขอ

อนุมัติประกาศแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 
2564) 

CRA 5.1-1-6 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 276/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
แผนงานยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 

CRA 5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

CRA 5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ครั้งที ่1/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 

CRA 5.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 

CRA 5.1-1-10 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 395/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

CRA 5.1-1-11 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 164/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2561 

CRA 5.1-1-12 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 241/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 (การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นเลิศ
และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ า) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRA 5.1-1-13 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กร
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สมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
CRA 5.1-1-14 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ 243/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 (ฉบับแก้ไข) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
CRA 5.1-1-15 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ 2560 - 2561 
CRA 5.1-1-16 ยุทธศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 - 

2565 
CRA 5.1-1-17 แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์ ปี 2561 - 2564 
CRA 5.1-1-18 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) โรงเรียนนักอัลตรา

ซาวด์ทางการแพทย ์
CRA 5.1-1-19 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปี 2561 - 2564 
CRA 5.1-2-1 ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปรายงานวิเคราะห์รายรับและรายจ่าย 

ตามหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
CRA 5.1-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 

กรกฎาคม 2561) 
CRA 5.1-3-2 ระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 2560 
CRA 5.1-3-3 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 279/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง วันที่ 20 สิงหาคม 2561 
CRA 5.1-4-1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ ์
CRA 5.1-4-2 รายงานประจ าปี 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRA 5.1-4-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 

2560 (แบบประเมินตนเอง) โดยกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
CRA 5.1-4-4 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 60/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองเลขาธิการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รักษาการแทน เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2561 

CRA 5.1-4-5 ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และการตลาด โครงการรณรงค์บริการด้าน
สุขภาพและการใหhความรู้ด้านโรคหลอดเลือดหัวใจ 

CRA 5.1-4-6 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผนึกก าลัง สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดโครงการ 
Whisper Of Ovary “มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี”  

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
 รณรงค์หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งรังไข่ 

CRA 5.1-4-7 โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย 
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CRA 5.1-4-8 รายงานผลการตรวจสอบ ส าหรับปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด วันที่  30 
กันยายน พ.ศ.2560 โดย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล 

CRA 5.1-4-9 รายงานการประชุมผู้บริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
CRA 5.1-4-10 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะจัดท าและ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการ
ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

CRA 5.1-4-11 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 538/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการ
ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
(ฉบับเพ่ิมเติม) 

CRA 5.1-4-12 รายงานการประชุมคณะจัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 15 
พฤษภาคม 2561 

CRA 5.1-4-13 (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562 
- 2564) 

CRA 5.1-4-14 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 110/2561 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้ช่วย
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร 

CRA 5.1-4-15 ประกาศ ข้อบังคับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ 
CRA 5.1-4-16 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจ าปี 2561 (ฉบับแก้ไข) 
CRA 5.1-5-1 องค์ความรู้ (Knowledge Management) บนระบบสารสนเทศราชวิทยาลัย 
CRA 5.1-5-2 Document control ฝ่ายการแพทยศาสตร์ฯ/งานสนับสนุนวิทยาศาสตร์

การแพทย์/หน่วยกายภาพบ าบัด 
CRA 5.1-5-3 Document control ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ/งานพยาบาล

ลักษณะพิเศษ/หน่วยพยาบาลการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง 
CRA 5.1-5-4 ค าสั่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ 277/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวาง

แผนการรักษาโรคมะเร็ง (Tumor Board ) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 

CRA 5.1-5-5 ตารางการประชุม Tumor Board  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 5.1-6-1 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
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CRA 5.1-6-2 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2560 
CRA 5.1-6-3 ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 66/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) ฉบับแก้ไข 
วันที่ 5 มีนาคม 2561 

CRA 5.1-6-4 ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 67/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการลาศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง/ต่อยอด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
(ฉบับแก้ไข) วันที่ 5 มีนาคม 2561 

CRA 5.1-6-5 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่องเกณฑ์การ
พิจารณาให้ทุนสนับสนุนส าหรับการลาศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง/ต่อยอด ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ วันที่  31 
กรกฎาคม 2560 

CRA 5.1-6-6 รายชื่อบุคลากรใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
CRA 5.1-6-7 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
CRA 5.1-6-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 9 

มกราคม 2561 
CRA 5.1-6-9 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร แนวทางการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 
2561 

CRA 5.1-6-10 การบรรยายเรื่องการวางแผนเพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 28 
มีนาคม 2561 

CRA 5.1-7-1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
CRA 5.1-7-2 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
CRA 5.1-7-3 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 140/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน วันที่  22 มีนาคม 2561 และค าสั่งราชวิทยาลัย     
จุฬาภรณ์ ที่ 404/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
 ภายใน (เพ่ิมเติม) วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

CRA 5.1-7-4 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 355/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 
12 มิถุนายน 2561 

CRA 5.1-7-5 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 356/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 (วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

CRA 5.1-7-6 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 357/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 (สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

CRA 5.1-7-7 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 358/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

CRA 5.1-7-8 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 359/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

CRA 5.1-7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
 

CRA 5.1-7-10 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 18 กันยายน 2561 

CRA 5.1-7-11 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของส่วนงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
ส่วนงาน คะแนนที่ได้ 

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 4.17 
2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 4.53 
คะแนน 8.70 
จ านวนส่วนงาน  2 
ผลการประเมิน÷ 4.35 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 3.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 4.35 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 4.35 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 4.50 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ส่วนงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรที่เหมาะสม            

มีการประสานงานที่ดี มีความเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญและสามารถพิจารณาโอกาสในการพัฒนาในระดับดี
ยิ่งขึ้นได้อีกอย่างชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล การก ากับติดตามและ          

การประเมินผลอย่างต่อเนื่องในส่วนของการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของราชวิทยาลัยให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กร
ภายใต้การก ากับของวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานในพันธกิจต่างๆ เพ่ือให้สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล ท าแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนโดยระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ  

และประมวลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนมากข้ึน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 5.2-1-1 รายงานการประเมินตนเอง ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ประจ าปีการศึกษา 2560 

CRA 5.2-1-2 รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและส่วนงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
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ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนแต่งตั้งกรรมการบริหารทุก
หลักสูตร เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายในหลักสูตร ให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรผ่านเกณฑ์ทุกหลักสูตร (CRA 5.3-1-1) 
 
ข้อ 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการระดับราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ผลการด าเนินงาน 
 มีการแต่งตั้งหัวหน้าวิชาประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ภายในหลักสูตร (CRA 5.3-2-1, CRA 5.3-2-2) 
 
ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและส่วนงาน ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณทรัพยากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ส่วนงาน  
คณะ หลักสูตร เพ่ือช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยตนเอง และมีความ
คล่องตัวสูงสุด เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของหลักสูตรและส่วนงาน  
เช่น  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร” แนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“ก้าวแห่งศักยภาพ ก้าวแรกของอาจารย์ใหม่”  
 มีก าหนดโครงสร้างการบริหารภายใน ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหัวหน้ารายวิชา และสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพหลากหลาย
รูปแบบทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และทรัพยากร สนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ  
 
ข้อ 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เสนอสภาราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ผลการด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะ
น าเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ข้อ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาราชวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน 
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
  5.1 ให้คณาจารย์ทุกหลักสูตรเร่งด าเนินการในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  5.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้นักศึกษาของทุกหลักสูตร
มีการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ให้มากขึ้น 
 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ปรับปรุงแล้ว ดังนี้ 
  (1) ในปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการออกข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ      
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) ท าให้คณาจารย์มี
แนวทางที่ชัดเจนในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมีอาจารย์ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในปีการศึกษา 2560 แล้ว จ านวน 1 คน 
  (2) พัฒนากระบวนการในการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยและมีการปรับระบบการก าหนด
ผู้สอนโดยเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าใหม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน  การสอนท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
เรื่อง สาระของรายวิชาในหลักสูตร และการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีคะแนน
เพ่ิมมากข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
  (3) ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในการปลูกฝังทักษะคติเชิงบวกให้นักศึกษาของทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ให้มากขึ้น และให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้นักศึกษามีจิตส านึก
ต่อสังคมด้วยการเป็นผู้ให้ผ่านการท ากิจกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาของ
หลักสูตรทางด้าน Soft Skills โดยคณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะฯ และคณะฯ ได้ออกประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
เรื่องจิตสาธารณะ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคมทั้งที่จัดโดยคณะฯ และจัด
โดยองค์กรภายนอก โดยได้จัดท าเล่มสมุดจิตสาธารณะที่มีรายละเอียดด้านการก าหนดชั่ วโมงจิตสาธารณะ 
ประเภทกิจกรรมและพ้ืนที่เพ่ือการบันทึกกิจกรรม ซึ่งได้แจกให้กับนักศึกษาทุกคนเมื่อแรกเข้าศึกษาเพ่ือเป็น
หลักฐานการร่วมท ากิจกรรมดังกล่าว 
 
ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร (CRA 5.3-6-1) 
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 ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรวางแผนการน าแนวทางการก าหนดมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล โดยเฉพาะมาตรฐาน 5 ด้านการ

บริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 

CRA 5.3-1-1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแนวทางการ
น าเสนอกรอบแนวคิดโครงการ เพ่ือขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ และการขอ
อนุมัติหลักสูตร 
 

CRA 5.3-2-1 ค าสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่  8/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าวิชา  ประจ า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 25 เมษายน 2561 
 

เลขที่เอกสารหลักฐานอ้างอิง รายการ 
CRA 5.3-2-2 ค าสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
CRA 5.3-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองสรุปผลการประเมินตนเอง  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมินตนเองของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจ าปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการด าเนินงาน 
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 

บรรลุเป้าหมาย 

✓ = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3.60 ด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 2.00 ปรับปรุง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00 ดมีาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3.00 พอใช้  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ที่ 3.72 ผลการด าเนินงาน ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ที่ 5.00 ผลการด าเนินงาน ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ อยู่ที่ 5.00 ผลการด าเนินงาน ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ที่ 5.00 ผลการด าเนินงาน ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.35 ด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ที่ 4.78 ผลการด าเนินงาน ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ อยู่ท่ี 4.70 ผลการด าเนินงาน ดีมาก 

ผลการประเมินการด าเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
รายองค์ประกอบแล้วพบว่าองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  2 
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5  

องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
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ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์ 
 

องค์ 
ประกอบ 

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 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 3.50 4.00 3.60 3.72 ดี 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 3 - 5.00 4.35 4.78 ดีมาก 

รวม 13 3 7 3 4.70 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.00 4.71 4.32   

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า

กระบวนการและผลลัพธ์พบว่าปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ีปัจจัยกระบวนการผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดบัดมีาก และปัจจัยผลลัพธ์ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดมีาก 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปจุดเด่นแนวทางเสริมจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการพัฒนา 
จุดเด่น 
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีงานวิจัยที่เน้นนวัตกรรมใหม่ และประสบความส าเร็จจนได้รับรางวัลระดั บ   

นานาชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
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1. น าแนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ทั้ง 5 มาตรฐาน 
2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้เข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการท าวิจัย เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม โดยมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ว่า ผลงานวิจัยสามารถน าไปแก้ปัญหาผู้ป่วย ปัญหาสังคมได้ 
นอกจากนี้  ยังน าแนวคิดการท าวิจัย เพ่ือมุ่ งแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน (R2R) จนประสบความส าเร็จ 
ในการสร้างสรรงานนวัตกรรม และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
    ด้วยความพร้อมในเรื่องทรัพยากรสิ่งสนับสนุน ทั้งด้าน นักวิจัย งบประมาณ และเครื่องมือปฏิบัติการ 
ประกอบกับความพร้อมในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถผลักดันงานวิจัย ให้เป็นงานวิจัย 
เชิงบูรณาการ น าไปสู่ การปฏิบัติและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Translational Research) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. การเปิดหลักสูตรใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ขาดแคลน  
เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ ฯลฯ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชุด ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ระดับหน่วยงาน 
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ที ่ ข้อมูล หลักสูตร สถาบัน 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร 

จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 8 8 

2 - ---ระดับปริญญาตร ี 2 2 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 

4 - ---ระดับปริญญาโท 3 3 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก 3 3 

7 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
รน

อก
ที่ต

ั้ง 

จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 

8 - ---ระดับปริญญาตร ี - - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - - 

13 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมดทกุระดับการศึกษา 170 170 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 83 83 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ - - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 52 52 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง - - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  35 35 

19 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
แล

ะค
ณุว

ุฒิก
าร

ศึก
ษา

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 77 77 

20 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  

- - 

21 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

15.5 15.5 

22 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

61.5 61.5 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 58.5 58.5 

 

ล าดับ 
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร สถาบัน 
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24  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- - 

25 
จ า

นว
นอ

าจ
าร

ย์จ
 าแ

นก
ตา

มต
 าแ

หน
่งท

าง
วิช

าก
าร

แล
ะค

ุณ
วุฒิ

กา
รศ

ึกษ
า 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

13.5 13.5 

26 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

43 43 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  6.5 6.5 

28 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- - 

29 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเท่า 

2 2 

30 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเท่า 

4.5 4.5 

31 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
แล

ะค
ุณ

วุฒิ
กา

รศ
ึกษ

า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 5 

32 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- - 

33 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

- - 

34 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

5 5 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 4 4 

36 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- - 

37 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- - 

38 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

4 4 

 

ล าดับ 
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร สถาบัน 

39 ผล
งา

นท
าง

วิข
า

กา
ร

ขอ
ง

อา
จา รย
์

ปร
ะ จ า หล
ัก

สูต
ร จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 78 78 
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40 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- - 

41 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- - 

42 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร - - 

43 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

1 1 

44 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
 
  

8 8 

ล าดับ 
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร สถาบัน 

45  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า

68 68 
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ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

46 
ผล

งา
นท

าง
วิข

าก
าร

ขอ
งอ

าจ
าร

ยป์
ระ

จ า
หล

ักส
ตูร

 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

47 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

48 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - - 

49 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

- - 

50 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

51 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- - 

52 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - 

53 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

54 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 

55 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

56 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - 

57 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

58 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

1 1 

59 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด - - 

60 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

- - 
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ล าดับ 
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร สถาบัน 

61  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับ
รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

- - 

62  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ - - 

63 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 

64 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่
แล้ว 

- - 

65 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 

66 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท - - 

67 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 

68 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- - 

69 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

70 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
โท

 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
โทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

16 16 

71 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

- - 

72 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

7 7 

73 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทั า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

3 3 

74 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

75 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- - 
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76 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
โท

 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- - 

77 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

6 6 

78 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

79 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - 

80 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

81 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
โท

 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 

82 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

83 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - 

84 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

85 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็
วงรอบประเมิน) 

8 8 

86 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

10 10 

87 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

- - 
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88 

ผล
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นท
าง

วิช
าก
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ขอ
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ู้ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

าร
ะด

ับป
รญิ

ญา
โท

 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - - 

90 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- - 

91 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- - 

92 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

10 10 

93 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

94 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

96 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 

97 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 
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98 
  

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - 

99 

  

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

100 

  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็
วงรอบประเมิน) 

10 10 

101 

นัก
ศึก

ษา
เต

็มเ
วล

าเท
ียบ

เท
่า 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 10.22 10.22 

102 - ---ระดับอนุปริญญา - - 

103 - ---ระดับปริญญาตร ี 10.22 10.22 

104 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - 

105 - ---ระดับปริญญาโท - - 

106 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

107 - ---ระดับปริญญาเอก - - 

108 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจยั

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 
    

25,808,447  
    

25,808,447  

109 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      1,148,166       1,148,166  

110 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ    14,326,780     14,326,780  

111 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน    10,329,740     10,329,740  

112 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      7,505,740       7,505,740  

113 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ      2,824,000       2,824,000  

114 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 68 68 

115 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 30 

116 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 38 38 

117 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 2 2 

118 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

119 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2 2 

120 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 6 6 

121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
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122 
  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  6 6 

123 
  

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - - 

124 

  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - - 

125 

  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - - 

126 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

 าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 92 92 

127 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- - 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

130 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ 

- - 

131 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

133 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - - 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

135 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

136 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  

- - 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

138 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 
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139 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

12 12 

140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 12 12 

142 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

80 80 

143 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68 68 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 12 12 

145 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

147 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

148 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

- - 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

151 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - - 

152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

154 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - - 
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155 
  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

156 
  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

157 

  

ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

158 

  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

159 

  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

160 
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ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- - 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

163 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

166 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - - 

167 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

169 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - - 

170 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

171 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

173 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

174 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

175 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

176 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - - 

177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
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178 
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ัย - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

179 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

180 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - - 

181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

182 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - - 

 

 


