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ค าน าค าน า  
  
 
 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับนี้ เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของรำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ ส ำหรับผลงำนรอบปีกำรศึกษำ 2560 (ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2561) 
โดยจัดให้มีกำรประเมินฯ ระดับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 วันที่ 17 ตุลำคม 2561 ตำมเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 รำชวิทยำลั ยจุฬ ำภรณ์  ตระหนั กถึ งควำมส ำคัญ ของกำรพัฒ นำอย่ ำงต่อ เนื่ อ ง เพ่ื อ เป็ น
สถำบันอุดมศึกษำที่มีมำตรฐำน กำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ ดังนั้น 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ได้แก่ ด้ำนผลลัพธ์ ผู้เรียน ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร  
แก่สังคม ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จะเป็นไปตำม
มำตรฐำนมีคุณภำพและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และก่อให้เกิดกำรพัฒนำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ อย่ำงมีประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ฝ่ำยกำรศึกษำและวิชำกำร รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 รำยนำมคณ ะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ รำชวิทยำลั ยจุฬ ำภรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีองค์ประกอบอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  
 

1. ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ บวรศิลป์  เชำวน์ชื่น ประธำนกรรมกำรฯ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก) 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมหมำย  ผิวสอำด กรรมกำรฯ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก) 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธณัฎฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ กรรมกำรฯ และเลขำนุกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ กรรมกำรฯ และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษำและวิเครำะห์รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เพ่ือให้ค ำแนะน ำและชี้ประเด็นส ำคัญในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ 
 2. ตรวจประเมินและวิเครำะห์ข้อมูล ในกำรตรวจประเมินกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์
 3. วิเครำะห์จุดเด่นและประเด็นที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำ ในแต่ละองค์ประกอบ และใน
ภำพรวม 
 4. วิเครำะห์ สรุปผลกำรประเมิน และเขียนรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
         
  
 
 
 
 

(ตามค าสั่ง รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 355/2561 ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561) 
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บทสรุปผู้บริหารบทสรุปผู้บริหาร  
 
 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นสถำบัน
กำรวิจัยวิชำกำรชั้นสูง จัดกำรศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม 
กำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย กำรจัดกำรศึกษำ และผลิตบุคลำกรในระดับสูง 
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมกำรแพทย์และกำร
สำธำรณสุข ภำยใต้วิสัยทัศน์ เป็นสถำบันระดับโลกในด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรศึกษำ และกำร
บริกำรทำงสุขภำพ  

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้ด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ รำชวิทยำลัย        
จุฬำภรณ์ ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมพร้อมทำงด้ำนกำยภำพ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร และมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้บริบทของกำรเป็นสถำบัน กลุ่ม ค ที่เป็น
สถำบันเฉพำะทำง หรือเฉพำะกลุ่มสำขำวิชำ ทั้งสำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
สังคมศำสตร์ หรือมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสำขำวิชำชีพเฉพำะทำง ที่อำจเน้นกำรท ำวิทยำนิพนธ์หรือกำรวิจัย หรือ
เน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพระดับสูงด้วย 
 ทั้งนี้ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ค ำนึงถึงควำมเป็นเลิศ ควำมมีเสรีภำพทำงวิชำกำร มำตรฐำนและคุณภำพ
ทำงวิชำกำร ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ ด้วยวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ดังกล่ำว รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
มีผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2560 โดยสรุปดังนี้ 
 
 จุดเด่น 
 1. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
ผลงำนวิจัย ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
 2. ผลงำนวิจัยของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นงำนวิจัยที่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้
โครงกำรในพระรำชด ำริฯ ที่มุ่งให้งำนวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภำพของประชำชน (Translational 
Research) 
  3. มีกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : R2R) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำน
สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ เพ่ือพัฒนำงำนและระบบบริกำรให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร  
ของผู้รับบริกำร และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้
ผลงำนมีคุณภำพดีขึ้น บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ และ
แผนยุทธศำสตร์ของรำชวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลระดับ
นำนำชำติ ดังนี้ 
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   3.1 รำงวัลจำก Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่ำงวันที่ 30 
พฤศจิกำยน – 3 ธันวำคม 2560 ผลงำนเตียงผ่ำตัดแบบใหม่ที่สำมำรถปรับควำมยำวได้ โดยนำงสำวเฟ่ืองทอง 
มธุรชน รำงวัลที่ได้รับ จ ำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ 
  (1) The Gold Prize จ ำ ก  Seoul International Invention Promotion 
Association (Korea) 

  (2) The Best Invention จำก  The First Institute of Invention and Research 
Award 2017 (IRAN) 
  3.2 รำงวัลจำกกำรประกวดสิ่ งประดิษฐ์  ระดับนำนำชำติที่ส ำคัญที่สุดในโลก  “46 th  

International Exhibitions Geneva” ระหว่ำงวันที่ 11-15 เมษำยน 2561 ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส 
จ ำนวน 3 รำงวัล ได้แก่ 
 (1) อุปกรณ์ช่วยถ่ำงขยำยแผลผ่ำตัดเต้ำนม โดย แพทย์หญิงสุดำรัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ 
  (2) แท่นจับเลื่อยผ่ำตัดกระดูกเพ่ือควำมแม่นย ำ โดย นำยแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย 
 (3) ออนไลน์เซ็นเซอร์ส ำหรับติดตำมกำรหดตัวของมดลูกอัตรำกำรเต้นหัวใจของทำรก
ในครรภ์ โดย ดร. พัชรำภรณ์ วงศ์ชำดำกุล  
 4. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่กำรสร้ำงควำมส ำเร็จ ในกำรจัดกำรศึกษำ และงำนวิจัย 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  1. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีกำรขยำยตัวอย่ำงก้ำวกระโดด ทั้งในส่วนบทบำท หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบ จำกกำรเป็น โรงพยำบำลจุฬำภรณ์  ซึ่ งให้กำรรักษำเฉพำะทำงในโรคมะเร็ง เป็น
สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำที่ เน้นด้ำนกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข ในสำขำที่ขำดแคลน และเป็นควำม
ต้องกำรของประเทศ ท ำให้ต้องมีกำรพัฒนำทั้งในส่วนของทรัพยำกรมนุษย์ และด้ำนกำยภำพ ที่เกี่ยวข้องกับ
อำคำร สถำนที่ด้วย  
  2. บุคลำกรสำยวิชำกำร ยังต้องมีกำรพัฒนำ เพ่ือมุ่งสู่ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร ทำงวิชำชีพ 
ด้วยกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ตำมพันธกิจให้ครบถ้วน 
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บทที่ 1 
ส่วนน าส่วนน า  

 
1.1 ชื่อหน่วยงานและประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ.2559 มีฐำนะเป็น นิติ
บุคคล และเป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนรำชกำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ และกฎหมำยอ่ืน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นสถำบันวิจัยวิชำกำรชั้นสูง  และจัดกำรศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย สร้ำง 
ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนำ จัดกำรศึกษำ และผลิตบุคลำกรในระดับสูง เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข ให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุขแก่ประชำชน ให้ควำมช่วยเหลือผู้ยำกไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 เหตุผลในกำรตรำพระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เพ่ือจัดตั้งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ สืบเนื่องมำจำก
กำรที่ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทรงก่อตั้งโรงพยำบำล
จุฬำภรณ์ขึ้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำรถบพิตร (รัชกำลที่ 9) เนื่องในวโรกำส ครบ 6 รอบพระชนมพรรษำ และสถำบัน
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเนื่องในวโรกำส ครบ 4 รอบพระชันษำของ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี องค์ประธำนมูลนิธิจุฬำภรณ์ 
 หน่วยงำนภำยใต้มูลนิธิจุฬำภรณ์ ได้มีกำรท ำงำนประสำนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้ำงคุณูปกำรแก่
ประเทศชำตินำนัปกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีเอกภำพ ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
และประเทศชำติ จึงจัดตั้งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ขึ้น ให้เป็นสถำบันวิจัยวิชำกำรชั้นสูง เพ่ือจัดกำรศึกษำทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุขชั้นน ำของภูมิภำค 
 พระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ.2559 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 
พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 90 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  และในปี 
พ.ศ. 2559 รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่ประกำศรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เรื่อง กำรจัดตั้งส่วนงำน พ.ศ.2559 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกิจกำรทั่วไปของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
จัดท ำนโยบำยและแผนของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประสำนงำนกับส่วนงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ใน กำร
สนับสนุนกิจกำรของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ และด ำเนินกำรตำมท่ีเลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ หรือสภำรำช
วิทยำลัยจุฬำภรณม์อบหมำย 
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 สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท ำกำรวิจัย น ำผลงำนวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำนแพทยศำสตร์ พยำบำล
ศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ ท ำกำรวิจัย และสนับสนุนให้ท ำกำรวิจัย 
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวและให้บริกำรในกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วย 
 สภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้มีมติอนุมัติและให้รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จัดประเภทสถำนศึกษำเพ่ือกำร
ประกันคุณภำพ โดยเป็นสถำบันอุดมศึกษำ ประเภท กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะท่ี 2 คือสถำบันที่เน้น
กำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีเฉพำะทำง หรือเฉพำะกลุ่มสำขำวิชำ ทั้งสำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพ 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สังคมศำสตร์ หรือมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสำขำวิชำชีพเฉพำะทำง อำจเน้นกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ หรือกำรวิจัย หรือเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำร
ประกอบอำชีพระดับสูงหรือเน้นทั้งสองด้ำน รวมทั้งสถำบันอำจมีบทบำทในกำรพัฒนำภำคกำรผลิตจริง ทั้ง
อุตสำหกรรมและบรกิำร 
 ในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้ด ำเนินกำรโดยกำรถ่ำยทอดนโยบำย 
และกระจำยอ ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ในกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร กำรก ำกับ และกำรติดตำม 
ให้แก่ อธิกำรบดีของส่วนงำนที่จัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย ส่วนงำนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ         
จุฬำภรณ ์และส่วนงำนสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ด้วย 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี องค์นำยกสภำ   
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พระรำชทำนตรำประจ ำพระองค์ ประกอบด้วย อักษรพระนำมย่อ “จภ” ภำยใต้จุลมงกุฎ  
สีส้มไล่ระดับจำกล่ำงขึ้นบน พร้อมอักษรสีน้ ำเงินค ำว่ำ “รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์” อยู่ด้ำนล่ำงหรือด้ำนขวำ โดย
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2559 เป็นต้นมำ และประกำศเผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อ
วันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2559  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีประจ าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

  สีประจ ำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประกอบด้วย สีส้ม และสีน้ ำเงิน 
        1. สีส้ม หมำยถึง เทคโนโลยี และวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย และให้ควำมรู้สึกเป็นมิตร 
        2. สีน้ ำเงิน หมำยถึง องค์ควำมรู้ และควำมเป็นมืออำชีพ ในกำรให้กำรรักษำพยำบำล 
 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้ท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ในกำรด ำเนินงำนของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ และน ำผลกำรศึกษำไปด ำเนินกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
     รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จะเป็นสถำบันระดับโลกในด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรค้นคว้ำวิจัย  กำรศึกษำ 

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

Education and Health Care Services) 
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พันธกิจ    
     1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงบัณฑิตที่เป็นผู้น ำและนักวิจัยทำงวิชำชีพ ด้ำนสุขภำพ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

กำรแพทย์ กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     2. วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อมที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง สำมำรถชี้น ำและขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศและสังคม 
     3. ให้บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพด้ำนสุขภำพท่ีเป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยควำมเสมอภำค

และไม่เหลื่อมล้ ำ 
     4. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถำบันที่เป็น

เลิศในระดับสำกล 
      5. สืบสำนและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ ศีลธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
      6. สืบสำนพระปณิธำนในกำรช่วยเหลือประชำชนด้วยควำมเพียร และจิตเมตตำ 
  

วัฒนธรรมองค์กร 
     C-Commitment   มุ่งม่ัน พำกเพียร ไม่เลือกงำน 
     H-Honesty    ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
     U-Unity    สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้ำง 
     L-Loyalty    มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน   
     A-Altruism    เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้ 
     B-Benevolence     เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ 
     H-Happiness   น าพาความสุข พอเพียง พอใจ 
     O-Opportunity   แสวงหาโอกาส  แสวงหำเวลำ แสวงหำจังหวะในกำรท ำ

ประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง 
R-Research สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ 
Excellence and Innovation  สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสังคม 
N-Networking  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ควำมเป็นเลิศสู่ระดับสำกล 
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 ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ไปสู่กำรเป็นสถำบันระดับโลก ในด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรค้นคว้ำ วิจัย กำรศึกษำ และกำรบริกำรทำงสุขภำพ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ดังกล่ำว รำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ ์ จึงได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศ ทั้งด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย ควำมเป็นผู้น ำและควำมเป็นมนุษย์  

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

 

เป้ำประสงค ์
  1. เพ่ือให้รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ทั้งด้ำนกำรแพทย์ กำรพยำบำล กำรสำธำรณสุข วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมำตรฐำน 
สำกล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษำ (ผู้เรียน) ทั้งด้ำนกำรวิจัย และวิชำชีพ (competency based education 
and transformative learning) ที่เป็นสหสำขำ 
  2. เพ่ือสร้ำงบัณฑิตให้มีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถก ำกับตนเอง ทั้งด้ำนควำมรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม กำรพัฒนำตนเอง และน ำกำรเปลี่ยนแปลง ท ำควำมดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคม 
และตนเอง 
  3. เพ่ือสร้ำงบัณฑิตให้มีควำมส ำนึกในกำรเป็นผู้ให้ มีควำมผูกพัน และจงรักภักดีต่อสถำบันและ
ประเทศชำติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ที่มีศักยภำพสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
(Transformative Research & Innovation)  
 

 เป้ำประสงค ์
  1. เพ่ือให้เกิดผลงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหำสุขภำพของประเทศ (To produce research 
that responds to national health problems)   
  2. เพ่ือให้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกผลงำนวิจัย (To create innovation from research)  
  3. เพ่ือให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรปฏิบัติจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม และแพร่หลำย 
เพ่ือสร้ำงเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน (To bring research results into practice & entrepreneurship 
to improve the well-being of people)  
  4. เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยสหสำขำ ในระดับชำติและนำนำชำติ (To promote 
multidisciplinary research collaboration at national and international level) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ ที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักควำมเสมอภำค ไม่เหลื่อมล้ ำ 

(Excellent & Inclusive Services)  
 

 เป้ำประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงที่เป็นเลิศ ในกำรให้บริกำรวิชำกำร แก่บุคลำกรวิชำชีพ กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญด้ำนสุขภำพ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อกำ ร
พัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และประชำชนทั่วไป 
  2. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำชีพ ในด้ำนสุขภำพที่เป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกล  
แก่ประชำชนทุกภำคส่วน บนหลักควำมเสมอภำค และไม่เหลื่อมล้ ำ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และระบบงำนสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่ำงยั่งยืน 

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

 

 เป้ำประสงค ์
  1. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรมีประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำล 
  2. เพ่ือให้มีงบประมำณเพียงพอในกำรด ำเนินงำนอย่ำงครอบคลุม คุ้มค่ำ โปร่งใส 
  3. เพ่ือให้มีบุคลำกรเพียงพอ มีศักยภำพสูง มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีค่ำนิยมขององค์กรร่วมกัน
และมีจิตบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 
  4. เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย มีมำตรฐำน และครอบคลุมระบบงำนทุกด้ำน 
  5. เพ่ือให้มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย สวยงำม และรักษำธรรมชำติ 
  6. เพ่ือให้มีกำรสืบสำน และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ ศีลธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และการก ากับดูแล 
 

 
 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นผู้ก ำกับดูแล โดยสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มี
อ ำนำจ หน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีเลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นผู้แทน
ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ในกิจกำรทั้งปวง ปัจจุบันรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ แบ่งส่วนงำนเป็น 3 ส่วนงำน  
 

  1. ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกิจกำรทั่วไปของรำชวิทยำลัย         
จุฬำภรณ์ จัดท ำนโยบำยและแผนของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประสำนงำนกับส่วนงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกิจกำรของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ และด ำเนินกำรตำมที่เลขำธิกำรรำชวิทยำลัย      
จุฬำภรณ์ หรือสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มอบหมำย 
  2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท ำกำรวิจัยน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริกำรทำงวิชำกำร มีอธิกำรบดี ซึ่งได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งโดย
ค ำแนะน ำของสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นผู้บริหำรสูงสุด 
  3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำทำงด้ำน
แพทยศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ ท ำกำรวิจัยและ
สนับสนุนให้ท ำกำรวิจัย เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว และให้บริกำรในกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วย มี
อธิกำรบดีซึ่งได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง โดยค ำแนะน ำของสภำรำชวิทยำลัย เป็นผู้บริหำรสูงสุด 
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1.4 รายชื่อคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
(พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560) 

1.4.1 รายช่ือคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      1. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  องค์ประธำนสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

        เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
     2. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
     3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑำ พรหมบุญ ที่ปรึกษำสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
     4. ศำตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ   กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์    กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร   กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม  กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     8. รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม  กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     9. ดร.เลอสรร ธนสุกำญจน์    กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     10. นำยจรัมพร โชติกเสถียร    กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     11. นางบุษบา มาทแล็ง    กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     12. ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นิธิ มหำนนท์  กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัย 
     13. ศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์   กรรมกำรสภำรำชวิทยำลัย 

 1.4.2 รายช่ือคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      1. ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นิธิ มหำนนท์     เลขำธิกำรรำชวิทยำลัย 

     2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจำด     รองเลขำธิกำรรำชวิทยำลัย 
     3. รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์องค์กำร เรืองรัตนอัมพร    ผู้ช่วยเลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

4. นำงโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์       ผู้ช่วยเลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
     5. นำงสำวชโรบล  เรียงสุวรรณ      ผู้ช่วยเลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
 

1.5 หลักสูตร และสาขาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ดังนี้ 
      1. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต์ 

     2. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต   สำขำวิชำเคมีชีวภำพ 
     3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต   สำขำวิชำพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม 
     4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต์ 
     5. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต   สำขำวิชำเคมีชีวภำพ 
     6. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต   สำขำวิชำพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม 
     7. หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต   
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     8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต   สำขำวิชำรังสีเทคนิค 
 

 อัตรำสัดส่วนของหลักสูตรระดับปริญญำตรี : ระดับปริญญำโท : ระดับปริญญำเอก เท่ำกับ 2 : 3 : 3 
จ ำนวนนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 170 คน จ ำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำนวน 83 คน และ
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 87 คน  
 
1.6 จ านวนนักศึกษา  
 นักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 170 คน 
จ ำแนกตำมสำขำวิชำ และระดับกำรศึกษำได้ ดังนี้ 
 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต 46 - - 
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค 37 - - 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต์ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต ์

- 23 13 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมีชีวภำพ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมีชีวภำพ 

- 12 12 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม 

- 17 10 

รวม 83 52 35 
รวมทั้งหมด 170 

 
1.7 จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
 

สังกัด อาจารย์ สายสนับสนุน รวม 
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 3 8 11 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 67 17 84 
สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 32 39 71 
รวมทั้งหมด (คน) 102 64 166 
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1.8 ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับสินทรัพย์ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 1.8.1 สินทรัพย ์
      รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีสินทรัพย์ที่ส ำคัญที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์ของ      
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ดังนี้ 

1)  สินทรัพย์หมุนเวียน ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560  
มีจ ำนวน 8,621,972,633.36 บำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยำยน ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน จ ำนวน 
681,235,738.42 บำท 
  2)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560  
มีจ ำนวน 2,437,206,088.10 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยำยน ที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ ำนวน 
697,794,727.02 บำท 
  3) รวมสินทรัพย์ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  ณ  วันที่  30  กันยำยน 2560  มีจ ำนวน 
11,059,178,721.45 บำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยำยน ที่มีสินทรัพย์รวม 697,794,727.02 บำท 

สินทรัพย์ถำวร อำทิ อำคำรศูนย์กำรแพทย์มะเร็งวิทยำ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และอำคำร
สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ตั้งอยู่บนถนนก ำแพงเพชร 6  อำคำรศูนย์กำรแพทย์จุฬำภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ตั้งอยู่ภำยในบริเวณศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ 
 1.8.2 อาคารสถานที่ 
   รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีอำคำรสถำนที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ 

      1) อำคำรศูนย์กำรแพทย์มะเร็งวิทยำ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ 
      2) อำคำรสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
      3) อำคำรศูนย์กำรแพทย์จุฬำภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ 
 

   นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรแพทย์   
ภัทรมหำรำชำนุสรณ์ พื้นที่ 24 ไร่เศษ ประกอบด้วย โรงพยำบำลระดับตติยภูมิ ขนำด 400 เตียง พ้ืนที่ใช้สอย 
142,546 ตำรำงเมตร อำคำรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ พื้นที่ใช้สอย 65,500 ตำรำงเมตร 
และอำคำรหอพักส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ พ้ืนที่ใช้สอย 38,819 ตำรำงเมตร 
  ทั้งนี้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระยะแรก รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ อำทิ มหำวิทยำลัยมหิดล โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี องค์ประธำนและนำยกสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ทรงลงพระนำม 
ในบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับมหำวิทยำลัยมหิดล สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

      1) คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ตกลงให้กำรสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนหลักสูตรวิทยำศำสตร์สุขภำพอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำรังสีเทคนิค ให้กับนักศึกษำของ
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

     2) คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ตกลงรับเป็นคู่ควำมร่วมมือกับวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ในกำรผลิตนักศึกษำบัณฑิตหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต โดยรับเป็น
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สถำบันพ่ีเลี้ยง และแหล่งฝึกอบรมหลักให้กับส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์ และยินดีให้ควำมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำหลังปริญญำ และอ่ืนๆ 
 1.8.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 
  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์
ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ดังนี้ 
       1) ห้องสมุดรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ตั้งอยู่ที่อำคำรศูนย์กำรแพทย์มะเร็งวิทยำจุฬำภรณ์
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ เป็นสถำนที่ค้นคว้ำ ศึกษำหำควำมรู้ของคณำจำรย์ 
นักศึกษำ และบุคลำกรของรำชวิทยำลัย มีบริกำรฐำนข้อมูล e-library ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ประกอบด้วย (1) ฐำนข้อมูล UpToDate (2) ฐำนข้อมูล Access Medicine (3) ฐำนข้อมูล ClinicalKey และ 
(4) ฐำนข้อมูล BMJ (British Medical Journal) เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ยังมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ซ่ึงสำมำรถเชื่อมโยงฐำน 
ข้อมูลออนไลน์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ด ำเนินกำรบอกรับ เพ่ือให้บริกำรแก่มหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 11 ฐำนข้อมูล นอกเหนือจำกกำรสืบค้นฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุดที่เป็นหนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฯลฯ  อีก
ด้วย อนึ่ง นักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ยังสำมำรถใช้บริกำรสืบค้นทรัพยำกรห้องสมุด จำกส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยมหิดล ทั้งในระบบฐำนข้อมูลอัตโนมัติ  และกำรยืม  - คืนหนังสือ เช่นเดียวกับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดล อีกช่องทำงหนึ่งด้วย 
       2) โปรแกรมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน อำทิ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ เพ่ือ           
กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ (SPSS) โปรแกรมฝึกภำษำต่ำงประเทศด้วยตนเอง โปรแกรมที่ใช้จัดกำรข้อมูลบรรณำนุกรม 
(Endnote) โปรแกรมท่ีใช้ตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน (Turnitin) ฯลฯ 
       3) เครือข่ำย Internet ควำมเร็ว 100 Mbps เครือข่ำย WiFi มำกกว่ำ 220 จุดครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
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1.9 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 เนื่องจำกสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในปีกำรศึกษำ 
2559 ซึ่งเป็นปีที่รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ยังไม่ได้จัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้น กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 จึงอยู่บนฐำนข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของผลกำร
ประเมินของสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ เท่ำนั้น 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ส ำนักงำนสถำบันฯ ควรมีกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ กำรรวบรวม
ข้อมูลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำก
นักศึกษำเพ่ือยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำน
คุณภำพกำรศ ึกษำของหลักสูตร 

มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินควำมพึง
พอใจ ผู้ใช้บัณฑิตตำมรอบระยะเวลำ กล่ำวคือ 
ในปีกำรศึกษำ 2560 ใช้ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจผู้ ใช้บัณ ฑิ ต  ที่ รับบัณ ฑิ ตส ำเร็ จ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558 ได้งำนท ำหรือ
ศึกษำต่อไปแล้วเป็นระยะ 1 ปี จำกนั้นจึงท ำ
กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในต้นปี
กำรศึกษำ 2560 เพ่ือให้ได้ผลกำรประเมินที่
ชัดเจน โดยสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตดังกล่ำว อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย
ผลกำรประเมินเท่ำกับ 4.48 
     นอกจำกนี้  ยั งได้จัดท ำแบบสอบถำม    
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตร และ
กำรจัดกิจกรรม Student & Staff Meeting 
เพ่ือเป็นช่องทางในกำรจัดระบบกำรจัดกำร   
ข้อร้องเรียนจำกนักศึกษำ ดังนั้นนักศึกษำจึง
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือกำรพัฒนำได้
ในหลำยช่องทำง ทั้ งในรูปแบบกำรตอบ
แบบสอบถำมอย่ำงเป็นทำงกำร และกำรให้
ข้อเสนอแนะในกำรพูดคุยระหว่ำงกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม  Student & Staff Meeting ทั้ งนี้    
ได้รวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษำมำหำ
แนวทำงด ำ เนิ น กำร  เพ่ื อตอบสนองข้ อ
ร้องเรียนดังกล่ำว  

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 
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ผู้รับผิดชอบ 

 และพัฒนำให้ดียิ่ งขึ้น ไป อำทิ  กำรจัดท ำ 
Academic Calendar ผ่ ำนระบบ Intranet 
เพ่ือแจ้งก ำหนดกำรจัดตำรำงเรียนรำยวิชำ
ต่ำงๆ ให้นักศึกษำทรำบตำมที่นักศึกษำได้ร้อง
ขอทรำบก ำหนดตำรำงเรียนล่วงหน้ำ 
     อนึ่ง ได้มีกำรเริ่มกำรจัดท ำระบบศิษย์เก่ำ
อย่ำงเป็นระบบ โดยขณะนี้มีกำรจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐำนศิษย์เก่ำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
น ำเข้ำระบบสำรสนเทศต่อไป 

 

2. ควรมี ระบบกำรพัฒ นำบุ คลำกรสำย 
สนับสนุนเพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ อัน
จ ะ เป็ น ก ำร เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ใน ก ำร
ปฏิบัติงำน 

หน่วยงำนบุคคลและพัฒนำสมรรถนะได้มี    
กำรจัดท ำแบบแผนและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้ โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ส่งเสริมให้
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้เข้ำไปร่วมอบรมด้ำน
วิชำชีพ เพื่อเสริมทักษะในกำรน ำมำพัฒนำงำน
ที่ตนปฏิบัติอยู่ อำทิ นำยเสฏฐพล รุจิเมธำกุล 
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนวิชำชีพ (บัญชี) 
ได้เข้ำร่วมอบรม “กลยุทธ์กำรสอบทำนกำร
ตรวจสอบงำนบัญชีก่อนออกงบกำรเงิน” 
(ด้ำนบัญชี) และนำงสำวรัชนีวรรณ สังวรดี 
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ (ทรัพยำกรฯ) 
ได้เข้ำร่วมอบรม “เรื่องศักยภำพบรรณำรักษ์ 
เพ่ือพัฒนำห้องสมุดและสังคม” 

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 

3. ควรจัดให้มีระบบกำรช่วยเหลือกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร เช่น กำรจัด
อบรมกำรเขียนแบบฟอร์มกำรขอเอกสำรต่ำง ๆ 
ในกำรใช้ส ำหรับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

รำชวิทยำลั ยจุฬ ำภรณ์ ได้ ออกข้อบั งคับ         
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วย   
ศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ รอง 
ศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ พิ เศษ       
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ (ฉบับที่ 
2) ท ำให้อำจำรย์ในคณะฯ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 
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 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร “เรื่องกำรวำงแผน เพ่ือก้ำวไปสู่
ต ำแหน่ งทำงวิชำกำร” เพ่ือให้อำจำรย์ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำร
ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร รวมถึงได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำร
จัดเตรียมเอกสำรหรือแนวทำงวิชำกำร จำก
กำรสอบถำมวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์และ
ควำมเชี่ยวชำญในประเด็นดังกล่ำว นอกจำกนี้
งำน ส่ ง เส ริ ม วิ ช ำก ำรยั ง ได้ ก ำห น ด ให้ มี
เจ้ำหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรโดยตรง ท ำให้คณำจำรย์ จ ำนวน 
2 คน ได้มีกำรเตรียมกำรในกำรยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่ งทำงวิชำกำรแล้ว จ ำน วน 1 คน 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำผลงำนทำง
วิชำกำร 

 

4. เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ส ถ ำบั น ฯ  โด ย ก ำ ร เชิ ญ อ ำจ ำ ร ย์ ช ำ ว
ต่ำงประเทศมำสอนยังไม่สำมำรถที่จะก ำหนด
ปฏิ ทิ นกำรสอนที่ ชั ด เจน ได้  ในแต่ ละปี
กำรศึกษำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ 
 

ได้ก ำหนดให้คณำจำรย์ชำวไทยผู้เป็นอำจำรย์  
ผู้ประสำนรำยวิชำรองของทุกรำยวิชำที่มีกำร
เชิญคณำจำรย์ชำวต่ำงประเทศล่วงหน้ำเร็วขึ้น
กว่ำที่เคยปฏิบัติ เพ่ือประสำนขอนัดหมำย
ตำรำงเวลำที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และเมื่อสำมำรถทรำบก ำหนดเวลำแล้ว
ได้น ำข้อมูลดั งกล่ ำวมำจัดท ำ Academic 
Calendar เพ่ือเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet 
เพ่ือให ้นักศึกษำได้รับทรำบเพ่ือประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรศึกษำ นอกจำกนี้อำจำรย์ที่
เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของนักศึกษำ 
ยังได้มีกำรดูแลและติดตำมกำรท ำวิทยำนิพนธ์
ของนักศึกษำแต่ละคนอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้
นั กศึ กษ ำสำมำรถส ำ เร็จกำรศึ กษำตำม
แผนกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ 

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
     คณำจำรย์และนักศึกษำมีผลงำนวิจัย

เป็ น ที่  ย อมรั บ ใน ระดั บ น ำน ำชำติ  แ ต่
เนื่องจำกระเบียบที่เกี่ยวกับกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องมีเรื่องของงำนสอน 
ทั้งนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Modular 
System ของสถำบัน ฯ อำจจะท ำให้ เป็น
อุปสรรคใน กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรสอนและกำรนับจ ำนวน
ภำระงำนของอำจำรย์ จึงมีข้อเสนอแนะให้มี
กำรเทียบภำระงำนสอนร่วมให้สำมำรถ
น ำไปใช้ร่วมกับเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่ง
ท ำงวิ ช ำกำรใหม่ ได้  (เช่ น  กำรก ำหน ด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ภำระงำนสอนขั้นต่ ำ 3 
หน่วยกิต) 

 
รำชวิทยำลั ยจุฬ ำภรณ์ ได้ ออกข้อบั งคับ       
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ พิ เศษ      
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ        
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ (ฉบับ
ที่ 2) ท ำให้อำจำรย์ในคณะฯ มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติ ในกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ซึ่งในข้อบังคับ
ดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์
ผู้ที่จะท ำกำรยื่นขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้มี
ภำระงำนสอนตำมหลักเกณฑ์ของสถำบัน 
ดังนั้น จึงได้มีกำรก ำหนดกำรนับภำระงำน
สอนของอำจำรย์ไว้ในคู่มืออำจำรย์ อีกทั้ ง
สถำบันโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้มี       
กำรหำรือถึงแนวทำงในกำรนับภำระงำนสอน
ของรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ให้กับคณำจำรย์ ที่มี
ก ำรด ำ เนิ น กำร เรี ยน ก ำรสอน ใน ระดั บ
บัณฑิตศึกษำ เพ่ือเป็นกำรเทียบภำระงำนสอน
ร่วมให้สำมำรถน ำไปใช้ร่วมกับเกณฑ์ก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรใหม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่ชัดเจนคำดว่ำ
จะสำมำรถได้ผลสรุปก่อนเกณฑ์ ก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรใหม่จะมีผลบังคับใช้ 

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
     ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและองค์
ควำมรู้ ที่สถำบันฯ ได้สร้ำงขึ้นให้เป็นที่รับรู้
กับ บุคคลภำยนอกและสังคม โดยจัดท ำสื่อใน
งำน  

 
ในปีกำรศึกษำ2560 อำจำรย์ได้รับรำงวัล
ผลงำนวิจัยเด่น สกว. ประจ ำปี 2560 ด้ำน
วิชำกำรจำกผลงำนชื่อ “เมลำโทนินและ  

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 
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ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้สำธำรณชนเข้ำใจได้ 
ง่ำยหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรถ่ำยทอด 
ควำมรู้ให้กับนักเรียนในโครงกำร STEM 

ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อชรำภำพของสมองและ
โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” โดยส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย อันแสดงถึงควำม
เชี่ยวชำญในงำนวิจัยดังกล่ำว ซึ่งได้ด ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
โดยเผยแพร่บทควำมที่เก่ียวข้องกับเมลำโทนิน
ผ่ำน
เว็บไซต์https://thematter.co/byte/can-
we-stop-alzheimer-before-it-too-late-
melatonin-might-be-a-light-of-hope/ 
53805 ในวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 
     นอกจำกนี้ ค รูส ำยวิทยำศำสตร์จ ำก
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ที่ได้ 
เข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำต้นแบบ 
และสื่อกำรเรียนรู้สะเต็มได้น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน
ภำยใต้กำรน ำแนวควำมคิดสะเต็มไปใช้ 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
     ควรน ำแนวทำงในกำรจัดโครงกำรบริกำร
วิชำกำร ซึ่งใช้ควำมช ำนำญในสำขำ เช่น ที่
เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ไป
ท ำกิ จ ก รรม แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  (K M ) 
กับผู้สอนในรายวิชาอ่ืน เพ่ือที่จะท าให้เกิด       
กำรขยำยแนวควำมคิดในกำรบูรณำกำร
โครงกำรวิชำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 
 

 
โครงกำรบริกำรวิชำกำรกำรจัดกำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง Natural Product in Drug Discovery” 
ซึ่ งมีนักศึกษำระดับปริญญำเอก ร่วมเป็น
วิทยำกรในกำรบรรยำยกับ วิทยำกรจำก
ต่ำงประเทศที่ มี ควำมรู้  ควำม เชี่ ยวชำญ
ทำงด้ำน HPLC-base activity profiling for 
drug discovery คื อ  Professor Matthias 
Hamburger และ Dr.Randolph Arroo ผู้ มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน Natural Products 
and antioxidants ซึ่งกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
ดังกล่ำว มีผู้สนใจเข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยทั้ง 

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 

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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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

 คณำจำรย์  นักศึกษำ และนักวิจัยรวมถึง
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์จำกหน่วยงำน
ภำยนอก นอกจำกนี้ยังมีกำรพำวิทยำกรชำว
ต่ำงประเทศไปศึกษำดูงำนกำรใช้พืชสมุนไพร 
เพ่ื อกำรรั กษ ำและ ฟ้ื น ฟู ที่ โร งพยำบ ำล
เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี จึง
เป็ น ก ำรแลก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  แล ะขยำย
แนวควำมคิดในกำรบู รณ ำกำรโครงกำร
วิชำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำร
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Natural Product ทั้งกับ
บุคลำกรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ อัน
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะกำรวิจัยได้
ในอนำคต 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     ขยำยขอบเขตในกำรบูรณำกำรกิจกรรม
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับกำรวิจัย
และกิ จกรรม นั กศึ กษ ำ โดย เฉพ ำะกั บ
นักศึกษำชำวต่ำงประเทศ อำทิ  กำรจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
 
 

 
 
จัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
โอกำสต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือ
กับสโมสรนักศึกษำ เนื่องจำกให้ควำมส ำคัญ
กับกำรสืบสำนและส่งเสริมให้คณำจำรย์และ
นักศึกษำได้ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ได้ในหลำย
รูปแบบในปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรปรับ
รูป แบ บ กำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เส ริ ม ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำเพ่ือให้
อำจำรย์ และนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมจริงด้วยกำรนิมนต์พระสงฆ์ จำกวัด
หลักสี่ มำรับกิจนิมนต์และรับสั งฆทำนที่
อำจำรย์และนักศึกษำได้ถวำย ณ บริเวณจัดงำน 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มี
นักศึกษำต่ำงชำติเข้ำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และ
มีกำรบรรยำยเป็น ภำษำอังกฤษ เพ่ือให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถำบันบัณฑิตศกึษำ    
จุฬำภรณ์ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

 วัฒนธรรมไทย อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรศึกษำวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์จึงอยู่ระหว่ำงกำรหำแนวทำง
ขยำยขอบเขตกำรบูรณำกำรกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่ำวกับกำรวิจัย 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. ควรเตรียมระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรตัดสินใจ โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง และกำรพัสดุ เพ่ือรองรับกำรเติบโต 
ของสถำบันฯ และกำรบริหำรงำนร่วมกับ 
หน่วยงำนอ่ืนภำยใต้รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
 

 
ด้วยงำนบริหำรงำนทั่วไปส ำนักงำนสถำบัน ซึ่ง
เป็นผู้ดูแลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และกำรพัสดุ ได้มีกำรปรับปรุงระบบกำร
ด ำเนินงำนทุกด้ำนให้สอดคล้องกับกำรปรับ
สถำนภำพจำกเดิมที่เป็นสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ โดย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และ
กำรพัสดุ จัดเก็บอยู่ในระบบ Server กลาง ท่ี 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงาน สถาบัน และ 
ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับด้านดังกล่าว สามารถ 
แลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง
กัน และมำวำงระบบงำนพัสดุ เพ่ือให้มีกำร
ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้ำนงำน
พัสดุ ภำยใต้ระบบของรำชกำรอย่ำงถูกต้อง 
ซึ่งกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวนับเป็นฐำนข้อมูล
ที่ส ำคัญในกำรประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร เพ่ือใช้ในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำน 

     ทั้งนี้ ได้มีกำรจัดท ำงบประมำณและกำร
ควบคุม ก ำกับ และดูแลกำรบริหำรงำนด้ำน
กำรจัดท ำงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี ที่ มี
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถำบันฯ เพ่ือจัดท ำ
ค ำของบประมำณในแต่ปีงบประมำณ 
 
   

สถำบันบัณฑิตศึกษำ    
จุฬำภรณ์ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน     
ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ         
ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรพิ จำรณ ำระบบบริห ำรคุณ ภำพ
ระดับสูงมำใช ้ในกำรปร ับปร ุงค ุณภำพกำรจ ัด
กำรศึกษำ และน ำไปสู่กำรรับรองมำตรฐำนใน
ระดับนำนำชำติ  (เช่น  รับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร) 

ด้ ว ย ร ำช วิ ท ย ำลั ย จุ ฬ ำภ รณ์  โด ย ส ภ ำ           
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้มีมติในกำรประชุม
สภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ครั้งที่ 5/2561 
วัน ที่  8 ม  ิถ  ุน ำ ย น  2561 อ น  ุม  ัต  ิก ำ ร ใช  ้
ข ้อบ ังค ับรำชว ิทยำล ัยจ ุฬำภรณ ์ว ่ำด ้วยกำร
ประก ันค ุณภำพกำรศ ึกษำภำยใน พ.ศ.2561  
ซึ่งสภำฯ อนุมัติให้รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์จัดให้
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ทุกระดับ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนกำร
อุดมศึกษำ เพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนเกณฑ์คุณภำพ
ก ำ รศึ ก ษ ำ  เ พ่ื อ ด ำ เนิ น ก ำ รที่ เป็ น เลิ ศ 
( Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) ซึ่ ง เ ป็ น ร ะ บ บ        
ก ำรป ระก ัน ค ุณ ภ ำพ กำรศ ึก ษ ำที่น ำไปสู่      
กำรรับรองมำตรฐำนในระดับนำนำชำติต่อไป 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้  

  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

 พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต ให้ เป็นผู้มีควำมรู้ทั้งในวิชำกำรและ
วิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมทีห่ลักสูตรก ำหนด จึงต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำ ตลอดจนคุณภำพของอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละระดับด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ 
กำรผลิตบัณฑิต 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 3.60 
1.2 อำจำรย์ประจ ำรำชวิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 5.00 
1.3 อำจำรย์ประจ ำรำชวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2.00 
1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 3.00 
คะแนน 3.72 
ผลกำรประเมิน ดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน  ปีกำรศึกษำ 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ในปีกำรศึกษำ 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรระดับปริญญำ
บัณฑิต มหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จ ำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร จ ำแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 2 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญำโท จ ำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญำเอก จ ำนวน 3 หลักสูตร ใน
ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีควำมตกลงควำม
ร่วมมือ กับมหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น 
อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน ห้องสมุดหนังสือต ำรำ อินเทอร์เน็ต รวมทั้ งกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
นอกเหนือจำกส่วนที่รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์จัดให้ และอนุญำตให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล มำช่วยปฏิบัติ
ภำรกิจต่ำงๆ ตำมพันธกิจของวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ทั้งนี้ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มี
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและได้รับกำรประเมินคุณภำพ



27 
 

 

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร จ ำนวน 8 หลักสูตร ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยมีผลกำรประเมินฯ ดังนี้ 
 

 หลักสูตรที่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 8 หลักสูตร จ ำแนกได้ดังนี้ 
- หลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 2  หลักสูตร  
- หลักสูตรระดับปริญญำโท จ ำนวน 3  หลักสูตร  
- หลักสูตรระดับปริญญำเอก จ ำนวน 3  หลักสูตร 

 ดังนั้น ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ำกับ 28.79 คะแนน คิดเป็นคะแนนที่ได้
เท่ำกับ 3.60 คะแนน 
 

ส่วนงำน จ ำนวนหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 
(กำรก ำกับมำตรฐำน) 

ค่ำคะแนน
ประเมินหลักสูตร 

 ป.ตรี ป.โท. ป.เอก รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน  
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์ฯ 2 - - 2 2 - 4.81 
สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ - 3 3 6 6 - 23.98 
รวม 2 3 3 8 8 -  
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 28.79 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่รำชวิทยำลัยรับผิดชอบ  8.00 
คะแนนที่ได้ ÷ 3.60 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 3.00 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 3.60 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 3.60 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 

 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 4.00 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตร และกำรด ำเนินกำรในส่วนกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 2 - 7 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. กำรเปิดหลักสูตรใหม่ ในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพที่ขำดแคลน คือ 
     หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต       สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวและสุขภำพ 
เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสัทภำพกำรแพทย์ 
เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์ ฯลฯ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขทีเ่อกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 1.1-1-1 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำงวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณก์ับมหำวิทยำลัยมหิดล วันที่ 4 ธันวำคม 2558 

CRA 1.1-1-2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตร          
วิทยำศำสตรบัณฑิต ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำรังสีเทคนิค 

CRA 1.1-1-3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิต  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ประเมินเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2561 

CRA 1.1-1-4 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ระดับหลักสูตร สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์  ประเมินเมื่อวันที่  5 , 12 
กันยำยน 2561 

CRA 1.1-1-5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับส่วนงำนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ประเมินเมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2561 

CRA 1.1-1-6 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับส่วนงำนสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ประเมินเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อำจำรย์ประจ ำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่มคีุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน ำเข้ำ 
วงรอบการประเมิน  ปีกำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีกำรศึกษำ 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำ
ศึกษำต่อ จ ำนวน 77 คน มีอำจำรย์ประจ ำทีมีคุณวุฒิปริญญำเอก จ ำนวน 61.50 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
(CRA 1.2-1-1) 

สภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เห็นชอบให้ก ำหนดประเภท หรือกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำของรำชวิทยำลัย       
จุฬำภรณ์ เป็น กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง ลักษณะที่ 2 คือสถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีเฉพำะ
ทำง หรือเฉพำะกลุ่มสำขำวิชำ ทั้งสำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สังคมศำสตร์  

จ ำนวนของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 40 ขึ้นไป มีคะแนนเท่ำกับ 5.00 คะแนน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อ 77 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อวุฒิปริญญำตรี

หรือเทียบเท่ำ 
0 

3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อวุฒิปริญญำโท 
หรือเทียบเท่ำ 

15.50 

4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อวุฒิปริญญำเอก 
หรือเทียบเท่ำ 

61.50 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 80.00 
แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 10.00 
คะแนนที่ได้ 5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 5.00 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 5.00 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 5.00 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นสถำบันอุดมศึกษำชั้นสูง มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญำเอก ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงมี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  

2. หลักสูตรได้รับกำรรับรอง/รับทรำบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ/หรือสภำวิชำชีพ ทุก
หลักสูตรจึงเชื่อว่ำจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษำ และผู้ปกครอง ว่ำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์จะ
สำมำรถจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพได ้

3. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงกำรทุนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่บุคคลทั่วไปส ำหรับศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำแพทยศำสตร์  สำขำวิชำ
พยำบำลศำสตร์ และสำขำวิชำรังสีเทคนิค เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จะปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในรำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์  โดยมีระยะเวลำด ำเนินโครงกำรฯ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 - 2570 (รวม 11 ปี ) 
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 841,100,000 บำท และอนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ (มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎำคม 2559)  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรในระดับรำยบุคคล (Individual Development Plan) แก่ผู้ที่ต้องกำรพัฒนำ

ตนเองให้ได้รับกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรศึกษำต่อให้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของรำชวิทยำลัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1. มีกำรให้ทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนในรำชวิทยำลัยให้ได้รับกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
2. มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรลำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง/ต่อยอดฯ ท ำ

หน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและให้ควำมเห็น ประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ในกำรสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงำนในรำชวิทยำลัยได้มีโอกำสศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับบุคคลทั่วไป เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ณ 
ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย ์

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. ด ำเนินโครงกำรทุนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

90 พรรษำ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่บุคคล
ทั่วไปส ำหรับศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ โดยมีควำมร่วมมือกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) เพ่ือให้กำรดูแลผู้รับทุนกำรศึกษำต่อในต่ำงประเทศ มีประสิทธิผล 
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รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 1.2-1-1 ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อำจำรย์ประจ ำรำชวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีกำรศึกษำ 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ จ ำนวน 77 คน มีอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 18.50 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00 (CRA 1.3-1-1) จุดเน้นของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ คือ กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง ลักษณะที่ 2 

ซ่ึงค่ำร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จึงมีคะแนนเท่ำกับ  2.00
คะแนน 

ทั้งนี้ ได้จัดท ำข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ พิเศษ 
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (CRA 1.3-1-2) ข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฏิบัติกำร และรองศำสตรำจำรย์
ปฏิบัติกำร พ.ศ. 2561 (CRA 1.3-1-3) และข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ปฏิบัติกำร พ.ศ. 2561 (CRA 1.3-1-4) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อ 77 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 58.50 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 7.50 
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 6 
5. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 5 
รวมอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์) 18.50 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 24.00 
แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.00 
คะแนนที่ได้ 2.00 
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ผลการประเมินตนเอง  
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 3.51 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 2.00 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 2.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 3.51 คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ

ศำสตรำจำรย์ ยังมีปริมำณน้อย เนื่องจำกเป็นสถำบันที่เปิดด ำเนินกำรได้ครบรอบ 1 ปีกำรศึกษำเท่ำนั้น ควร
สนับสนุน ส่งเสริม ให้อำจำรย์และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพร้อมเพ่ือเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1. จัดท ำข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ปฏิบัติการ รองศำสตรำจำรย์ปฏิบัติการ และศำสตรำจำรย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561 (เพ่ือส่งเสริม
ผู้มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ด้ำนกำรแพทย์ กำรพยำบำล วิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
มีภำระงำนที่เก่ียวกับ กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรรักษำโรค กำรส่งเสริมกำรฟื้นฟูสุขภำพ และกำรป้องกันโรค  
ได้มี โอกำสด ำรงต ำแหน่ งทำงวิชำกำรสำยปฏิบัติกำร ด้ำนปฏิบัติกำร ซึ่ งเป็นข้อบั งคับที่ ยังไม่มี
สถำบันกำรศึกษำใดจัดท ำมำก่อน  

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
1. จัดท ำระบบและกลไกเพ่ือพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 
2. ให้ควำมรู้เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 1.3.1-1 ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  
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เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 1.3.1-2 ข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้

ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์ พิ เศษ รอง
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

CRA 1.3.1-3 ข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฏิบัติกำร และรองศำสตรำจำรย์ปฏิบัติกำร พ.ศ.
2561 

CRA 1.3.1-4 ข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ปฏิบัติกำร พ.ศ.2561 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 

 
ผลการด าเนินการ 

ข้อ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ แก่นักศึกษาในราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ 
 

ผลการด าเนินการ 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์มีกำรก ำกับดูแลกำรให้บริกำรนักศึกษำทุกระดับของวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ ์ดังนี้ 
  1.1 แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือก ำกับดูแล ให้แต่ละหลักสูตร จัดให้มีระบบกำรดูแลนักศึกษำ 
โดยได้แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักสูตรในอัตรำอำจำรย์ต่อนักศึกษำ เท่ำกับ 1 : 5 – 1 : 8 (CRA 1.4-1-1) 
  1.2 จัดท ำคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ส ำหรับให้อำจำรย์ที่ปรึกษำใช้เป็นแนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำ  
(CRA 1.4-1-2) 
  1.3 จัดกิจกรรมโครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำ (CRA 1.4-1-3) 
  1.4 พันธกิจอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะแนว นักศึกษำ โดยให้ด ำเนินกำรควบคุมดูแลให้
ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรใช้ชีวิต ด้ำนพัฒนำ ศักยภำพนักศึกษำและบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นต่อกำร
ใช้ชีวิต และส่งเสริมทักษะ กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น กลุ่มวิชำหลัก กลุ่มทักษะชีวิต และอำชีพกลุ่มทักษะ
สำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม เช่นกำรคิดเชิงวิพำกษ์ และกำรแก้ปัญหำใน
กลุ่มทักษะสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยีรองรับกำรเข้ำสู่อำชีพในอนำคต 
  1.5 มีกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำปัญหำโดยแพทย์และนักจิตวิทยำ 
  1.6 มีช่องทำงในกำรติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำในหลำกหลำยช่องทำง เช่น  ทำงโทรศัพท์ 
อิเล็กทรอนิกส์ โซเซียลมีเดีย Group Line และ Line ส่วนตัว ที่นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ (CRA 1.4-
1-4) 
  1.7 จัดสรรทุนให้นักศึกษำสำขำวิชำรังสีเทคนิค ที่มีผลกำรเรียนที่ดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์  
รวมจ ำนวน 6 รำย ผลกำรเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ได้รับทุนผลกำรเรียนดีเด่น จ ำนวน 27 
รำย 
  1.8 มหำวิทยำลัยมหิดล ที่มีควำมร่วมมือกับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และกำรให้บริกำรนักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักศึกษำ ด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำร
เข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนักศึกษำในภำพรวม เท่ำกับ 4.05 (CRA 1.4-1-5) ด้ำน
ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเท่ำกับ 4.11 ด้ำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำเท่ำกับ 3.89 และด้ำน
สถำนที่ปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ เท่ำกับ 4.15 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5.00 
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ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำ เช่น กำรน ำข้อมูลข่ำวสำร 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ website และ Facebook กำรส่งข้อมูลผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ 
ข่ำวบนบอร์ดตำมจุดต่ำงๆ  
 นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม
เวลำ และนอกเวลำแก่นักศึกษำ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร ข่ำวสำรส ำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร และกำรจัด
กำรศึกษำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร เท่ำกับ 4.08 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5.00  
 
ข้อ 3. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดบริการในข้อ 1-2 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
 

ผลการด าเนินการ  
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ประเมินผลของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร มีผลกำรประเมิน ดังนี้  
  3.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำรนักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำนักศึกษำ ด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ ได้แก่ ด้ำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.11 ด้ำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำ ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจเท่ำกับ 3.89 และด้ำนสถำนที่ปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.15 ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจนักศึกษำในภำพรวม เท่ำกับ 4.05 คะแนน  
  3.2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ 
และนอกเวลำแก่นักศึกษำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนักศึกษำในภำพรวม โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.00 ข้อมูลข่ำวสำรส ำคัญเกี่ยวกับ
หลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 3.95 กำรให้บริกำรห้องสมุด ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.30 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนักศึกษำในภำพรวม เท่ำกับ 4.08 (CRA 1.4-3-1) 
 
ข้อ 4. น าผลการประเมินจากข้อ 3 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ  
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ด้ำนกำรได้รับข่ำวสำรส ำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรจัด
กำรศึกษำ เท่ำกับ 3.95 งำนทะเบียนและกำรศึกษำ ส ำนักงำนรำชวิทยำลัย พิจำรณำแล้วเห็นควรปรับปรุงและ
พัฒนำบริกำรทำงด้ำนกำรเรียน ผลคะแนนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องจำกกำรเรียนร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล     
ผลกำรศึกษำของนักศึกษำจะมีกำรรำยงำนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหิดล จ ำเป็นต้องสร้ำงโปรแกรมที่สำมำรถ
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เชื่อมต่อข้อมูลผลคะแนนให้เทียบเคียงกับหลักสูตรของวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ โดยได้
ด ำเนินกำร จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ (Student Information System) ในส่วนนักศึกษำ 
(CRA 1.4-4-1) ส่วนอำจำรย์ (CRA 1.4-4-2) และส่วนเจ้ำหน้ำที่ (CRA 1.4-4-3) และส่งมอบคู่มือกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ (Student Information System) ให้กับวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ      
จุฬำภรณ ์
 
ข้อ 5. ให้ข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

ผลการด าเนินการ 
 N/A 
 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 4 ข้อ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 4 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย   บรรลุเป้ำหมำย 

  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 4 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  
จุดเด่น 
1. มีกำรประสำนงำนข้ำมสถำบันที่ท ำให้เกิดควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. กำรให้บริกำรนักศึกษำ ด้ำนที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียนนักศึกษำแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
2. ควรมีกำรบันทึกข้อมูลกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของนักศึกษำ เป็นรำยบุคคลที่ชัดเจน 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1.  กำรจัดท ำสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษำ ที่สะท้อนถึงกำรท ำกิจกรรมนักศึกษำรำยบุคคล 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 1.4-1-1 ค ำสั่งวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ที่ 347/2560 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์
ที่ปรึกษำนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560  

CRA 1.4-1-2 ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
CRA 1.4-1-3 โครงกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำ 
CRA 1.4-1-4 คู่มือนักศึกษำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัย     

จุฬำภรณ์ ปีกำรศึกษำ 2560 
CRA 1.4-1-5 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ หลักสูตรพยำบำล   

ศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค ด้ำนกำร
ให้ค ำปรึกษำแนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ 

CRA 1.4-3-1 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ หลักสูตรพยำบำล   
ศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค ด้ำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

CRA 1.4-4-1 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ ส่วนนักศึกษำ 
CRA 1.4-4-2 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ ส่วนอำจำรย์ 
CRA 1.4-4-3 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ ส่วนเจ้ำหน้ำที่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนกำร 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ  
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของราชวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 

ผลการด าเนินการ  
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จัดท ำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษำมีควำมรู้ และประสบกำรณ์นอกห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน
สติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และจิตใจ เนื่องจำกกำรจัดท ำแผนเกิดข้ึนก่อนกำรรับนักศึกษำปี 2560 จึงท ำ
ให้นักศึกษำยังไม่มีโอกำสมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน แต่ในระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมได้มีกำรเปิดโอกำสให้
นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกิจกรรม ทั้งนี้ กำรจัดท ำแผนในปีถัดไปจะน ำ
ข้อเสนอของนักศึกษำมำปรับปรุงแผนต่อไป 
 รำชวิทยำลัย มีค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 363/2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกิจกำร
นักศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (CRA 1.5-1-1) 
 มีกำรก ำหนดให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระดับ
ปริญญำตรี และมีกำรก ำหนด แนวทำงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ.2561 (CRA 1.5-1-2, CRA 1.5-1-3) 
 
ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก ำหนดโดยรำชวิทยำลัย 
(2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
(3) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินการ  
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ปีกำรศึกษำ 2560 
โดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภทจ ำนวน 8 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยส่วนงำน 2 โครงกำร คือ 
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ และโครงกำรสำนสัมพันธ์จุฬำภรณ์ (CRA 1.5-2-1) 
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  (2) กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 1 กิจกรรม คือกิจกรรมกีฬำนักศึกษำใหม่ (Freshy 
Game) (CRA 1.5-2-2) 
  (3) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 1 โครงกำร คือโครงกำร “จิตอำสำ       
จุฬำภรณ์เพ่ือชุมชน” ณ เทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี (CRA 1.5-2-3) 
  (4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 1 โครงกำร คือ โครงกำรปฏิบัติธรรมน ำชีวิต 
คณะแพทยศ์ำสตร์และกำรสำธำรณสุข คณะพยำบำลศำสตร์ (CRA 1.5-2-4) 
  (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 กิจกรรมวันมำฆบูชำ (CRA 1.5-2-5) และกิจกรรมวันวิสำขบูชำ (CRA 1.5-2-6) 
 
ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ  
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ แก่อำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำวงจรคุณภำพ PDCA สำมำรถน ำไปปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรมำกยิ่งขึ้น (CRA 1.5-3-1) 
 
ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 
 N/A 
 
ข้อ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 N/A 
 
ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 N/A 
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ผลการประเมินตนเอง  
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 3 ข้อ 3 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 3 ข้อ 3 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 3.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักศึกษำ และติดตำมพัฒนำกำรของนักศึกษำเป็น    

รำยบุคคล 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีกำรประชุมร่วมกับนักศึกษำ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรม 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. กำรสมัครเป็นสมำชิก เพ่ือร่วมแข่งขันในกีฬำมหำวิทยำลัย 
2. กำรจัดตั้งสโมสรนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 1.5-1-1 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 363/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำย
กิจกำรนักศึกษำ 

CRA 1.5-1-2 ประกำศรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เรื่อง ก ำหนดให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระดับปริญญำตรี พ.ศ.2561 

CRA 1.5-1-3 ประกำศรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เรื่อง แนวทำงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระดับปริญญำตรี พ.ศ.2561 

CRA 1.5-2-1 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ รุ่นที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 1.5-2-2 บันทึกข้อควำม ที่ 002(พส).61/0139 เรื่อง ขอเสนออนุมัติโครงกำรสำน

สัมพันธ์จุฬำภรณ์ รุ่นที่  1 และขออนุมัติเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำร วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 

CRA 1.5-2-3 บันทึกข้อควำม ที่ 002(พส).61/0238 “จิตอำสำจุฬำภรณ์เพ่ือชุมชน” ของคณะ
แพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข และขออนุมัติงบประมำณค่ำใช้จ่ำยพร้อมทั้ง
ขอเบิกเงินในกำรด ำเนินโครงกำร 

CRA 1.5-2-4 โครงกำรปฏิบัติธรรมน ำชีวิต คณะแพทย์ศำสตร์ฯ คณะพยำบำล 
CRA 1.5-2-5 แบบรำยงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้กำรอุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำต่ำงๆ 

“กิจกรรมวันมำฆบูชำ”  
CRA 1.5-2-6 แบบรำยงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้กำรอุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำต่ำงๆ 

“กิจกรรมวันวิสำขบูชำ” 
CRA 1.5-3-1 ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ส ำหรับคณำจำรย์ คณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข และคณะพยำบำล
ศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัย วันที่ 9 
มกรำคม 2561 
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องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 22  การการวิจัยวิจัย  

 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นสถำบันกำรศึกษำที่ก ำหนดให้งำนวิจัย เป็นพันธกิจหลัก นอกเหนือจำกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยก ำหนดให้มีระบบ และกลไก ให้สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลงำนวิจัย และงำน
สร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
  1. มีแผนกำรวิจัย มีระบบ และกลไก ตลอดจนมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมแผน  
  2. คณำจำรย์ มีส่วนร่วมในกำรวิจัย โดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับพันธกิจของรำชวิทยำลัย และ  
  3. ผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติ โดยมีกำรเผยแพร่อย่ำง
กว้ำงขวำง 

 

ตัวบ่งชี้ กำรวิจัย 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 5.00 
2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 5.00 
คะแนน 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน    
กำรบริหำร มีกำรเผยแพร่งำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ บน เว็บอินเทอร์เน็ตรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ดังนี้ (CRA 
2.1-1-1) 
  1.1 ช่องทำงประกำศ/ค ำสั่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ได้มีประกำศให้
บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ตำมท่ีส่วนงำนประกำศ เช่น 
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              (1) กำรรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณ
แผ่นดิน (CRA 2.1-1-2) 
   (2) เงินสนับสนุนผลงำนตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส าหรับบุคลากรวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ (CRA 2.1-1-3) 
               (3) ขั้นตอนเสนอขออนุมัติด ำเนินกำรวิจัยและขออนุมัติงบประมำณกำรวิจัยส ำหรับ
บุคลำกรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ พ.ศ.2561 (CRA 2.1-1-4) 
   (4) ขั้นตอนกำรขอรับเงินสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยส ำหรับบุคลำกรวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ พ.ศ.2561 (CRA 2.1-1-5) 
   (5) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัย คณะพยำบำลศำสตร์ (CRA 2.1-1-6) 
  1.2 ระบบกำรสืบค้นข้อมูลงำนวิจัยและผลงำนตีพิมพ์ของบุคลำกรในรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
ซึ่งมีข้อมูลสรุปกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยของนักวิจัยในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
ได้แก่ 
               (1) เว็บอินเทอร์เน็ตของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ และบุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลงำนวิจัยและผลงำนตีพิมพ์ของบุคลำกร เป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรข้อมูลกำรรับสมัครทุนภำยในและภำยนอก รวมถึงสถิติข้อมูลกำรวิจัย ฯลฯ (CRA 2.1-1-7) 
  1.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : R2R) ที่
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ เพ่ือพัฒนำงำนและระบบบริกำร ให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ป่วย ทั้งยังเป็นช่องทำงให้เกิดองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมใหม่  ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้ผลงำนมีคุณภำพดีขึ้น บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจ สะท้อนให้
เห็นประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศำสตร์ของรำชวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติ (CRA 2.1-1-8) 
 
ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
(2) ห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
(3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย หรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
(4) กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะ หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัย โดยได้จัดโครงสร้ำงองค์กร
ให้มีฝ่ำยวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มีฐำนะระดับฝ่ำย เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนงำนวิจัย และผลงำนสร้ำงสรรค์ได้
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์มีกำรจัดระบบกำรท ำงำนเป็นระดับงำน ประกอบด้วย 
(CRA 2.1-2-1) 
   2.1 งำนห้องปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรวิจัย ประกอบด้วย หน่วยคลังเนื้อเยื่อเพ่ือเก็บรักษำ
ตัวอย่ำงทำงชีวภำพจำกผู้ป่วยโรคต่ำง ๆ และอำสำสมัคร หน่วยโครโมโซมเพ่ือกำรศึกษำควำมผิดปกติทำง
พันธุกรรม หน่วยห้องปฏิบัติกำรโมเลกุลและยีโนม เพ่ือกำรศึกษำวิจัยทำงชีววิทยำโมเลกุล และหน่วย             
ชีวสำรสนเทศเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์ยีโนม เพ่ือกำรศึกษำและวิเครำะห์ทำงยีโนมขั้นสูงเพ่ือรองรับงำนวิจัยได้ ทั้ง
ในระดับชำติและนำนำชำติ  
  2.2 งำนห้องสมุด มีห้องสมุดรำชวิทยำลัย เป็นห้องสมุดหลักในกำรให้บริกำรวิชำกำร       
กำรสืบค้น ต ำรำ หนังสือ ผลงำนวิจัย ฐำนข้อมูลวิชำกำรที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นบริกำรที่ช่วยสนับสนุนกำรค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยที่ส ำคัญของรำชวิทยำลัย  
(CRA 2.1-2-2, CRA 2.1-2-3) นอกจำกนี้ ยังมีห้องสมุดสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ซ่ึงนักวิจัยสำมำรถท ำกำร
ค้นหำได้ด้วย 
  2.3 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรวิจัย หรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
  2.4 กำรจัดกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย โดยได้รับควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ Big Data & Smart Healthcare กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือหำรือถึงแนว
ทำงกำรวิจัย Smart Healthcare และแนวทำงกำรวิจัยด้ำนกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ร่วมกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำความร่วมมือทางเทคโนโลยีการแพทย์ และจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์
กำรแพทย์และวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี (CRA 2.1-2-4) 
   นอกจำกนี้ ยังได้จัดประชุมวิชำกำรโดยกำรเชิญศำสตรำจำรย์อำคันตุกะ ผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์
แต่ละสำขำจำกต่ำงประเทศจ ำนวน 20 คน และจำกประเทศไทย จ ำนวน 9 คน มำเป็นวิทยำกรใน โครงกำร
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งที่ 1 International Conference 2017 “INNOVATION IN CANCER RESEARCH 
AND CARE” เฉลิมพระเกียรติ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
ในโอกำสทรงเจริญพระชันษำ 5 รอบ ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 ธันวำคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 
(CRA 2.1-2-5, CRA 2.1-2-6) 
 
ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของราชวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้จัดท ำโครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำรเรื่อง “โครงกำรวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
ครบวงจรในคนไทย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระชันษำ 5 รอบ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ      
จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
สมองเสื่อม ในสังคมผู้สูงอำยุเพ่ือคงควำมมีสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน โดยเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันทำง
กำรแพทย์และกำรศึกษำชั้นน ำในระดับประเทศจ ำนวน 7 ชุดโครงกำร นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรวิจัยที่ เป็น
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โครงกำรตำมพระด ำริ และโครงกำรวิจัยด้ำนกำรรักษำโรคมะเร็งและอ่ืนๆ ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง (CRA 2.1-3-1) อำท ิ 
  1. งำนวิจัยโรคมะเร็งระยะยำว (Cohort Studies Population based) 26,772,700 บำท 
   1.1 โครงกำรคัดกรองและเฝ้ำระวังโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ ำดี ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำน
หลวง จังหวัดน่ำน ภำยใต้โครงกำรเข้ำถึงกำรรักษำที่มีคุณภำพของโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ งบประมำณ 
1,302,000 บำท (CRA 2.1-3-2) 
   1.2 โครงกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของวิธีกำรรักษำระหว่ำงกำร
รับประทำนยำ Tenofovir ต่อเนื่อง เทียบกับ วิธีรักษาโดยกำรเปลี่ยนยา Entecavir เป็น Tenofovir ในผู้ป่วย
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง งบประมำณ 6,450,000 บาท (CRA 2.1-3-3) 
   1.3 โครงกำรกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณำกำร งบประมำณ 4,096,500 
บาท (CRA 2.1-3-4) 
   1.4 โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ กลุ่มที่ 2 งบประมำณ 2,960,000 บาท 
(CRA 2.1-3-5) 
   1.5 โครงกำรควำมชุกและชนิดของรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปำกในประชำกรกลุ่ม
เสี่ยง และกำรตรวจคัดกรองควำมเป็นไปได้ของกำรกลำยเป็นมะเร็งช่องปำกด้วยวิธีกำรตรวจแอลโอเอช 
งบประมำณ 6,873,200 บาท (CRA 2.1-3-6) 
   1.6 โครงกำรตรวจติดตำมกำรเกิดมะเร็งและติ่งเนื้อล ำไส้ใหญ่ซ้ ำของผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนักงบประมำณ 170,500 บำท (CRA 2.1-3-7) 
   1.7 โครงกำรเฝ้ำระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
เรื้อรัง งบประมำณ 800,000 บำท (CRA 2.1-3-8) 
   1.8 โครงกำรควำมชุกและชนิดของกำรติดเชื้อเอชพีวีในหญิงไทยที่มำตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธีกำรตรวจเซลล์ปำกมดลูกแบบแผ่นบำงและกำรตรวจชนิดของกำรติดเชื้อเอชพีวี ณ 
ต ำบลบำงขะแยง จังหวัดปทุมธำนี ประเทศไทย งบประมำณ 300,000 บำท (CRA 2.1-3-9) 
   1.9 โครงกำรตรวจรักษำมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพำะ
บุคคล งบประมำณ 850,000 บำท (CRA 2.1-3-10) 

  1.10 โครงกำรตรวจรักษำมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพำะ
บุคคล งบประมำณ 750,000 บำท (CRA 2.1-3-11)  
  2. โครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำรเฉลิมพระเกียรติ พระชันษำ 5 รอบ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี “โครงกำรวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคน
ไทย”งบประมำณ 74,667,300 บำท (CRA 2.1-3-12) 
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ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้จัดสรรงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์
ในกำรประชุมวิชำกำร หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ หรือนำนำชำติ รวมอยู่ในแผนงำนวิจัยและวิชำกำร 
โครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ในงบกลำงโครงกำรวิจัยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นระหว่ำงปี ทั้งสิ้น 15 ,000,000 
บำท (CRA 2.1-4-1) 
 นอกจำกนี้ ยังก ำหนดให้มีระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยตำมระบบของ          
รำชวิทยำลัย ประกอบด้วย    
  (1) คณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย (CRA 2.1-4-2) และคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรทุน
สนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัย (CRA 2.1-4-3) 
  (2) กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ โดยกำร
สนับสนุนงบประมำณเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรต่ำงๆ (CRA 2.1-4-4) 
 
ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีกำรศึกษำ 2560 มีโครงกำรฝึกอบรม เรื่องแนวทำงจริยธรรมกำรวิจัยในคน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่      
19 เมษำยน 2561 (CRA 2.1-5-1) 
  ทั้งนี้บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสมรรถนะ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนภำยนอกนั้น เมื่อกลับมำปฏิบัติ
หน้ำที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ เพ่ือถ่ำยทอดให้ผู้ปฏิบัติงำนอื่นๆ (CRA 2.1-5-2) 
  นอกจำกนี้ ยังได้ให้กำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่อำจำรย์ นักวิจัย ที่มีผลงำนดี เด่น ผ่ำนสื่อเอกสำร และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CRA 2.1-5-3) และมอบรำงวัลกำรตีพิมพ์ผลงำน ตำมประกำศเรื่อง เงินสนับสนุนผลงำน
ตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ด้วย 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มีนักวิจัยที่มีผลงำนดีเด่นที่ได้รับกำรยกย่อง คือ นำงสำวเฟ่ืองทอง มธุรชน 
(CRA 2.1-5-4) ซ่ึงได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดผลงำนในเวทีระดับนำนำชำติ จ ำนวน 2 รำงวัล จำกผลงำนเรื่อง 
New Conceptual Design of Retractable Operating Table ในการประกวด และจัดแสดง นิทรรศการงาน 
Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติร่วมกับ 
Korea Invention Promotion Association (KIPA) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวำคม 2560 โดย
ได้รับรำงวัล จ ำนวน 2 รำงวัล คือ 
   (1) รำงวัล Gold Prize จำก Seoul International Invention Fair 2017 
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   (2) รำงวัล The Best Invention จำก FIRI Award 2017 
  นอกจำกนี้  ยังมีอำจำรย์และนักวิจัย ที่ส่งผลงำนเข้ำใน เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ “46th  

International Exhibitions Geneva” ซึ่งเป็นกำรกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ส ำคัญที่สุดในโลก ระหว่ำงวันที่ 
11-15 เมษำยน 2561 โดยรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้รับ 3 รำงวัล ได้แก่ (CRA 2.1-5-5) 
   (1) อุปกรณ์ช่วยถ่ำงขยำยแผลผ่ำตัดเต้ำนม โดย แพทย์หญิง สุดำรัตน์ ชัยเพียร    
เจริญกิจ 
   (2) แท่นจับเลื่อยผ่ำตัดกระดูกเพ่ือควำมแม่นย ำ โดย นำยแพทย์ ธนพล ชอบเป็นไทย 
   (3) ออนไลน์เซ็นเซอร์ส ำหรับติดตำมกำรหดตัวของมดลูกอัตรำกำรเต้นหัวใจของ
ทำรกในครรภ์ โดย ดร. พัชรำภรณ์ วงศ์ชำดำกุล  
  ผลงำนวิจัย ที่ได้รับกำรเผยแพร่จ ำแนกได้ ดังนี้ 
  (1) กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ ปี 2560 จ ำนวน 24 เรื่อง 
(CRA 2.1-5-6)  
  (2) ผลงำนวิจัยพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R2R) จ ำนวน 19 โครงกำร 
  (4) โครงกำรวิจัยพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี (R2R ปีงบประมำณ 2561) 
จ ำนวน 8 โครงกำร 
  กำรเชิญวิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญ จำกต่ำงประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
จ ำแนก 4 ท่ำนได้ 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 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงนโยบำยทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอร่ำงนโยบำยทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับอุดมกำรณ์และพันธกิจของรำชวิทยำลัยตลอดจนแนวปฏิบัติสำกล ซึ่งจะท ำให้เกิดระบบ และกลไก
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เพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของนักวิจัย ตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (CRA 2.1-6-1) โดยมีฝ่ำยวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมระบบ 
 นอกจำกนี้  ยั งมี โครงกำรจัดตั้ งหน่วยถ่ำยทอดเทคโนโลยี  และจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(Technology Transfer and Licensing Unit) สังกัดงำนบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัย  และวิชำกำร เพ่ือ
สนับสนุนกำรปริวัตรงำนวิจัยสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
งำนวิจัยเชิงนวัตกรรม และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นกำร
สร้ำงนวัตกรรมตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ทำงกำรแพทย์ในอนำคต (CRA 2.1-6-2) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย   บรรลุเป้ำหมำย 

  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีเครือข่ำยวิจัยที่ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับต่ำงประเทศ  
2. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ โดยเป็นโครงกำรวิจัย      

บูรณำกำรในศำสตร์ต่ำงๆ และเป็นกำรศึกษำวิจัยระยะยำว ซึ่งรวมถึงโครงกำรวิจัยที่สืบเนื่องจำกโครงกำร
บ ำเพ็ญพระกุศลที่ เน้นกำรน ำผลวิจัย ไปใช้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงแท้จริ ง 
(Translational Research) 

3. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีงำนวิจัยที่เน้นนวัตกรรมใหม่ และประสบควำมส ำเร็จจนได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. งำนวิจัยที่ได้รับอนุมัติและได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ควรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำน

ผลให้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนดในแผนงำนด้วย 
2. ควรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนทรำบ เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึง และกำรพัฒนำต่อ

ยอดทำงกำรศึกษำ 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
1. โครงกำรวิจัยตำมพระรำชด ำริและโครงกำรวิจัยระยะยำวในด้ำนมะเร็งเป็นโครงกำรวิจัยที่สร้ำงคุณประโยชน์

ต่อประชำชนอย่ำงสูง เพรำะนักวิจัย และคณะแพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงสำธำรณสุข              
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
และกำรศึกษำได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลรวมทั้งกำรร่วมศึกษำวิจัย ในพ้ืนที่เป้ำหมำย ประชำชนในพ้ืนที่ที่
ป่วยได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง และข้อมูลต่ำงๆ ของประชำกรในพ้ืนที่ ได้ถูกน ำไปวิเครำะห์ และวิจัยต่อ
ยอดในด้ำนกำรรักษำพยำบำล และกำรสำธำรณสุข อีกทั้งเป็นฐำนควำมรู้ส ำหรับ นักศึกษำของรำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ต่อไป 

2. โครงกำรวิจัยบูรณำกำรเรื่องโครงกำรวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย เป็นควำมร่วมมือ   
ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ 7 สถำบัน เป้ำหมำยเพ่ือค้นคว้ำวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอำกำรของโรคสมองเสื่อม 
ในผู้ป่วยสูงอำยุในประเทศไทย งำนวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ  

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
2. โครงกำรปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับห้องคลินิกวิจัย 
3. โครงกำรกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป STATA กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นงำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 
4. โครงกำรจัดอบรมกำรปฏิบัติงำนวิจัยทำงคลินิกที่ดี (ICH-Good Clinical Practice) 
5. โครงกำร R2R Week ประจ าปี 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขท่ีเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 2.1-1-1 ภำพหน้ำจอ www.cgi.ac.th แสดงช่องทำงระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
งำนวิจัยและภำพหน้ำจอ Internet : www.pccms.ac.th   

CRA 2.1-1-2 ประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ เรื่องกำรรับข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน วันที่ 
10 เมษำยน 2560 

CRA 2.1-1-3 ประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ เรื่อง เงินสนับผลงำน
ตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส ำหรับบุคลำกรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

CRA 2.1-1-4 ประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์  เรื่อง ขั้นตอนกำร
เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรวิจัยและขออนุมัติงบประมำณกำรวิจั ย ส ำหรับ
บุคลำกรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ พ.ศ.2561 วันที่          
8 มีนำคม 2561 

CRA 2.1-1-5 ประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์  เรื่องขั้นตอน        
กำรขอรับเงินสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย  ส ำหรับบุคลำกรวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ พ.ศ.2561 วันที่ 18 เมษำยน 2561 
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เลขท่ีเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 2.1-1-6 ค ำสั่งคณะพยำบำลศำสตร์ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

งำนวิจัย คณะพยำบำลศำสตร์ วันที่ 17 เมษำยน 2561 
CRA 2.1-1-7 ตัวอย่ำงกำรสืบค้นบน www.cgi.ac.th และ Research Corner www.cra.ac.th 
CRA 2.1-1-8 R2R บนเว็บไซตร์ำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
CRA 2.1-2-1 ประกำศรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เรื่อง กำรจัดองค์กร วิทยำลัยวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ วันที่ 19 กันยำยน 2560 
CRA 2.1-2-2 เว็บไซต์ห้องสมุดรำชวิทยำลัยฯ 
CRA 2.1-2-3 เว็บไซต์ห้องสมุดสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
CRA 2.1-2-4 ภำพถ่ำยรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์เข้ำร่วมประชุมหำรือ โครงกำร Big Data 
CRA 2.1-2-5 ภำพถ่ำยกำรประชุมวิชำกำร International Conference on Harmonization - 

Good Clinical Practice Guideline 
CRA 2.1-2-6 เ อ ก ส ำ ร  International Conference 2017 “Innovation in cancer 

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

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และประกำศใช้ วันที่ 29 กันยำยน 
2560 

CRA 2.1-3-2 โครงกำรวิจัย “โครงกำรคัดกรองและเฝ้ำระวังโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ ำดี 
ในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ภำยใต้โครงกำรเข้ำถึงกำรรักษำที่มี
คุณภำพของโรงพยำบำลจุฬำภรณ์” 

CRA 2.1-3-3 โครงกำรวิจัย “กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของวิธีกำรรักษำระหว่ำง
กำรรับประทำนยำ Tenofovir ต่อเนื่อง เทียบกับ วิธีรักษาโดยกำรเปลี่ยนยา 
Entecavir เป็น Tenofovir ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง” 

CRA 2.1-3-4 โครงกำรวิจัย “โครงกำรกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณำกำร” 
CRA 2.1-3-5 โครงกำรวิจัย “โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ กลุ่มท่ี 2” 
CRA 2.1-3-6 โครงกำรวิจัย “ควำมชุกและชนิดของรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปำกใน

ประชำกรกลุ่มเสี่ยง และกำรตรวจคัดกรองควำมเป็นไปได้ของกำรกลำยเป็น
มะเร็งช่องปำกด้วยวิธีกำรตรวจแอลโอเอช” 

CRA 2.1-3-7 โครงกำรวิจัย “โครงกำรตรวจติดตำมกำรเกิดมะเร็งและติ่งเนื้อล ำไส้ใหญ่ซ้ ำ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก” 

CRA 2.1-3-8 โครงกำรวิจัย “โครงกำรเฝ้ำระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับ ในผู้ป่วยโรค
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง” 
 

http://www.cgi.ac.th/
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เลขท่ีเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 2.1-3-9 โครงกำรวิจัย “ควำมชุกและชนิดของกำรติดเชื้อเอชพีวีในหญิงไทยที่มำตรวจ

คัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธีกำรตรวจเซลล์ปำกมดลูกแบบแผ่นบำงและ
กำรตรวจชนิดของกำรติดเชื้อเอชพีวี ณ ต ำบลบำงขะแยง จังหวัดปทุมธำนี 
ประเทศไทย” 

CRA 2.1-3-10 โครงกำรวิจัย “โครงกำรตรวจรักษำมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดยใช้รหัส
พันธุกรรมเฉพำะบุคคล” 

CRA 2.1-3-11 โครงกำรวิจัย “โครงกำรเพทซีทีสแกนเพ่ือผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ ำเหลือง ชนิดที
เซลล์” 

CRA 2.1-3-12 บทสรุปผู้บริหำร โครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำรเฉลิมพระเกียรติ  พระชันษำ 5 
รอบ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์    
อัครรำชกุมำรี “โครงกำรวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”  

CRA 2.1-4-1 กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณพ.ศ.2561 
CRA 2.1-4-2 รำยงำนประจ ำปี 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
CRA 2.1-4-3 ค ำสั่งคณะพยำบำลศำสตร์ ที่ 5/2561 วันที่ 17 เมษำยน 2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัย คณะพยำบำลศำสตร์ 
CRA 2.1-4-4 ค ำสั่ งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เจ้ ำฟ้ำจุฬำภรณ์  ที่  49 /2560          

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมโครงกำรวิจัย วิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

CRA 2.1-4-5 ประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ เรื่อง เงินสนับสนุน
ผลงำนตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส ำหรับบุคลำกรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์      
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

CRA 2.1-5-1 บันทึกข้อควำม ที่  002 (100)101.61/0008 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงกำร
ฝึกอบรม เรื่อง “แนวทำงจริยธรรมกำรวิจัยในคน” วันที่ 6 มีนำคม 2561  

CRA 2.1-5-2 กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมบน website 
CRA 2.1-5-3 ภำพทูลเกล้ำถวำยรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดสิ่ งประดิษฐ์จำก Seoul 

International Invention Fair 2017 
CRA 2.1-5-4 ภำพกำรรับรำงวัลกำรประกวดสิ่ งประดิษฐ์จำก Seoul International 

Invention Fair 2017 (SIIF 2017) 
CRA 2.1-5-5 เอกสำร รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ น ำนวัตกรรมกำรแพทย์-งำนวิจัย คว้ำรำงวัล 

Special Awards เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นำนำชำติ ณ นครเจนีวา 
CRA 2.1-5-6 เอกสำรแนบท้ำย ผลงำนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ 

ปีงบประมำณ 2560 
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เลขท่ีเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 2.1-5-7 สรุปกำรบรรยำย Topic Review โดยวิทยากรชาวต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 

2560 (สิงหำคม 2560 – กรกฎำคม 2561) 
CRA 2.1-6-1 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 379/2561 วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงนโยบำยทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

CRA 2.1-6-2 โครงกำรจัดตั้งหน่วยถ่ำยทอดเทคโนโลยีและจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(Technology Transfer and Licensing Unit) งำนบริหำรยุทธศำสตร์กำร
วิจัยและวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์                            
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
วงรอบประเมิน  ปีกำรศึกษำ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ และนักวิจัยประจ ำ 

กลุ่มสำขำ วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

                       ส่วนงำน 
 
รำยกำรข้อมูล 

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ 

จุฬำภรณ์ 

สถำบันบัณฑิตศึกษำ 
จุฬำภรณ์ 

รำชวิทยำลัย 
จุฬำภรณ์ 

อำจำรย์ประจ ำ (คน) 44 30 3 
นักวิจัยประจ ำ (คน) 2 - - 
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในรำชวิทยำลัย 
- งบประมำณแผ่นดิน 14,326,780.00 11,481,667.00 - 
- งบประมำณรำยได ้ - - - 
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกรำชวิทยำลัย 
- เงินสนับสนุนจำกภำยนอก 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  
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกส่วนงำน 5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 5.00 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 5.00 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 5.00 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ให้ควำมส ำคัญกับงำนวิจัยทุกระดับ โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณทุนสนับสนุนอย่ำง

เป็นรูปธรรม และในปี 2560 รัฐบำลได้ให้กำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำรของรำชวิทยำลัย 
โครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ เรื่องโครงกำรวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย 
ระยะเวลำ 5 ปี ชุดโครงกำรวิจัยจ ำนวน 7 ชุดโครงกำร ระหว่ำงปีงบประมำณ 2561 - 2565  

2. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย และบริหำรงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
อำจำรย์และนักวิจัย ได้แสดงศักยภำพตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรท ำวิจัยเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภำพของประชำชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. กำรกระตุ้นให้กำรด ำเนินงำนวิจัย สอดคล้องกับแผนงำนวิจัย และแผนกำรใช้งบประมำณ 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยให้เป็นไปตำมแผน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 2.2-1-1 สมุดงบประมำณเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
CRA 2.2-1-2 หลักฐำนกำรสนับสนุนงำนวิจัยโครงกำร 
CRA 2.2-1-3 หนังสือ/บันทึกข้อควำมอนุมัติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์และนักวิจัย 
เป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็น
ผลงำนที่มีคุณค่ำ สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของ
ประเทศ และเป็นฐำนส ำคัญในกำรให้ควำมรู้ กำรพัฒนำแก่นักศึกษำในระดับและทุกหลักสูตรของรำชวิทยำลัย 
เพ่ือให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ (Vision) ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ที่จะเป็นสถำบันระดับโลกในด้ำนวิทยำศำสตร์       
กำรค้นคว้ำวิจัย กำรศึกษำ และกำรบริกำรทำงสุขภำพ (CRA 2.3-1-1) 

 ปัจจุบันคณำจำรย์และนักวิจัยได้จัดท ำผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง มีผลงำนเป็นที่
ประจักษ์ มีผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ ผลงำนวิจัยระดับประเทศและระดับนำนำชำติ      
รำชวิทยำลัยได้พิจำรณำให้ควำมส ำคัญต่อกำรน ำเสนอโครงกำรวิจัยต่ำงๆ  จึงได้วำงระบบและกลไกในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงรัดกุม เพ่ือเอ้ืออ ำนวยให้คณำจำรย์และนักวิจัยได้สร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ         
ในปีกำรศึกษำ 2560 มีข้อมูลกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรและมีผลคะแนนประเมิน ดังนี้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

จ ำนวนเรื่อง ผลรวมค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
สถำบันบัณฑิตศึกษำ

จุฬำภรณ์ 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
สถำบันบัณฑิตศึกษำ

จุฬำภรณ์ 
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 

ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

46.96 225.33 

แปลงค่ำร้อยละที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 7.83 18.78 
คะแนนที่ได้ 5.00 5.00 

 
รำชวิทยำลัยได้คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินของทุกส่วนงำน และหน่วยงำนวิจัยในรำชวิทยำลัย เท่ำกับ 

5.00 คะแนน 
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ผลการด าเนินงาน 
สังกัด ค่ำคะแนนที่ได้ 

1. วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 5.00 
2. สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ ์ 5.00 
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 10.00 
จ ำนวนส่วนงำนและหน่วยงำนวิจัยทั้งหมดในรำชวิทยำลัย 2.00 
คะแนนที่ได ้ 5.00 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 5.00 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 5.00 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 5.00 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดทั้งในระดับชำติและระดับ   

นำนำชำติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรยังมีผลงำนวิชำกำรจ ำนวนไม่มำก 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. จัดระบบให้มีกำรดูแล อำจำรย์รุ่นใหม่ โดยมีพ่ีเลี้ยงคืออำจำรย์ที่ผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย กำรเผยแพร่

ผลงำนวิชำกำรแล้ว 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 2.3-1-1 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ปี 2560 
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องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 33  การการบริการวิชาการบริการวิชาการ    

 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม เป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยพึง
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนสังคมและประเทศชำติในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญกำรให้บริกำรวิชำกำร อำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม โดย
ให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนหน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะชุมชนและสังคมโดยกว้ำง 
รูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของรำชวิทยำลัยเป็น
แหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรมจัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจัย เพ่ือตอบค ำถำม
ต่ำงๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร นอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้สังคมแล้ว รำชวิทยำลัย
ยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือ เพ่ิมพูนควำมรู้ และประสบกำรณ์ของอำจำรย์ อันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำ
หลักสูตร มีกำรบูรณำกำร เพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย พัฒนำต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ และเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ของรำชวิทยำลัยจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ 
กำรบริกำรวิชำกำร 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 5.00 
คะแนน 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างส่วนงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีกำรศึกษำ 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้จัดโครงกำรเดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 
26 พฤศจิกำยน 2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (CRA 3.1-1-1) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกร
สังกัดรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ บุคลำกรสังกัดสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ชุมชนโดยรอบโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ชุมชน
เขตหลักสี่รวมทั้ง บุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล อีกทั้งยังเป็นโครงกำรต่อเนื่องที่จะขยำย
ไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งได้รับควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน  
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ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในกำรกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวันอำทิตย์ ที่ 
26 พฤศจิกำยน 2560 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยใน และภำยนอก มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดงำน ตำมค ำสั่ง รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 166/1560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน รำชวิทยำลัย        
จุฬำภรณ์ เดิน วิ่ง กำรกุศล เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ครั้งที่ 1 (CRA 3.1-2-2) ซึ่งได้มี
กำรจัดประชุมวำงแผนร่วมกัน เพื่อร่วมกันด ำเนินกำรตำมโครงกำร ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งนี้โดยมีส่วนร่วม
จำกชุมชนเขตหลักสี่ และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งได้รับควำมร่วมมือทั้งภำครัฐ และเอกชนตำมโครงกำร  ดังนี้ 
(CRA 3.1-2-3)     
 2.1 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตสมุทรสำคร ส่งนักศึกษำเข้ำร่วม จ ำนวน 40 คน และรำยชื่อ
กรรมกำร จ ำนวน 3 คน  
 2.2 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตกรุงเทพ ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมจ ำนวน 40 คน  
 2.3 อธิบดีสถำบันพลศึกษำ ร่วมเป็นที่ปรึกษำในกำรจัด เดิน วิ่ง กำรกุศล 
        2.4 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
         2.5 กรมกิจกำรพลเรือนทหำร 
         2.6 โรงพยำบำลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 
         2.7 บริษัท พี.ซี.เอ. พร๊อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 
         2.8 บริษัท ไปรษณีย์ไทย  
         2.9 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
    
ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์เดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวันอำทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกำยน 2560 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และเป็นกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของบุคลำกร
สังกัดรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ สังกัดสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ชุมชนโดยรอบโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ชุมชนเขตหลักสี่ 
รวมทั้งบุคคลทั่วไปเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 4,607 คน (CRA 3.1-3-1)    
 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนกลุ่มเป้ำหมำยนั้น  ชุมชนโดยรอบเริ่มมีควำมตื่นตัวในกำรออก
ก ำลังกำยเพ่ิมขึ้นโดยศูนย์สำธำรณสุข 54 เขตหลักสี่ ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้ำหน่วยเวชศำสตร์กำรกีฬำไปเป็น
วิทยำกรให้ค ำแนะน ำในกำรออกก ำลังกำยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์สำธำรณสุข 54  ในกำรนี้ รำชวิทยำลัยจะมีกำร
ติดตำมผลในระยะ 1 - 3 ปีต่อไป   

อย่ำงไรก็ตำม  รำชวิทยำลัยได้ตระหนักถึงปัญหำสุขภำพของประชำชน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร
วิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวและสุขภำพ โดยก ำหนดกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จำกผลกำรประเมินโครงกำรฯ เพ่ือให้ชุมชนเป้ำหมำย ซึ่งแสดงควำมประสงค์ในกำรต้องกำร กำรมีส่วน
ร่วมถึง ร้อยละ 91.7 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์จึงได้มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และขยำยกิจกรรมไปใน
ส่วนภูมิภำคทั้งสี่ภำค สรุปดังนี้  
  4.1 ผลกำรประเมินโครงกำร “รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่  1” จำก
แบบสอบถำมจ ำนวน 1,546 รำย หำกมีกำรจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง กำรกุศลอีก ผู้ตอบแบบสอบถำม ยินดีเข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวน 1,417 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 (CRA 3.1-4-1)    
  4.2 โครงกำรเดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมำน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่ว
ประเทศ” โดยร่วมก้ำวพร้อมกัน สี่จังหวัด (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด สุรำษฏร์ธำนี) โดยกิจกรรมจะมีกำร 
จัดขึ้นในวันอำทิตย์ที่  25 พฤศจิกำยน 2561 และได้มีกำรแถลงข่ำวเปิดโครงกำร ไปเมื่อวันอังคำรที่              
24 กรกฎำคม 2561 (CRA 3.1-4-2)    
 
ข้อ 5. ราชวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 
 

 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น (CRA 3.1-5-1)    
  5.1 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) ในกำรใช้สนำมเพ่ือจัดกิจกรรมกีฬำ และอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรท ำ MOU เพ่ือใช้สนำมกีฬำร่วมกัน ทั้งเจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำฯ 
  5.2 สถำบันกำรพละศึกษำให้ควำมร่วมมือส่งบุคลำกรเป็นกรรมกำร และอนุกรรมกำร และส่ง
นักศึกษำร่วมโครงกำร 
  5.3 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ มหำวิทยำลัยมหิดล ให้ควำมร่วมมือส่ง
บุคลำกร เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
  5.4 สมำคมนักวิ่งเพ่ือสุขภำพแห่งประเทศ ให้ควำมร่วมมือในด้ำนบุคลำกรและอุปกรณ์ 
  5.5 ส ำนักงำนเขตหลักสี่ ให้กำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด ต้นไม้ และเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย 
  5.6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ เขตหลักสี่ ให้ใช้พ้ืนที่และเส้นทำงในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
  5.7 บริษัท พี.ซี.เอ. พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ให้ใช้พ้ืนที่และเส้นทำงในกำรจัดกิจกรรมในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนยินดีด ำเนินกำรให้ควำมร่วมมือในกำรจัดงำนและรำชวิทยำลัยมีกำร
ขยำยโครงกำรสู่ 4 ภูมิภำคในโครงกำร เดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมำน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วย
โรคมะเร็งทั่วประเทศ” 
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  5.8 โรงพยำบำลเซ็นทรัลเยนเนอรัล ได้ให้ควำมร่วมมือรถปฐมพยำบำล พร้อมเจ้ำหน้ำที่ 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรจัดงำน และรำชวิทยำลัยมีกำรขยำย
โครงกำรสู่ 4 ภูมิภำค ในโครงกำร เดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมำน” เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทั่วประเทศ 
 
ข้อ 6. ทุกส่วนงานต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของราชวิทยาลัย 
ตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของราชวิทยาลัยทั้งนี้ต้อง
มีอาจารย์มาจากทุกส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำร “รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่ 1” มีบุคลำกร ของรำชวิทยำลัยเข้ำร่วม 
จ ำนวน 800 คนคิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำทั้งหมด จ ำนวน 1,146 คน อำจำรย์คิดเป็น    
ร้อยละ 13.33 ของอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด จ ำนวน 75 คน (CRA 3.1-6-1)      
   
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. มีกำรรับรู้และตื่นตัวในเรื่องของกำรส่งเสริมสุขภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเดินและวิ่ง

ในทุกภำคส่วน 
2. มีกำรขยำยขอบเขตของกิจกรรมครอบคลุม 4 ภูมิภำคของประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม 
1. มีกำรตอบแบบประเมินผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ดยกำรสแกนคิวอำร์โค้ด เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. โครงกำร เดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมำน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ” ในวัน

อำทิตย์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 
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รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 3.1-1-1 ขออนุมัติโครงกำรและอนุมัติค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่ง 
กำรกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ที่ 002(รพ) 107.60/6005 
วันที่ 15 มีนำคม 2560 

CRA 3.1-2-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรจัดงำน รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
เดิน วิ่ง กำรกุศลฯ ครั้งที่ 1 ที่ 002(รพ) 107.60/0027 วันที่ 23 พฤษภำคม 
2560 

CRA 3.1-2-2 ค ำสั่งที่ 166/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
เดิน วิ่งกำรกุศล เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ครั้งที่ 1 

CRA 3.1-2-3 หนังสือตอบกลับให้ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก 
CRA 3.1-2-3 รำยงำนกำรประชุม โครงกำรจิตอำสำจุฬำภรณ์เพ่ือชุมชน เมื่อวันเสำร์ที่ 21 

เมษำยน 2561 
CRA 3.1-3-1 ประมวลภำพโครงกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่ 1 เมื่อวัน

อำทิตย์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2560 
CRA 3.1-3-2 โครงกำรจิตอำสำจุฬำภรณ์เพ่ือชุมชน เมื่อวันเสำร์ที่ 21 เมษำยน 2561 
CRA 3.1-4-1 สรุปผลกำรประเมินโครงกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 1 
CRA 3.1-4-2 โครงกำร เดิน – วิ่ง กำรกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมำน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผู้ป่วย

โรคมะเร็งทั่วประเทศ” 
CRA 3.1-6-1 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เดิน วิ่งกำรกุศล ครั้งที่ 1 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  44  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  

 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของรำชวิทยำลัย ดังนั้น        
รำชวิทยำลัยจึงต้องมีระบบ และกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุณภำพ โดยอำจ
มีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน และมีกำรบูรณำกำรเข้ำกับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำเผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
4.1 ระบ บและกล ไกกำรท ำนุ บ ำ รุ งศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

5.00 

คะแนน 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยได้ก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์ที่ 6 เพ่ือให้มีกำรสืบสำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ ศีลธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งก ำหนด กลยุทธ์ ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและ
นักศึกษำให้มีจิตส ำนึกในกำรสืบสำนและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ ศีลธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 โดยมีประธำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 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 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ โดยบรรจุพันธกิจด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และระบบงำนสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์
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ร่วมอย่ำงยั่งยืนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร โดยก ำหนดชื่อโครงกำร/กิจกรรม และ
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร รวมทั้งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ และได้
ด ำเนินกำรกิจกรรม และโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

  2.1 โครงกำรจัดสร้ำงพระพุทธรูปประจ ำโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และจัดท ำเหรียญที่ระลึก 
“พระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ          
พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ในโครงกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 90 
พรรษำในปี 2560 และเพ่ือให้ประชำชนทั่วไปได้สักกำรบูชำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและร่วมบริจำคช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยำกไร้รวมทั้งกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (CRA 4.1-2-1) และมีกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึง ทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน ท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุ ประสงค์
ของกำรจัดสร้ำงเหรียญพระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ โดยมีผู้มีจิตศรัทธำบริจำคและสำมำรถมอบเหรียญ
ให้แก่ผู้มีควำมประสงค์บริจำคได้ครบตำมเป้ำหมำย  
  2.2 รำชวิทยำลัยด ำเนินงำนกิจกรรม จัดพิธีทำงพระพุทธศำสนำเนื่องในโอกำสต่ำงๆ ได้แก่ 

  (1) โครงกำรไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2560จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น 2 อำคำรสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้แสดงควำมเคำรพ 
ควำมกตัญญูกตเวที ต่อคณำจำรย์และร่วมอนุรักษ์สืบสำนประเพณีอันดีงำม ผลสรุปโครงกำรพบว่ำมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหำรและอำจำรย์จำกคณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข คณะพยำบำลศำสตร์ 
จ ำนวน 47 คน นักศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำรังสีเทคนิค และ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 113 คน ผลประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี - ดีมำก ร้อยละ 
96.65 (CRA 4.1-2-2) 

  (2) จัดพิธีสงฆ์สวดมนต์และบรรยำยธรรม เพ่ือถวำยเป็นพระกุศลแด่ศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป 
และในวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนได้มีกำรเพ่ิมกิจกรรมธรรมะบรรยำยขึ้นหลังจำกกิจกรรมสวดมนต์ กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยมีผู้บริหำร บุคลำกรและประชำชนเข้ำร่วมพิธีและเป็นไปตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีทุกประกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกสัปดำห์มีผู้เข้ำร่วมพิธีเป็นเป็นตำมเป้ำหมำย  (CRA 
4.1-2-3) 
  2.3 คณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
ได้จัดโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวนทั้งสิ้น 3 โครงกำร ดังนี้ 

 (1) โครงกำรไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น 2 อำคำรสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้แสดงควำมเคำรพ 
ควำมกตัญญูกตเวที ต่อคณำจำรย์และร่วมอนุรักษ์สืบสำนประเพณีอันดีงำม ผลสรุปโครงกำรพบว่ำมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหำรและอำจำรย์จำกคณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข คณะพยำบำลศำสตร์ 
จ ำนวน 47 คน นักศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำรังสีเทคนิค และ
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หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 113 คน ผลประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี - ดีมำก ร้อยละ 
96.65 (CRA 4.1-2-4) 
   (2) โครงกำรรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเที่ยวเกำะเกร็ด” ส ำหรับนักศึกษำชั้น
ปีที่ 1 สำขำรังสีเทคนิค จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ณ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี 
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

   (2.1) เพ่ือให้นักศึกษำเรียนรู้วิถีชุมชน 
   (2.2) เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้เกิดควำมตระหนัก และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสำนภูมิปัญญำ และคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น ชีวิต ค่ำนิยมที่ดีงำมและ
ควำมเป็นไทย 

   (2.3) เพ่ือให้เกิดควำมภูมิใจและจิตส ำนึกในกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

   (2.4) เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ 
อุดมศึกษำ 
    ผลสรุปโครงกำรพบว่ำมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นนักศึกษำจ ำนวน 37 คน คิด
เป็น 100% เกินกว่ำที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ 80% มีอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน 8 คน รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด จ ำนวน 45 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก และดี (CRA 4.1-2-4) 
     (3) โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ จัดขึ้นวันที่ 18 เมษำยน 2561 ณ ศูนย์       
กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 สำขำรังสีเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์ 
      (3.1) เพ่ือให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีที่ดีงำม
ของไทย  
      (3.2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมส ำนึกในกำรแสดงออกซึ่งควำมเคำรพต่อ
ผู้สูงอำยุและคณำจำรย์ 
      (3.3) เพ่ือให้นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมร่วมกันผลสรุปโครงกำร พบว่ำมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เป็นนักศึกษำจ ำนวน 36 คน อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 14 คน ผลกำรประเมินควำม    
พึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 (CRA 4.1-2-5) 
 2.4 คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ได้จัดโครงกำรด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงกำรไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2560 โดยจัดร่วมกับคณะแพทยศำสตรและกำร
สำธำรณสุข 
 
ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ไดม้ีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ ก ำกับและติดตำมให
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เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของรำชวิทยำลัย ทั้งนี้ส่วนงำนได้น ำแผนยุทธศำสตร์ลงสู่กำรปฏิบัติและมีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแผนยุทธศำสตร์ฯ 
  
ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนครบทุกกิจกรรม/โครงกำร กิจกรรมพิธี
สงฆ์สวดมนต์และบรรยำยธรรม เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกสัปดำห์ ทุกเดือนตำมล ำดับโดยมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็นพนักงำนรำชวิทยำลัย รวมทั้งบุคคลภำยนอกคือ ผู้ป่วยและญำติด้วย 
 โครงกำรจัดสร้ำงพระพุทธรูปประจ ำโรงพยำบำลจุฬำภรณ์และจัดท ำเหรียญที่ระลึกนั้น บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดให้จัดสร้ำงพระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ จ ำนวน 1 องค์ และหอพระ จัดท ำเหรียญ
พระพุทธพระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ จ ำนวนทั้งสิ้น 505,600 เหรียญ โดยผลกำรด ำเนินงำนมีผู้มีจิต
ศรัทธำบริจำคเงิน และรับมอบเหรียญฯ ไปบูชำได้ครบตำมจ ำนวนที่จัดสร้ำงขึ้น  
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯของส่วนงำนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ โดยคณะวิชำ
ในสังกัดบรรลุตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.50  
   
ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรจัดสร้ำงพระพุทธรูปประจ ำโรงพยำบำลจุฬำภรณ์และจัดท ำเหรียญที่ระลึก ฯ ผลกำรประเมิน
บรรลุตำมเป้ำหมำยและมีผู้ประสงค์จะขอรับเหรียญที่ระลึกไปบูชำเพ่ิมเติม ดังนั้นสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จึงมี
มติอนุมัติให้จัดท ำเหรียญพระพุทธสิรินำคเภสัชยคุรุจุฬำภรณ์ เพ่ิมเติมจ ำนวน 100,000 เหรียญ  
 งำนพิธีทำงพระพุทธศำสนำ มีกำรประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของบุคลำกรและบุคคลภำยนอก
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด รำชวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ
ตำมโอกำสส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 
 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ โดยคณะวิชำในสังกัดได้ท ำกำรประเมินผลกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรตำมแผนฯ ดังนี้ 
  5.1 พิธีไหว้ครู มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบด้ำนพิธีกำรที่ชัดเจน โดยเป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกัน
ของทั้ง 2 คณะ 
  5.2 โครงกำรรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเที่ยวเกำะเกร็ด” มีกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรและวิทยำกรซึ่งจะต้องมีกำรพัฒนำต่อไป 
  5.3 โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีกำรประเมินผลเกี่ยวกับ
กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน ระยะเวลำ และกิจกรรมในวันงำนซึ่งจะต้องมีกำรพัฒนำต่อไป 
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ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรจัดสร้ำงพระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์ สถำนีวิทยุ สถำนีโทรทัศน์ อย่ำงต่อเนื่อง  
 ส ำหรับโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนอ่ืนๆ ข้ำงต้น รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้มีกำรเผยแพร่กิจกรรม 
โครงกำร ภำพถ่ำย ทั้งในระบบสำรสนเทศ สื่อสังคม สื่อสิ่งพิมพ์ และรำยงำนประจ ำปี 2560 ของรำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ ์(CRA 4.1-6-1, CRA 4.1-6-2) 
 
ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 N/A 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี องค์ประธำน และนำยกสภำ   

รำชวิทยำลั ยจุฬ ำภรณ์  ทรงเป็นแบบอย่ำง และมีพระปณิ ธำนที่ มุ่ งตำมรอย พระบำทสมเด็ จ                                
พระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช ทั้งด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นคนไทย ด้วยบุคลำกร
ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์  และนักศึกษำทุกคน ได้ รับรู้ และตระหนักถึงคุณ ค่ำควำมเป็น ไทย               
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ำเนินใน
ชีวิตประจ ำวันทุกวัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
1. พระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ ที่รำชวิทยำลัยสร้ำงขึ้นนี้ถือเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ที่ได้

สร้ำงข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยกำรออกแบบของศิลปินแห่งชำติสำขำทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) และ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 
ได้รับกำรท ำพิธีเพ่ือเป็นวัตถุมงคลตำมขนบธรรมเนียมประเพณีอย่ำงไทย อย่ำงครบถ้วน จึงได้รับควำม         
เคำรพบูชำจำกหน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไปทั่วประเทศ มีกำรสั่งจองไปบูชำจนหมด 

2. พระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ เป็นวัตถุมงคลที่มีมำตรฐำนควำมงดงำมตำมแบบศิลปวัฒนธรรม     
อย่ำงไทย มีควำมหมำยเพ่ือบ ำรุงขวัญและเป็นก ำลังใจแก่ผู้ป่วย และจะเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมตลอดไป 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 4.1-1-1 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 395/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธำนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (CRA Strategic Theme Owners) วันที่ 
25 ธันวำคม 2560 

CRA 4.1-1-2 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 4 (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และระบบงำนสู่องค์กร
สมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน) วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 

CRA 4.1-1-3 ยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
CRA 4.1-2-1 แผ่นพับโครงกำร “ขอเชิญร่วมบริจำคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก กำร

จัดสร้ำงพระพุทธสิรินำคเภษัชยคุรุจุฬำภรณ์ พระพุทธรูปประจ ำโรงพยำบำล
จุฬำภรณ”์ 

CRA 4.1-2-2 บันทึกข้อควำม ที่ 002(พส) 60/0213 เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรไหว้ครู ปี
กำรศึกษำ 2560 วันที่ 13 กรกฎำคม 2560 

CRA 4.1-2-3 กิจกรรมสวดมนต์และรับฟังกำรบรรยำยธรรม เพ่ือถวำยเป็นพระกุศลแด่
ศำสตร์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

CRA 4.1-2-4 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรรังสีรักษ์วัฒนธรรมไทย “กิจกรรมเท่ียว
เกำะเกร็ด” 

CRA 4.1-2-5 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ และพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

CRA 4.1-6-1 วำรสำรมูลนิธิจุฬำภรณ์ “ชีวิตใหม่...ใต้ร่มพระกรุณำ” 
CRA 4.1-6-2 หนังสือสำนต่อที่พ่อให้ท ำ Patient First 
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  55  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  

  

 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำรำชวิทยำลัยท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
ดูแลกำรท ำงำนของรำชวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ รำชวิทยำลัยจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ เช่น 
ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้ 
กำรบริหำรจัดกำร 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

5.1 กำรบริหำรของรำชวิทยำลัยเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ ตำมพันธกิจ และ
เอกลักษณข์องรำชวิทยำลัย 

5.00 

5.2 ผลกำรบริหำรงำนของส่วนงำน 4.35 

5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและส่วนงำน 5.00 
คะแนน 4.78 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  กำรบริหำรของรำชวิทยำลัยเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ ตำมพันธกิจ และเอกลักษณ์
   ของรำชวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1.1 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2564) โดยมีกำรระดมสมองและรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภำ        
รำชวิทยำลัย ผู้บริหำร และผู้บังคับบัญชำในระดับต่ำงๆ (CRA 5.1-1-1 ถึง CRA 5.1-1-4) 
 1.2 มีกำรประกำศแผนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระยะเวลำ 5 ปี  (พ.ศ.2560 - 2564) บน
ระบบสำรสนเทศของรำชวิทยำลัยให้ทรำบทั่วกัน เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560 (CRA 5.1-1-5) 
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 1.3 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรแผนงำนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์เพ่ือก ำหนดนโยบำย 
ทิศทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้
กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนประจ ำยุทธศำสตร์บรรลุตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด  มีกำรประชุมเพ่ือ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 3 ครั้ง และมีรำยงำนผลต่อเลขำธิกำร เพ่ือพิจำรณำและ
ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เพ่ือพิจำรณำด้วย (CRA 5.1-1-6 ถึง CRA 5.1-1-9) 
 1.4 มีกำรสั่งแต่งตั้งประธำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (CRA Strategic Theme 
Owners) และค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 1-4 (CRA 5.1-1-10 ถึง CRA 5.1-1-14) 
 1.5 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ปี 2560 - 2561 (CRA 5.1-1-15) 
 1.6 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัย ดังนี้ 
  1.6.1 แผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 -
2565 (CRA 5.1-1-16) 
  1.6.2 แผนยุทธศำสตร์คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
ปี 2561 - 2564 (CRA 5.1-1-17) 
  1.6.3 แผนปฏิบัติงำน 4 ปี โรงเรียนนักอัลตรำซำวน์ทำงกำรแพทย์ (ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
- 2564) (CRA 5.1-1-18) 
  1.6.4 แผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ปี 2561 - 2564 (CRA 5.1-1-19) 
  1.6.5 แผนยุทธศำสตร์สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ปี 2561 - 2564  
 
ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จำกแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ ด ำเนินกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
ระดับหลักสูตรระดับปริญญำตรีของส่วนงำนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ โดยในปีกำรศึกษำ 
2560 เป็นปีแรกของกำรเปิดหลักสูตรของวิทยำลัยฯ ซึ่งผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อปี ได้วิเครำะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตต่อหน่วย ต่อปี ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำรังสี เทคนิค คณะแพทยศำสตร์และกำร
สำธำรณสุข 99,152.56 บำท  
  2.2 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ 162,174.00 บำท  
  2.3 หลักสูตรพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม 880,000.00 บำท  
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  2.4 หลักสูตรวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต์ 668,000.00 บำท  
  2.5 หลักสูตรเคมีชีวภำพ 879,000.00 บำท (CRA 5.1-2-1)  
 
ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของราชวิทยาลัย 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นปีกำรศึกษำแรกท่ีรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี 
และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ได้มีกำรจัดกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง 3 เรื่อง คือ จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำใหม่ในระดับปริญญำตรี ไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวนอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีน้อย และมีนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำไม่
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดของหลักสูตร (CRA 5.1-3-1) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ พบว่ำ กำรรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 เป็นไปตำมเป้ำหมำย มีผู้
เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมขึ้น และหลักสูตรมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกำรท ำวิจัย
เพ่ือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถติดต่อและขอค ำปรึกษำ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ได้หลำยช่องทำง และมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ
ในระเบียบสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำ พ.ศ.2560 (CRA 5.1-3-2)     
 ทั้งนี้ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งได้มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำปัจจัย
เสี่ยงในแต่ละด้ำนให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง (CRA 5.1-3-3) 
 
ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
  

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลทั้ง 10 ประกำรอย่ำงเคร่งครัด ภำยใต้กำร
ก ำกับ ดูแล ส่งเสริมให้เกิดธรรมำภิบำลของกรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (CRA 5.1-4-1) ดังนี้ 
  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีกำรบริหำรงบประมำณและทรัพยำกรที่ มี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลเน้นผลลัพธ์ เพื่อใช้ทรัพยำกรให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้ตำมพันธกิจของรำชวิทยำลัยได้อย่ำงครบถ้วน ท ำให้เกิดผลของกำรด ำเนินงำนปรำกฏ
เป็นรูปธรรม เช่น กำรจัดตั้งคณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข คณะพยำบำลศำสตร์ กำรเปิดหลักสูตรด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพตำมแผนที่ก ำหนด กำรรับนักศึกษำใหม่รุ่นแรก กำรเปิดศูนย์กำรแพทย์ จุฬำภรณ์เฉลิม           
พระเกียรติ กำรเริ่มโครงกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ส่วนขยำย (400 เตียง) ฯลฯ  ดังปรำกฏผลกำร
ด ำเนินงำนในรำยงำนประจ ำปีของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ปี 2560 (CRA 5.1-4-2) 
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  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีระบบงำนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเพ่ือ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (CRA 5.1-4-3) มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของ
รำชวิทยำลัยฯ รวมทั้งมีกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร (CRA 5.1-4-4) เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจของ       
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่อง  
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) รำชวิทยำลัยมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
โดยก ำหนดให้หลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตในสำขำวิชำที่มีควำมขำดแคลนของประเทศ รวมทั้งกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข ที่ตอบสนองต่อปัญหำของสังคมเช่น โครงกำรรณรงค์บริกำรด้ำน
สุขภำพและกำรให้ควำมรู้ด้ำนโรคหลอดเลือดหัวใจ (CRA 5.1-4-5) โครงกำร Whisper of Ovary ตรวจคัด
กรองมะเร็งรังไข่ (CRA 5.1-4-6) ตลอดจนกำรผลิตผลงำนวิจัยที่ตอบสนองปัญหำของสังคมปัจจุบัน เช่น 
โครงกำรวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย เพ่ือแก้ปัญหำของผู้สูงอำยุ (CRA 5.1-4-7) 
  4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) มีกำรก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระยะเวลำ 5 ปี (2560 -2564) นอกจำกนี้        
สภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ยังได้จัดให้มีกำรประเมินตนเอง ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำร
ก ำกับคุณภำพมำตรฐำนของหลักสูตรที่สภำรำชวิทยำลัยอนุมัติในทุกหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งเป็นหลักประกันอีกด้ำนหนึ่งที่รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์แสดงควำมรับผิดชอบ 
และให้กำรคุ้มครองผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5. หลั กความโปร่ งใส  (Transparency) มี ระบบและกลไกกำรบริห ำรจั ดกำรใน            
รำชวิทยำลัย ที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีกำรบริหำรงำนที่ยึดมั่นในควำมถูกต้อง 
เป็นไปตำมระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่รำชวิทยำลัยก ำหนด มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรรำชวิทยำลัย        
จุฬำภรณ์ รวมถึงมีงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรรับตรวจสอบกำรเงิน บัญชีจำกหน่วยงำนภำยนอกรำยงำน
กำรตรวจสอบบัญชี ปี 2560 (CRA 5.1-4-8) เป็นต้น 
  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรงำนของรำชวิทยำลัยฯ เน้นกำรมีส่วน
ร่วมในทุกระดับ อำทิ องค์ประกอบของกรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ผู้ทรงคุณวุฒิโดยต ำแหน่งและผู้แทนผู้ปฏิบัติงำนในรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ องค์ประกอบของ
กรรมกำรบริหำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ที่ประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนงำนที่จัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำรประจ ำ
ส่วนงำน ฯลฯ ดังนั้นกำรด ำเนินงำนจึงผ่ำนกระบวนกำรกำรประชุมเพ่ือรับทรำบ พิจำรณำเสนอควำมคิดเห็น
ด้วยกำรมีมติ เพ่ือด ำเนินงำนหรือวำงแนวทำง กำรปรับปรุง กำรพัฒนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 
  7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) รำชวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในกำร 
กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้กำรภำรกิจของรำชวิทยำลัย เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมคล่องตัว โดยกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำรของส่วนงำน ทั้งวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ (CRA 5.1-4-9)     
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  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สภำรำชวิทยำลัย ได้อนุมัติกำรออกประกำศ ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ภำรกิจทุกด้ำน ที่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงๆ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ (CRA 5.1-4-10)     
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) รำชวิทยำลัยมุ่งเน้นให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในด้ำน     
กำรปฏิบัติและกำรให้บริกำร เพ่ือให้เกิด “ควำมเป็นเลิศในทุกชีวิต” นอกจำกนี้ ในกำรรับสมัครนักศึกษำได้มี
กำรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนทั่วประเทศ และได้ให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนในสำมจังหวัด
ชำยแดนภำยใต้ ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรด้วย 
  อนึ่ง ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้ใช้หลักควำมเสมอภำค เพ่ือพิจำรณำประเมินผลงำน
ประจ ำปีของบุคลำกรด้วย (CRA 5.1-4-11 ถึง CRA 5.1-4-16) 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) รำชวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนใน
รูปแบบของคณะกรรมกำร โดยสภำรำชวิทยำลัยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองภำรกิจด้ำน
ต่ำงๆ และในกำรบริหำรจัดกำรได้พิจำรณำหำฉันทำมติจำกผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
เพ่ือก ำหนดแนวทำงข้อยุติร่วมกัน  
   
ข้อ 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในราชวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ โดยได้ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 
  5.1 กำรจัดกำรควำมรู้ในโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรรักษำโรคมะเร็ง ได้
ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ Clinical Practice Guideline (CPG) เฉพำะโรคและได้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ในกำรจัดท ำ Clinical Practice Guideline (CPG) 
เช่น มะเร็งปำกมดลูก มะเร็งล ำไส้  
   (2) มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย คือกลุ่มแพทย์ และพยำบำล  
   (3) รวบรวมประเด็นควำมรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในตัวบุคคลและในเอกสำร แหล่งอ่ืนๆ
น ำมำสรุปรวบรวมไว้และบันทึกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบในช่องทำง Document Control เช่น Clinical 
Practice Guideline (CPG), Work Instruction, Work process มะเร็งปำกมดลูก ฯลฯ (CRA 5.1-5-1)  และ
น ำไปเผยแพร่ในระบบสำรสนเทศรำชวิทยำลัย  ทั้งนี้ เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรให้บริกำรด้ำนกำร
รักษำพยำบำล และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำที่รับนักศึกษำฝึกงำนในอนำคต 
   (4) มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยแพทย์ พยำบำล และ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสนับสนุนกำรแพทย์ เช่น X-ray ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ  
  5.2 กำรจัดกำรควำมรู้ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรรักษำโรคมะเร็ง มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็งคือ หน่วยวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็ง (Tumor Board) 
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ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็ง (Tumor Board) 
มีหน้ำที่พิจำรณำหำแนวทำงวำงแผนกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็ง ที่เหมำะสมที่สุด ผู้ป่วยมะเร็งทุกรำยจะได้รับกำร
พิจำรณำ ตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (CRA 5.1-5-2) ดังนี้  
  (1) ขั้นตอนกำรเตรียม กำรวำงแผน ศึกษำรำยละเอียดของผู้ป่วยผ่ำนกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ HIS) โดยแพทย์ พยำบำล ที่เกี่ยวข้องสำมำรถรับรู้ข้อมูลได้ 
  (2) กำรก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนและแบบฟอร์มต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล
อย่ำงครบถ้วนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นกำรสื่อสำรครบวงจรเผยแพร่ขั้นตอนกำรท ำงำนในระบบ
สำรสนเทศรำชวิทยำลัย ในการควบคุมเอกสารคุณภาพของโรงพยำบำล (CRA 5.1-5-3) 
   (3) กำรตรวจสอบข้อมูลเอกสำรต่ำงๆ ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ผล X-ray และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ป่วย แพทย์เจ้ำของไข้และคณะกรรมกำร Tumor Board ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
    (4) กำรก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็ง (Tumor 
Board) เป็นประจ ำทุกสัปดำห์  เพ่ือรับฟังรำยละเอียดของผู้ป่วยเฉพำะรำยตำมเอกสำรที่ปรำกฏ ทั้ งนี้ 
คณะกรรมกำรจะร่วมกันวินิจฉัย ให้ควำมเห็น ปรึกษำหำรือ ร่วมเสนอประสบกำรณ์ และสรุปแนวทำง          
กำรรักษำผู้ป่วยแต่ละรำย ทั้งนี้ อำจมีกำรประชุมร่วมกับโรงพยำบำลเครือข่ำย เช่น โรงพยำบำลร้อยเอ็ด โดยใช้
กำรคุณลักษณะกำรประชุมทำงไกล (Teleconference) (CRA 5.1-5-4, CRA 5.1-5-5) 
    กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติด้ำนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยมะเร็ง ท ำให้ได้องค์
ควำมรู้ที่อยู่บนข้อเท็จจริงของผู้ป่วยรำยบุคคล พร้อมกำรรักษำที่ดีที่สุดเฉพำะรำย 
   กำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำว ด ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ท ำให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีของโรงพยำบำลจุฬำภรณ์  
 
ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมำณ 2558 ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์         
อัครรำชกุมำรี ทรงมีพระด ำริให้มีกำรขยำยกำรให้บริกำรจำกโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ขนำด 100 เตียง ไปเป็น 
400 เตียง ภำยใต้ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ขนำด 400 เตียงส่วนขยำยเพ่ิมเติมกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ระยะที่ 1 และขอรับสนับสนุนงบประมำณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โดย
ผูกพันงบประมำณทั้งสิ้น 5 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 - 2563) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,718,570,000.00 บำท 
คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติโครงกำรเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 (CRA 5.1-6-1) จำกรำยละเอียดโครงกำร
ดังกล่ำวรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้ยึดถือแผนกำรบริหำรด้ำนงบประมำณ ด้ำนอัตรำก ำลัง ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร ด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรเงิน และพัสดุ ตำมรำยละเอียดในโครงกำรดังกล่ำวที่ได้รับกำรอนุมัติตำมมติ 
คณะรัฐมนตรี 
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 ปีงบประมำณ 2561 งำนด้ำนพัฒนำบุคลำกรวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์  มีกำร
ก ำหนดกลไกในกำรกลั่นกรองส ำหรับบุคลำกรภำยใน เพ่ือรับทุนกำรศึกษำต่อ (ทุนระยะยำว) และกำรอบรม/ดู
งำน (ทุนระยะสั้น) โดยจัดให้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรลำศึกษำต่อหรือฝึกอบรมต่อยอด/
เฉพำะทำง และกำรอบรมดูงำน รวมจ ำนวน 2 ชุด (CRA 5.1-6-2 ถึง CRA 5.1-6-4)  
และมีประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตรกำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ เรื่องเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุนส ำหรับ
กำรลำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง/ต่อยอด ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (CRA 
5.1-6-4) 

งำนด้ำนพัฒนำบุคลำกรแบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
  (1) กำรลำศึกษำต่อ เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิมีกำรก ำกับติดตำมโดยในระหว่ำงกำรศึกษำต่อหรือ
ฝึกอบรม(กรณี 6 เดือนขึ้นไป) ผู้รับทุนจะต้องท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนหรือผลงำนที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรลำศึกษำต่อฯทรำบทุก 6 เดือน โดยต้องมีกำรตอบใบประเมินโดยสถำบันกำรศึกษำหรือฝึกอบรม
ทุก 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดกำรลำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง/ต่อยอดแล้ว  ผู้รับทุน
จะต้องจัดท ำรำยงำนเสนออธิกำรบดีวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ และคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรลำศึกษำต่อหรือฝึกอบรมต่อยอด/เฉพำะทำงภำยในระยะเวลำ 3 เดือน  
  (2) กำรฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ มีกำรก ำกับติดตำมโดยผู้ที่กลับจำกกำร
ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน จะต้องเขียนรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด 
  (3) กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำรเพ่ือพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรทุกเดือน 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมส่วน
งำน ดังนี้ 
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
   คณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มีกรอบอัตรำก ำลังและกำรรับบุคลำกรใหม่
บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 29 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 11 คน ส่งไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ จ ำนวน 
9 คน (CRA 5.1-6-5) 
    คณะพยำบำลศำสตร์ ได้บรรจุบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 19 คน บุคลำกรสำย
สนับสนุน จ ำนวน 3 คน และได้รับทุนไปศึกษำต่อระดับปริญญำเอกในต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 คน (CRA 5.1-6-
6) 
   ทั้งนี้ในปีกำรศึกษำ 2560 บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของวิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (CRA 5.1-6-7) 
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ไดม้ีกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้วย ดังนี้ 
   (1) มีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังในระยะ 5 ปี 
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   (2) มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรรับสมัครงำนและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ 
ให้ได้มำซึ่งกำรก ำหนดแนวทำงกำรทดแทนก ำลังคนที่ขำดแคลนที่ชัดเจน 
   (3) ในปีกำรศึกษำ 2560 สถำบันฯ ได้บรรจุคณำจำรย์ประจ ำทั้ง 3 สำขำเพ่ิมเติม 
จ ำนวน 3 คน และบรรจุผู้ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุนเพิ่มเติม จ ำนวน 4 คน 
   (4) มีกำรพัฒนำศักยภำพขอก ำลังคนที่มีอยู่ โดยมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนร้อยละ 
60 ของบุคลำกรทั้งหมดไปอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ 
   (5) สนับสนุนส่งเสริมให้คณำจำรย์ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำร ซึ่ งในปีกำรศึกษำ 
2560 มีอำจำรย์ยื่นขอต ำแหน่งวิชำกำร จ ำนวน 2 คน อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   (6) มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้บุคลำกรจัดท ำ/ปรับปรุง 
คู่มือกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ รวมทั้งตัวชี้วัดเพ่ือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ปีละ 1 ครั้ง 
 นอกจำกนี้ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ยังมีกำรเตรียมควำมพร้อม เพ่ือมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ที่ก ำหนดด้วยกำรจัด 
โครงกำรทุนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จัดท ำขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช เนื่องในโอกำส มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 90 
พรรษำ 5 ธันวำคม 2560 (CRA 5.1-6-8) 
 กำรจัดสรรทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกำรจัดสรรทุนให้ผู้ที่มีศักยภำพ ได้ศึกษำต่อในระดับ 
ปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ และกลับมำท ำหน้ำที่ อำจำรย์และนักวิจัย โดยมีจ ำนวนทุนทั้งสิ้น 45 ทุน รวม
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร รวมทั้งสิ้น 337.5 ล้านบาท  
 ในปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรด ำเนินกำรจัดสรรทุน เพ่ือศึกษำต่อระดับปริญญำเอกในต่ำงประเทศ 
โดยมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน 5 คน จำกผู้สมัคร จ ำนวน 7 คน  
 นอกจำกนี้ ยังมีกำรอบรมภำยในส ำหรับบุคลำกร เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน วันที่ 9 มกรำคม 2561 โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำหลักสูตร แนว
ทำงกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มำตรฐำน ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ วันที่ 10 มกรำคม 2561 และกำรบรรยำยเรื่องกำรวำงแผนเพ่ือก้ำว
ไปสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วันที่ 28 มีนำคม 2561 (CRA 5.1-6-9 ถึง CRA 5.1-6-13) 
 
ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในราชวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบกลไกที่สถาบันก าหนดประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 7.1 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (CRA 5.1-7-1)  
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 7.2 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ก ำหนดโครงสร้ำงให้มีหน่วยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำยใต้ข้อบังคับ  
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (CRA 5.1-7-2) ฝ่ำยกำรศึกษำและวิชำกำร เป็นหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประสำนงำนส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อเป็น
กรอบและแนวทำงในกำรควบคุมก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนทั้งในระดับหลักสูตร ระดับส่วนงำน และระดับ  
รำชวิทยำลัย     
    ทั้งนี้คณะกรรมกำรมีกำรประชุมเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรประกันคุณภำพทุกระดับ  
 7.3 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนฯ 
ก ำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CRA 5.1-7-3 ถึง CRA 5.1-7-10)     
 7.4 จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 (CRA 5.1-7-11) 

รำชวิทยำลัยมีกลไกในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับส่วนงำน โดยมีคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำท ำหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อน ระบบกำรประกันคุณภำพของรำชวิทยำลัยตำมนโยบำยที่
ก ำหนด เพื่อเสนอต่อสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ และหน่วยงำนต้นสังกัดต่อไป  
 ในปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะน ำเสนอสภำ    
รำชวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป  

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 7 ข้อ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน                    7 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนกำรประเมินตนเอง                    5.00 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 
   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 7 ข้อ 5 คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำควรได้รับกำรทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติ

เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจชัดเจนและส่งต่อข้อมูลได้ตรงตำมเวลำตำมที่ก ำหนดในแผนมำกขึ้น 
2. ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรในระดับรำยบุคคล (Individual Development Plan) แก่ผู้ที่ต้องกำรพัฒนำ

ตนเองให้ได้รับกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรศึกษำต่อให้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของรำชวิทยำลัย 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 5.1-1-1 ยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)   
CRA 5.1-1-2 เอกสำรกำรน ำเสนอของคณะท ำงำนในกำรวิเครำะห์และด ำเนินกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ปี 2560 - 2564 
CRA 5.1-1-3 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์กับยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกฎหมำยอื่น 
CRA 5.1-1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ครั้งที่ 5/2560 

วันที่ 11 สิงหำคม 2560 
CRA 5.1-1-5 บันทึกข้อควำม งำนแผนและงบประมำณ ที่ 001(103).60/119 เรื่อง ขอ

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

CRA 5.1-1-6 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 276/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
แผนงำนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ วันที่ 3 ตุลำคม 2560 

CRA 5.1-1-7 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแผนงำนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 

CRA 5.1-1-8 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแผนงำนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มกรำคม 2561 

CRA 5.1-1-9 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแผนงำนยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 เมษำยน 2561 

CRA 5.1-1-10 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 395/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธำนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ วันที่ 25 ธันวำคม 2560 

CRA 5.1-1-11 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 164/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 2 วันที่ 30 มีนำคม 2561 

CRA 5.1-1-12 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 241/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 3 (กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นเลิศ
และตั้งอยู่บนหลักควำมเสมอภำคไม่เหลื่อมล้ ำ) วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 
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เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 5.1-1-13 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 4 (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และระบบงำนสู่องค์กร
สมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน) วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 

CRA 5.1-1-14 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ที่ 243/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ 1 (ฉบับแก้ไข) วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 

CRA 5.1-1-15 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ปีงบประมำณ 2560 - 2561 
CRA 5.1-1-16 ยุทธศำสตร์คณะแพทยำศำสตร์และกำรสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2561 - 

2565 
CRA 5.1-1-17 แผนยุทธศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำ

จุฬำภรณ์ ปี 2561 - 2564 
CRA 5.1-1-18 แผนปฏิบัติงำน 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564) โรงเรียนนักอัลตรำ

ซำวด์ทำงกำรแพทย ์
CRA 5.1-1-19 แผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ปี 2561 - 2564 
CRA 5.1-2-1 ส ำนักงำนรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ สรุปรำยงำนวิเครำะห์รำยรับและรำยจ่ำย 

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
CRA 5.1-3-1 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (1 สิงหำคม 2560 ถึง 31 

กรกฎำคม 2561) 
CRA 5.1-3-2 ระเบียบสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ ว่ำด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำ 2560 
CRA 5.1-3-3 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 279/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง วันที่ 20 สิงหำคม 2561 
CRA 5.1-4-1 กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ของรำชวิทยำลัย

จุฬำภรณ ์
CRA 5.1-4-2 รำยงำนประจ ำปี 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
CRA 5.1-4-3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประจ ำปี พ.ศ. 

2560 (แบบประเมินตนเอง) โดยกรรมกำรสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
CRA 5.1-4-4 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 60/2561 เรื่อง มอบอ ำนำจให้รองเลขำธิกำร

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์รักษำกำรแทน เลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ วันที่ 
13 กุมภำพันธ์ 2561 

CRA 5.1-4-5 ผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์และกำรตลำด โครงกำรรณรงค์บริกำรด้ำน
สุขภำพและกำรใหhควำมรู้ด้ำนโรคหลอดเลือดหัวใจ 

CRA 5.1-4-6 โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ผนึกก ำลัง สมำคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดโครงกำร 
Whisper Of Ovary “มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภำยในทุกปี”  
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 รณรงค์หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งรังไข่ 

CRA 5.1-4-7 โครงกำรตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย 
CRA 5.1-4-8 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ส ำหรับปีงบประมำณ 2560 สิ้นสุด วันที่  30 

กันยำยน พ.ศ.2560 โดย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณำกุล 
CRA 5.1-4-9 รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำร รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
CRA 5.1-4-10 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะจัดท ำและ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและบริหำรจัดกำร
ระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

CRA 5.1-4-11 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 538/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะจัดท ำและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและบริหำรจัดกำร
ระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
(ฉบับเพ่ิมเติม) 

CRA 5.1-4-12 รำยงำนกำรประชุมคณะจัดท ำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและบริหำรจัดกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคำรที่ 15 
พฤษภำคม 2561 

CRA 5.1-4-13 (ร่ำง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562 
- 2564) 

CRA 5.1-4-14 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 110/2561 เรื่อง มอบอ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้ช่วย
เลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ด้ำนบริหำร 

CRA 5.1-4-15 ประกำศ ข้อบังคับ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เกี่ยวกับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
CRA 5.1-4-16 ประกำศรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ

ผู้ปฏิบัติงำนในรำชวิทยำลัย ประจ ำปี 2561 (ฉบับแก้ไข) 
CRA 5.1-5-1 องค์ควำมรู้ (Knowledge Management) บนระบบสำรสนเทศรำชวิทยำลัย 
CRA 5.1-5-2 Document control ฝ่ำยกำรแพทยศำสตร์ฯ/งำนสนับสนุนวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์/หน่วยกำยภำพบ ำบัด 
CRA 5.1-5-3 Document control ฝ่ำยกำรพยำบำลและกิจกำรพิเศษ/งำนพยำบำล

ลักษณะพิเศษ/หน่วยพยำบำลกำรวำงแผนรักษำโรคมะเร็ง 
CRA 5.1-5-4 ค ำสั่งโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ที่ 277/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำง

แผนกำรรักษำโรคมะเร็ง (Tumor Board ) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันที่ 21 
พฤษภำคม 2561 

CRA 5.1-5-5 ตำรำงกำรประชุม Tumor Board  
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CRA 5.1-6-1 โครงกำรทุนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำ

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
CRA 5.1-6-2 ค ำสั่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ที่ 66/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประชุมวิชำกำรและกำรฝึกอบรม วิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) ฉบับแก้ไข 
วันที่ 5 มีนำคม 2561 

CRA 5.1-6-3 ค ำสั่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ที่ 67/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรลำศึกษำต่อ ระดับบัณฑิตศึกษำ และกำร
ฝึกอบรมเฉพำะทำง/ต่อยอด วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
(ฉบับแก้ไข) วันที่ 5 มีนำคม 2561 

CRA 5.1-6-4 ประกำศวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ เรื่องเกณฑ์กำร
พิจำรณำให้ทุนสนับสนุนส ำหรับกำรลำศึกษำต่อ ระดับบัณฑิตศึกษำ และกำร
ฝึกอบรมเฉพำะทำง/ต่อยอด ทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ วันที่  31 
กรกฎำคม 2560 

CRA 5.1-6-5 ค ำสั่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ที่ 359/2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับบุคคลทั่วไป       
เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรทุนเฉลิม        
พระเกียรติฯ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 วันที่ 25 ตุลำคม 2560 

CRA 5.1-6-6 ค ำสั่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ที่ 359/2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับบุคคลทั่วไป       
เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรทุนเฉลิม        
พระเกียรติฯ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 (รอบ 2) วันที่ 4 พฤษภำคม 2561 

CRA 5.1-6-7 ค ำสั่งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ที่ 139/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับบุคคลทั่วไป       
เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรทุนเฉลิม        
พระเกียรติฯ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 (รอบ 2) วันที่ 4 พฤษภำคม 2561 

CRA 5.1-6-8 แผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปีกำรศึกษำ 2560 
CRA 5.1-6-9 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่  211/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร วันที่ 23 สิงหำคม 2560 
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CRA 5.1-6-10 ค ำสั่งรำชวิยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 306/2560 เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (เพ่ิมเติม) วันที่ 23 สิงหำคม 2560 
CRA 5.1-6-11 ค ำสั่งรำชวิยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 701/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมกำรประเมินผล

กำรสอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร วันที่ 23 สิงหำคม 2561 
CRA 5.1-6-12 ค ำสั่งรำชวิยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 707/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมกำรประเมินผล

กำรสอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร วันที่ 27 สิงหำคม 2561 
CRA 5.1-6-13 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เรื่อง กำรวำงแผนเพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งวิชำกำร 
CRA 5.1-7-1 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
CRA 5.1-7-2 ข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ว่ำด้วย กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 

2561 วันที่ 16 พฤษภำคม 2561 
CRA 5.1-7-3 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 140/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน วันที่ 22 มีนำคม 2561 และค ำสั่งรำชวิทยำลัย     
จุฬำภรณ์ ที่ 404/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (เพ่ิมเติม) วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 

CRA 5.1-7-4 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 355/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับรำชวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 วันที่ 
12 มิถุนำยน 2561 

CRA 5.1-7-5 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 356/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (วิทยำลัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์) วันที่ 12 มิถุนำยน 2561 

CRA 5.1-7-6 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 357/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (สถำบัน
บัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์) วันที่ 12 มิถุนำยน 2561 

CRA 5.1-7-7 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 358/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (หลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค) วันที่ 12 มิถุนำยน 2561 

CRA 5.1-7-8 ค ำสั่งรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ที่ 359/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (หลักสูตร
พยำบำลศำสตร์) วันที่ 12 มิถุนำยน 2561 

CRA 5.1-7-9 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 14 สิงหำคม 2561 
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เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 5.1-7-10 กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ครั้งที่ 5/2561 

วันที่ 18 กันยำยน 2561 
CRA 5.1-7-11 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลกำรบริหำรงำนของส่วนงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ส่วนงำน คะแนนที่ได้ 
1. วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 4.17 
2. สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 4.53 
คะแนน 8.70 
จ ำนวนส่วนงำน  2 
ผลกำรประเมิน÷ 4.35 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 3.00 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 4.35 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 4.35 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 4.50 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
1. ส่วนงำนมีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะและระดับ หลักสูตรที่เหมำะสม            

มีกำรประสำนงำนที่ดี มีควำมเชื่อมโยงข้อมูลที่ส ำคัญและสำมำรถพิจำรณำโอกำสในกำรพัฒนำในระดับดี
ยิ่งขึ้นได้อีกอย่ำงชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ควรมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล กำรก ำกับติดตำมและ          

กำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพของรำชวิทยำลัยให้มี
ควำมชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้สำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กร
ภำยใต้กำรก ำกับของวิทยำลัยได้อย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
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1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนในพันธกิจต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

2. จัดท ำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล ท ำแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนโดยระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้สำมำรถจัดเก็บ 
และประมวลข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและครบถ้วนมำกข้ึน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 5.2-1-1 รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับส่วนงำน (วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

CRA 5.2-1-2 รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและส่วนงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรทุก
หลักสูตร เพ่ือด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนภำยในหลักสูตร ให้เป็นตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ซึ่งกำรตรวจประเมินคุณภำพระดับหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์ทุกหลักสูตร (CRA 5.3-1-1) 
 
ข้อ 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการระดับราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ผลการด าเนินงาน 
 มีกำรแต่งตั้งหัวหน้ำวิชำประจ ำหลักสูตร ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน
ภำยในหลักสูตร (CRA 5.3-2-1, CRA 5.3-2-2) 
 
ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและส่วนงาน ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้จัดสรรงบประมำณทรัพยำกร ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่ส่วนงำน  
คณะ หลักสูตร เพ่ือช่วยให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในด้วยตนเอง และมีควำม
คล่องตัวสูงสุด เช่น กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำนของหลักสูตรและส่วนงำน  
เช่น  โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำหลักสูตร” แนวทำงกำรบริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรและกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ”      
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน” และโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
“ก้ำวแห่งศักยภำพ ก้ำวแรกของอำจำรย์ใหม่”  
 มีก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยใน ประจ ำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตมีอำจำรย์รับผิดชอบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นหัวหน้ำรำยวิชำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลำกหลำย
รูปแบบทั้งทรัพยำกรบุคคลงบประมำณ และทรัพยำกร สนับสนุนกำรเรียนรู้อื่นๆ  
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ข้อ 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เสนอสภาราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ผลการด าเนินงาน 
   ในปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรประเมินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะ
น ำเสนอต่อสภำรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์เพ่ือพิจำรณำต่อไป 
 
ข้อ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาราชวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน 
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีกำรศึกษำ 2559 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในหลักสูตร มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
  5.1 ให้คณำจำรย์ทุกหลักสูตรเร่งด ำเนินกำรในกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
  5.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำในกำรปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้นักศึกษำของทุกหลักสูตร
มีกำรพัฒนำทักษะด้ำน Soft Skill ให้มำกขึ้น 
 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ไดป้รับปรุงแล้ว ดังนี้ 
  (1) ในปีกำรศึกษำ 2560 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ได้มีกำรออกข้อบังคับรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ      
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) ท ำให้คณำจำรย์มี
แนวทำงที่ชัดเจนในกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และมีอำจำรย์ได้ยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ในปีกำรศึกษำ 2560 แล้ว จ ำนวน 1 คน 
  (2) พัฒนำกระบวนกำรในกำรออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยและมีกำรปรับระบบกำรก ำหนด
ผู้สอนโดยเปิดโอกำสให้อำจำรย์เข้ำใหม่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนท ำให้ผลกำรประเมินคุณภำพ
เรื่อง สำระของรำยวิชำในหลักสูตร และกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีคะแนน
เพ่ิมมำกข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ 
  (3) ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำในกำรปลูกฝังทักษะคติเชิ งบวกให้นักศึกษำของทุก
หลักสูตรมีกำรพัฒนำทักษะด้ำน Soft Skill ให้มำกขึ้น และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำให้นักศึกษำมีจิตส ำนึก
ต่อสังคมด้วยกำรเป็นผู้ให้ผ่ำนกำรท ำกิจกรรมจิตสำธำรณะ ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษำของ
หลักสูตรทำงด้ำน Soft Skills โดยคณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมซึ่งเปิดโอกำสให้
นักศึกษำมีอิสระในกำรจัดกิจกรรมจิตสำธำรณะฯ และคณะฯ ได้ออกประกำศสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
เรื่องจิตสำธำรณะ เพ่ือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้นักศึกษำร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมทั้งที่จัดโดยคณะฯ และจัด
โดยองค์กรภำยนอก โดยได้จัดท ำเล่มสมุดจิตสำธำรณะที่มีรำยละเอียดด้ำนกำรก ำหนดชั่วโมงจิตสำธำรณะ 
ประเภทกิจกรรมและพ้ืนที่เพ่ือกำรบันทึกกิจกรรม ซึ่งได้แจกให้กับนักศึกษำทุกคนเมื่อแรกเข้ำศึกษำเพ่ือเป็น
หลักฐำนกำรร่วมท ำกิจกรรมดังกล่ำว 
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ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรมีผลกำรประเมินคุณภำพของทุกหลักสูตร ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร (CRA 5.3-6-1) 
 

 ผลการประเมินตนเอง 
เป้ำหมำยปีปัจจุบัน 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 6 ข้อ 5 คะแนน 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย    บรรลุเป้ำหมำย 

   ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีถัดไป 6 ข้อ 5 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรวำงแผนกำรน ำแนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล โดยเฉพำะมำตรฐำน 5 ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 

CRA 5.3-1-1 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินหลักสูตร ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 และแนวทำงกำร
น ำเสนอกรอบแนวคิดโครงกำร เพ่ือขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ และกำรขอ
อนุมัติหลักสูตร 
 

CRA 5.3-2-1 ค ำสั่งคณะพยำบำลศำสตร์ ที่  8/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำวิชำ  ประจ ำ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วันที่ 25 เมษำยน 2561 
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เลขที่เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง รำยกำร 
CRA 5.3-2-2 ค ำสั่งคณะพยำบำลศำสตร์ ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบ

รำยวิชำ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
CRA 5.3-6-1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

สถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองสรุปผลการประเมินตนเอง  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมินตนเองของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 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 

บรรลุเป้ำหมำย 

✓ = 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 กำรผลิตบัณฑิต อยู่ที่ 3.72 ผลกำรด ำเนินงำน ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย อยู่ที่ 5.00 ผลกำรด ำเนินงำน ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรทำงวิชำกำร อยู่ที่ 5.00 ผลกำรด ำเนินงำน ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ที่ 5.00 ผลกำรด ำเนินงำน ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 ดีมาก ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.35 ด ี ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 5.00 ดีมาก ✓ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร อยู่ที่ 4.78 ผลกำรด ำเนินงำน ดีมำก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ อยู่ท่ี 4.70 ผลการด าเนินงาน ดีมาก 
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ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก เมื่อพิจำรณำ
รำยองค์ประกอบแล้วพบว่ำองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมำก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  2 
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5  

องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
 

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 ดีมำก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
5 3 - 5.00 4.35 4.78 ดีมำก 

รวม 13 3 7 3 4.70 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.00 4.71 4.32   

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ จ ำแนกตำมปัจจัยน ำเข้ำ

กระบวนกำรและผลลัพธ์พบว่ำปัจจัยน ำเข้ำผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับด ีปัจจัยกระบวนกำรผลกำรด ำเนินงำน
อยู่ในระดบัดมีำก และปัจจัยผลลัพธ์ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดมีำก 
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สรุปจุดเด่นแนวทางเสริมจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการพัฒนา 
จุดเด่น 
1. รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ มีงำนวิจัยที่เน้นนวัตกรรมใหม่ และประสบควำมส ำเร็จจนได้รับรำงวัลระดับ   

นำนำชำติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. น ำแนวทำงกำรน ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล ทั้ง 5 มำตรฐำน 
2. พัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ให้เข้ำสู่กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
    รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์มีแนวปฏิบัติที่ดี ในกำรท ำวิจัย เพ่ือมุ่งแก้ปัญหำสุขภำพ ปัญหำสังคม โดยมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ว่ำ ผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปแก้ปัญหำผู้ป่วย ปัญหำสังคมได้ 
นอกจำกนี้  ยังน ำแนวคิดกำรท ำวิจัย เพ่ือมุ่ งแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำน (R2R) จนประสบความส าเร็จ 
ในการสร้างสรรงานนวัตกรรม และได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 
    ด้วยควำมพร้อมในเรื่องทรัพยำกรสิ่งสนับสนุน ทั้งด้ำน นักวิจัย งบประมำณ และเครื่องมือปฏิบัติกำร 
ประกอบกับควำมพร้อมในกำรสร้ำงเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ  ท ำให้สำมำรถผลักดันงำนวิจัย  ให้เป็นงำนวิจัย 
เชิงบูรณำกำร น ำไปสู่กำรปฏิบัติและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Translatinal Research) สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
ชาติ และยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
1. กำรเปิดหลักสูตรใหม่ ในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพที่ขำดแคลน  
เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต       สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวและสุขภำพ 
เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสัทภำพกำรแพทย์ 
เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์ ฯลฯ 
          


