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บทที่ 1
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร
1.1 ประวัติความเปนมา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดตั้งขึ้นเพือ่ เตรียม
ความพรอมสําหรับการจัดตั้งศูนยการพแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และชวย
สนับสนุนการผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติ มีประวัตคิ วามเปนมาในการจัดตั้งดังนี้
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดไวตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดย
เปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี
ตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดําเนินการ
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตรเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับการอนุมตั ิ และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไมไดบรรจุอยูใ น
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยฯ ไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร
จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให
รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง ซึ่งขณะนัน้ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ทํา
หนาที่ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร ซึ่ง รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ไดเสนอความเห็นวา
เพื่อใหการจัดการศึกษาวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหมนนี้ า จะเปนคณะวิชา
มากกวาภาควิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ และเพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเกิดขึ้น
โดยทันตอการเตรียมเปดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความประสงคของมหาวิทยาลัย รอง
ศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง จึงไดเสนอจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด โดยไดใชทีมอาจารยอาวุโสของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนกรรมการทั้งหมด และใชคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
สถานที่ประชุมตลอดระยะเวลาของการเตรียมการจัดตั้ง โดยไดจัดทําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณการกอสรางอาคารซึ่งเสนอขอไดทันในปงบประมาณ 2540
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง
เปนประธานฯ ไดนําเสนอหลักสูตรและโครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร เพื่อนําเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย
พรอมทั้งเสนอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับ
โครงการจัดตัง้ ภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร
เปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดรับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีในขณะนัน้ ไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรชุดเดิมใหทําหนาที่บริหารโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1225/2540 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
วันที่ 25 กันยายน 2540 มหาวิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนได แตเนื่องจาก
ประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ไดมีนโยบายชะลอการจัดตั้ง หรือ
เพิ่มหนวยงานใหมทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 ไวกอน
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร จึงบริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมและวางแผน ใน
การเปดรับนิสติ โดยใชสํานักงานชัว่ คราวอยูที่อาคาร 17 ชั้น 15 หอง 17 – 1521 และ 17 – 1522
ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สํานักงบประมาณไดอนุมัตงิ บประมาณแผนดินจํานวน 158 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารถาวร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ การกอสรางอาคารไดเริ่มดําเนินการ เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2540 ณ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก การกอสรางแลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2543
และดําเนินการเปนอาคารที่ทําการคณะพยาบาลศาสตร ในป พ.ศ. 2544 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรทุกชั้นป ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร องครักษทั้งหมด ในป พ.ศ. 2545
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตรเสนอและอนุมัติใหเปดดําเนินการเรียนการสอนได
และไดเสนอให กพ.
พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูส ําเร็จการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน โดยระยะแรกนี้ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 (ภาคการศึกษา
ตน) การศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สวนวิชาในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 2 เปนตนไป จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตัง้
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปนรักษาราชการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให รอง
ศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลใหใชเวลาราชการบางสวน ในการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2538
จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2545 และเมื่อ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง เกษียณอายุราชการแลว ไดรับแตงตั้งเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหนงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546
วันที่ 6 มีนาคม 2550 รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ไดรับแตงตัง้ เปนคณบดีคณะพยาบาลศาสตรคนที่
2 ตอจาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2550
1.2 ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเชื่อวา
“การมีสุขภาพอนามัยที่ดีเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอคุณภาพชีวติ และเปนความจําเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติ”
การพยาบาลเปนวิชาชีพที่มคี วามสําคัญและจําเปนของสังคม
มีภารกิจในการใหบริการดานสุขภาพ
อนามัยแกบุคคล ครอบครัว กลุมบุคคล และชุมชน โดยยึดหลักองครวม ครอบคลุมตลอดทุกระยะของชีวิต ตั้งแตวัย
ทารกจนถึงวัยชราในทุกภาวะสุขภาพ มีเปาหมายเพื่อใหบุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดีมคี วามสามารถดูแลตนเองไดตาม
ศักยภาพ มีความผาสุกในชีวิต อยูในครอบครัว และชุมชนของตนเอง การปฏิบัติการพยาบาลเปนกระบวนการ
วินิจฉัยการตอบสนองของสิ่งกระทบที่มีผลตอภาวะสุขภาพ และการจัดการทางการพยาบาล เพื่อใหเกิดภาวะ
สุขภาพดี
คลอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพอยาง
เหมาะสม ใชศาสตรการพยาบาลและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกตปฏิบัติ โดยการรวมมือประสานงานในทีม
สุขภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ เปนไปตามมาตรฐาน คุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการ
พยาบาล
ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิต
บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพ ทัง้ ในระดับพื้นฐาน และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมดานสุขภาพ การคนควาวิจัยเพือ่ สรางองคความรูที่ทันสมัย เพื่อนําไปสูการแกปญหาดานสุขภาพ การ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล และการพัฒนาการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตรมุงเนนที่จะพัฒนาให
เปนแหลงความรูทางวิชาการในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร สามารถใหบริการวิชาการแกชุมชนศรีนครินทรวิโรฒ
และชุมชนใกลเคียงไดอยางเพียงพอ โดยยังประโยชนของสังคมและผูรับบริการเปนสําคัญ และมีเปาหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ยึดมั่นและทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่ดี ทั้งวัฒนธรรมของสังคมไทย และวัฒนธรรมของวิชาชีพการ
พยาบาล ชี้นําและสรางเสริมวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่แตกตางๆ และปองกันวัฒนธรรมที่อาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียในสังคม คณะพยาบาลศาสตร ถือเปนหนาที่ในการทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูอยางถาวร
1.3 ปณิธาน
“ความรูดี มีคุณธรรม นําวิจยั ใฝบริการ ประสานชุมชนพัฒนา”

1.4. วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมุงเนนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาใหเปน
ผูนําและเปนแหลงความรูทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ในระดับประเทศ ภูมภิ าค และนานาชาติ เปนคณะ
วิชาที่สามารถปฏิบัติภารกิจในดานการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ แกสังคม อยางมีประสิทธิภาพ และ
มีคุณภาพ สามารถชี้นําสังคมในดานสุขภาพอนามัยได
1.5 เปาหมาย
1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพ ตามความจําเปนของประเทศชาติ
2) เปนแหลงวิชาการ ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ รวมทัง้ การใหบริการ
วิชาการแกบุคคลและองคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) ศึกษาคนควา วิจัย ดานการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร การบริการพยาบาล ภาวะสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและนวัตกรรมใหม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและการใหบริการพยาบาลให ดียิ่งขึน้
4) สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
1.6 ภารกิจ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในการผลิตบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ใหความรูความสามารถในการคิด การปฏิบัติ
พยาบาล มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการ
พยาบาล การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ยั่งยืน ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดลอม
1.7 พันธกิจ
พันธกิจหลักทีส่ ําคัญของคณะพยาบาลศาสตรมี 4 ดาน ไดแก
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการ
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.8 การแบงสวนงาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการเปนสวนงานระดับคณะวิชา ในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการแบงสวนงานตามโครงสรางหนวยงานในกํากับเปน 7 สาขาวิชา และ 3
สํานักงาน (ดังแผนภูมิที่ 1)

1.9 การบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะฯ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานแตละดาน
ตามความเหมาะสม ทําหนาที่ชวยบริหารราชการของคณะพยาบาลศาสตร และมีกรรมการประจําคณะฯ
ตาม
ระเบียบการบริหารสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 (ดังแผนภูมิที่ 2)
1.10

การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร นําการประกันคุณภาพเขามาใชในการดําเนินงานทุกดานของคณะ ฯ
โดยมีคณบดีเปนผูกําหนดนโยบาย และไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (ดังแผนภูมิ
ที่ 3)
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชา
การบริหารการ
พยาบาล

สาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน

สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร

สาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและ
การผดุงครรภ

สํานักเสริมศึกษาและ
สาธิต
ทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญ

สํานักงานบริการ
วิชาการ

สาขาวิชา
การพยาบาลผูสูงอายุ

สํานักงาน
คณบดี
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร
อธิการบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองฯ บริหาร

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก

หัวหนาสาขาวิชา
การบริหารการ
พยาบาล

คณะกรรมการที่ปรึกษาทาง

คณบดี

รองฯ วิชาการ

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาล
ชุมชน

รองฯ ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร

หัวหนาสาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญ

หัวหนาสํานักเสริมศึกษา
และสาธิตทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองฯ พัฒนาศักยภาพนิสิต

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาลผูสูงอายุ

หัวหนาสํานักงาน
บริการวิชาการ

หัวหนา
สํานักงาน
คณบดี
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แผนภูมิที่ 3 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
คณบดี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักเสริมศึกษาและ
สาธิตทางการพยาบาล

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณบดี
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.11 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
1. รองศาสตราจารยศศิธร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี
3. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร
4. ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา
5. ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย
6. อาจารย ดร.ศรีสุดา
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา
8. อาจารยออมจิต
9. อาจารยจารุวรรณ
10. อาจารยอุบลวนา
11. อาจารย ดร.นัมธมน
12. อาจารย ดร. สุภาภัค

วรรณพงษ
ชางทอง
ขวัญชัย
วังสะจันทานนท
รัตเสถียร
รัศมีพงศ
บรรณเกียรติ
วองวาณิช
ริ้วไพบูลย
ขวัญบุญจันทร
ศิริกุล
เภตราสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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1.12 คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการคณะพยาบาลศาสตร
1. ศาสตราจารย ดร.สมจิต
2. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา
3. รองศาสตราจารยสุปราณี
4. รองศาสตราจารยเพ็ญศรี
5. รองศาสตราจารยศศิธร
6. รองศาสตราจารยจริยาวัตร
7. รองศาสตราจารยพิกุลทิพย
8. รองศาสตราจารยอรพินธ
9. รองศาสตราจารยศริ ิพร
10. รองศาสตราจารยประคอง
11. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา
12. นางสาวสัมฤทธิ์
13. อาจารย ดร. อารี
14. อาจารย ดร. พรรณวิภา

หนุเจริญกุล
บุญทอง
อัทธเสรี
ระเบียบ
วรรณพงษ
คมพยัคฆ
หงษเหิร
เจริญผล
ขัมภลิขิต
อินทรสมบัติ
แฉลมเขตร
ตอสติ
ชางทอง
บรรณเกียรติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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1.13 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
1. รองศาสตราจารยศศิธร
2. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี
4. ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา
5. ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา
7. อาจารยจารุวรรณ
8. อาจารย ดร. ศรีสุดา
9. นางสาวชดา
10. นางสาวนภาพร
11. นางสาวพรทิพย
12. นางสาวนันธิยา
13. อาจารยปาริชาต
14. นางสาวพัชนี

วรรณพงษ
ขวัญชัย
ชางทอง
วังสะจันทานนท
รัตนเสถียร
บรรณเกียรติ
ริ้วไพบูลย
รัศมีพงศ
เกิดโภคา
ศรีโพธิ์
ศรีเชี่ยวชาญ
รักซอน
ญาตินิยม
สมพงษ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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บทที่ 2
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีเปาหมายในการดําเนินการอยางมีคุณภาพทั้ง 4 พันธ
กิจ
เพื่อใหเปาหมายดังกลาว บรรลุวัตถุประสงคและมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ในการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ทั้งของสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
คณะ ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสงเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ภายใตหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะพยาบาลศาสตร
โดยยึดหลักประชาธิปไตยและความเปนเลิศทางวิชาการ
2. จัดสรรงบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุ
ตามเปาหมายอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการมีสวนรวมของอาจารยและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ และสาขาวิชา เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
การศึกษา
5. เปดโอกาสให องคกรวิชาชีพ หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการเสนอแนะ
ใหขอมูล เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
6. จัดใหมีสํานักงานและบุคลากร เพื่อดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อให
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั่วไป เชนเดียวกันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั่วไป
เชนเดียวกันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ไดแก
1. คิดเปน ทําเปน
2. หนักเอาเบาสู
3. รูกาลเทศะ
4. เปยมจิตสํานึกสาธารณะ
5. มีทักษะในการสื่อสาร
6. ออนนอมถอมตน
7. ตามดวยบุคลิก
8. พรอมดวยศาสตรและศิลป
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทางดานวิชาชีพ ของคณะพยาบาลศาสตร มุงหวังใหมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ และสามารถนํามาประยุกตใชใน การปฏิบัติการ
พยาบาลไดอยางเหมาะสม เพื่อแกปญหาสุขภาพแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดอยางมีคุณภาพบน
พื้นฐานแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม
ครอบคลุมทั้งดาน
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสภาพในขอบเขตของวิชาชีพโดย
ยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม
3. สามารถนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สงเสริมการดูแลตนเองไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลได
อยางถูกตอง
4. สามารถเปนผูนํา ผูบริหาร ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิด วิเคราะห อยางมี เหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางเหมาะสม
5. มีทักษะของความเปนมนุษย
มีทัศนคติที่ดีตอผูรับบริการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ และบุคคลอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รักความกาวหนา สนใจใฝรู พรอมที่จะพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
สนับสนุนและใหความรวมมือในการศึกษาวิจยั พรอมทั้งนําผลการวิจยั ไปใชในการปฏิบัติงาน
มีความสํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอวิชาชีพ และประเทศชาติ
เปนพลเมืองดีของสังคม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

2. ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. สามารถสนับสนุนงานของพยาบาลในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟนฟูสภาพของผูรับบริการไดในขอบเขตของอาชีพ
2. มีความรูและสามารถใหการพยาบาลที่ไมซับซอนไดอยางถูกตองตามหลักการ
3. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั และมีทัศนคติท่ดี ีตออาชีพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม รักเพื่อนมนุษย รักองคกร และสวนรวม
5. เปนคนดีของสังคม รักความเปนประชาธิปไตย และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทที่ 4
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
4.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช
ระบบ CIPP0 (Context, Input, Process Product and Outcome) ซึ่งหมายถึงการประกันคุณภาพใน 4 ดาน ไดแก
ดา นบริ บ ท ด า นป จ จั ย นํ า เข า ด า นกระบวนการ และด า นผลผลิ ต โดยพิจ ารณา ปจ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บคุ ณ ภาพ
การศึกษา ในแตละดาน ครอบคลุมมิติของการประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาล และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาพยาบาล รวมทั้ง
สอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ระดับสาขาวิชา/สํานัก

งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
คณะพยาบาลศาสตร

งานควบ
คุมภายใน

งานพัฒนาสูองคการ
แหงการเรียนรู

ระดับคณะ ฯ

แผนภูมิ 4 โครงสรางงานฝายประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานกิจกรรม 5 ส
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คณบดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักเสริมศึกษาและ
สาธิตทางการพยาบาล

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและ
การผดุงครรภ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณบดี

แผนภูมิที่ 5 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มีแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 6
Context

Imput

Process

Product

Outcome

การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
การปรับปรุงแกไข
แผนภูมิที่ 6 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
4.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ตองการใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ เขาใจและมีการนําการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชในการดําเนินงานในทุกๆ ระดับของหนวยงานในคณะ ตั้งแตระดับงานยอย หนวยงานระดับ
สาขาวิชา/สํานัก จนถึงระดับคณะ โดยเนนใหการดําเนินการประกันฯเปนเนื้องานหนึ่งในการดําเนินการทุกเรื่อง
ดังนั้นคณะฯจึงเห็นควรใหมกี ลไกเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ
โดยกําหนดมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดย
กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีโครงสรางดังนี้
1.1 คณบดี
กรรมการที่ปรึกษา
1.2 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
1.3. รองคณบดีทุกคน
กรรมการ
1.4 หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา
กรรมการ
1.5 หัวหนางานในสํานักงานคณบดีทกุ งาน
กรรมการ
1.5 อาจารย 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
1.6 เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปประจําสํานักงานประกันฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
2) พิจารณาระบบ กําหนดและพัฒนาดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3) สรางความเขาใจ ใหคําแนะนําและแกไขปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4) ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล ตามความเหมาะสม
5) รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณาจารย คณะพยาบาลศาสตร
6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร ทุกปการศึกษา
2. คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา มีโครงสรางดังนี้
2.1 หัวหนาสาขาวิชา
ประธาน
2.2 อาจารย 3 – 5 คน
กรรมการ
2.3 อาจารย 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารยในสาขาวิชา
2) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาที่สอดคลองกับระดับคณะ
3) ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
4) จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
5) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับการตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาฯ (รายชื่อคณะกรรมการในแตละ
สาขาดังในภาคผนวกที่ 2)
3. จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งอยูช ั้น 2 ณ หอง 222 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร
4. แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบสํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีหนาทีด่ งั นี้
1) ประสานงานกับสาขาวิชาในการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณะพยาบาลศาสตร และควบคุมภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
2) ดําเนินการดานเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะพยาบาล
ศาสตร และควบคุมภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
3) ใหบริการการใชเอกสารตาง ๆ ในสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) ชวยในการจัดมุมความรูเ รื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู (KM)
5) ติดตามขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควบคุมภายใน และการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู จาก WEB Page ของมหาวิทยาลัยฯ
5. แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
เพื่อใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ ตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมี
นโยบายแตงตัง้ บุคลากรทุกคนของคณะฯ ใหมีสวนรวมในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป
การศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทที่ 5
แนวทาง ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มุงพัฒนาใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ในการทํางาน จึงตองทําใหบุคลากรของคณะฯ ทุกคนเห็นคุณคา มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และรวมมือกันดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ
จึงกําหนดแนวทางและขัน้ ตอนในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ดังนี้
1. ใหความรูแ ละสงเสริมการศึกษาหาความรูด านการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารยและบุคลากร
ในคณะฯ
2. จัดทําคูมือการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และควบคุมใหมีการดําเนินการ
ตามคูมืออยางตอเนื่อง
3. กําหนดมาตรฐาน ดัชนี ในการประเมินใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย สมศ. และเพิ่มเติมมาตรฐานดัชนี
เฉพาะที่เปนคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาและวิชาชีพ
4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานทั้งในระดับ
สาขาวิชา/สํานัก และระดับคณะฯ โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับ
ประเมินจากคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา โดยกําหนดประเมินแลว
เสร็จกอนเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
5. จัดการใหมีเตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย องคกรวิชาชีพ/วิชาการ รวมทั้งการรับการประเมินภายนอกจากสมศ.
6. จัดใหมีการนําผลการประเมินทั้งระดับสาขาวิชา ฯ /สํานัก และระดับคณะ ฯ เขาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ
7. ใหนําผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ มาใชปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของหนวยงาน
ที่รับการประเมินและของคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วางขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 7

การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ

บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูและความ
เขาใจ
2. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการ

การดําเนินการ
วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเปาหมายของการศึกษา
(คุณสมบัติบัณฑิต)
- กําหนดแนวทางระยะเวลา
งบประมาณในการดําเนินงาน
- กําหนดผูรับผิดชอบ
2. ดําเนินการตามแผน (D)
- สงเสริมสนับสนุน
- นิเทศ
- กํากับติดตามการดําเนินการ
3. ตรวจสอบ / ประเมินผล (C)
- กําหนดกรอบการประเมิน
- จัดทําเครื่องมือประเมินเก็บขอมูล
- วิเคราะหและแปลผล
- ตรวจสอบ / ปรับปรุงวิธีการ
ประเมิน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
- ปรับปรุงวิธีการ / กิจกรรมในการ
ดําเนินงาน
zวางแผนในการดําเนินงานครั้ง
ตอไป
z จัดทําขอมูล
1.

การรายงาน
1. จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง

รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
-ระดับสาขา/สํานัก
- ระดับคณะ

แผนภูมิที่ 7 ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทที่ 6
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2549 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตรไดตกลงรวมกันที่จะจัดทํามาตรฐาน ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกันทั้งของ สมศ. มหาวิทยาลัย และ ตัวบงชีค้ ุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล และเมื่อจัดทําแลวเสร็จไดนาํ เขาปรึกษา
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมากขึ้น และจะนํามาใชในการประเมินเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2549 โดยมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่กําหนด
ขึ้นเพื่อใชประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2549
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะ
นักวิชาการชั้นสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวบงชี้ที่ 1.0
กระบวนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีงานทํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P

มีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระบวนการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลเข า เป น นิ สิ ต และ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพบัณฑิต
D จัดกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม
3 คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
2 คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
1 คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
0 คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําแลว ภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การ ศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ป
เกณฑการใหคะแนน

3
2
1

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

คะแนน = ≥รอยละ 80
คะแนน = รอยละ 60-79
คะแนน = รอยละ 1 – 59
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาภายใน 1 ปนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขา ที่สําเร็จการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

3
2
1

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

คะแนน = ≥ รอยละ 80
คะแนน = รอยละ 60-79
คะแนน = รอยละ 1 – 59

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น เป น ไปตามเกณฑ
เงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปการศึกษานั้นๆ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา /มีรายไดประจํา จากการประกอบ
อาชีพอิสระในปการศึกษานั้นๆ
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
เกณฑการใหคะแนน

3
2
1

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

คะแนน = รอยละ 100
คะแนน = รอยละ 75-99
คะแนน = รอยละ 1 – 74
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ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํ า นวนแบบสอบถามที่ ส ง ให น ายจ า ง ผู ป ระกอบการ และผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และ
ผูรับบริการ
จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต และ
ผูรับบริการ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ ที่มี
ตอบัณฑิต
เกณฑการใหคะแนน

3
2
1

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

คะแนน = คาเฉลี่ย ≥ 3.5
คะแนน = คาเฉลี่ย 2.5 – 3.4
คะแนน = คาเฉลี่ย 1 – 2.4

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผาน
มา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 2 คน
2 คะแนน = 1 คน
1 คะแนน = 0 คน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ไดรับ
รางวัลในรอบ 3 ปที่ผานมา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 9 ชิ้นงาน
2 คะแนน = 6 – 8 ชิ้นงาน
1 คะแนน = 1 – 5 ชิ้นงาน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 1.7 (ตัวบงชี้เฉพาะ) รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
บทความจากวิ ท ยานิ พ นธ ป ริญ ญาโทของมหาบัณ ฑิ ตที่สํ า เร็จ การศึก ษาในป
การศึกษานั้น ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในป
การศึกษานั้นทั้งหมด
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 60
2 คะแนน = รอยละ 40 - 59
1 คะแนน = รอยละ 1 – 39

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

33

ตัวบงชี้ 1.8 (ตัวบงชี้เฉพาะ) บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้น ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้นทั้งหมด
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 75
2 คะแนน = รอยละ 50 - 74
1 คะแนน = รอยละ 1 – 49

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 1.9 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) รอยละของบัณฑิตที่สอบผานการจัดสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ จัดโดย
สภาการพยาบาลทุกวิชา ในการสอบครั้งแรกภายหลังสําเร็จการศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบผ า นการจั ด สอบความรู ผู ข อขึ้ น ทะเบี ย น และรั บ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ จัดโดยสภาการ
พยาบาลทุกวิชา ในการสอบครั้งแรกภายหลังสําเร็จการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 70
2 คะแนน = รอยละ 50 - 69
1 คะแนน = < 50

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 1.10 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานวิชา.................................................................................................. ในการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล และการผดุงครรภ จัดโดยสภาการพยาบาลทุกวิชา ในการสอบครั้งแรกภายหลังสําเร็จการศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบผ า นการจั ด สอบความรู ผู ข อขึ้ น ทะเบี ย น และรั บ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ จัดโดยสภาการ
พยาบาลทุกวิชา ในการสอบครั้งแรกภายหลังสําเร็จการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 70
2 คะแนน = รอยละ 50 - 69
1 คะแนน = < 50

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

36

มาตรฐาน 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และ
ทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคม
แหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้ 2.0 กระบวนการพัฒนา/สงเสริมความสามารถในการทําวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา/สงเสริมความสามารถ
ในการทํางานวิจัย และงานสรางสรรคของอาจารยและ
นักวิจัย
D จัดกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม
3
2
1
0

คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

37
ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

38

ตัวบงชี้ 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น
รอ ยละของงานวิ จั ย และงานสร า งสรรคที่ ตี พิ มพ เผยแพร และ/หรื อ นํ า ไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 30
2 คะแนน = รอยละ 20 - 29
1 คะแนน = รอยละ 1 – 19

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํา นวนเงินสนับสนุ นการทํ า วิจัย และงานสรา งสรรคที่สถาบัน ไดจัดสรรใหกั บ
อาจารยและนักวิจัย ในปการศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนักวิจัยไดดวย และไมนับรวม
อาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 30,000 บาท
2 คะแนน = 20,000 – 29,999 บาท
1

คะแนน = 1 – 19,999 บาท

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนักวิจัยไดดวย และไมนับรวม
อาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 50,000 บาท
2 คะแนน = 35,000 – 49,999 บาท
1

คะแนน = 1 – 34,999 บาท

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํา นวนอาจารย แ ละนัก วิจัยที่ไ ดรับ ทุน ทํา วิจัยหรือ งานสรา งสรรคจ ากภายใน
สถาบัน ในปการศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนักวิจัยไดดวย ทั้งนี้ใหนับ
อาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
รอ ยละของอาจารย ป ระจํา ที่ไ ด รับ ทุน ทํ า วิจั ย หรือ งานสร า งสรรค จ ากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 50
2 คะแนน = รอยละ 35 - 49
1 คะแนน = รอยละ 1 – 34
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํา นวนอาจารย ป ระจํา และนั กวิ จัย ที่ไ ดรับ ทุน ทํา วิจั ยหรือ งานสร า งสรรค จาก
ภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น
รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 40
2 คะแนน = รอยละ 25 - 39
1 คะแนน = รอยละ 1 – 24

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 2.6 (ตัวบงชี้เฉพาะ) รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 20
2 คะแนน = รอยละ 15 - 19
1 คะแนน = รอยละ 1 – 14

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

44

ตัวบงชี้ 2.7 (ตัวบงชี้เฉพาะ) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เปาหมาย
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํ า นวนและรายการการจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ อนุ
สิทธิบัตร จําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ปที่ผานมา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 3 ชิ้นงาน
2 คะแนน = 2 ชิ้นงาน
1 คะแนน = 1 ชิ้นงาน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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มาตรฐาน 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดรับชอบตอ
สาธารณะ
ตัวบงชี้ 3.0 กระบวนการดําเนินงานบริการวิชาการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
รวม น้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ทํา ระดับที่
คา
ผูเก็บ
หมายเลข
คะแนนที่ไดจากการประเมิน
อิง
คะแนน
ไดในป ตองการ การประเมินอิง การประเมิน
คะแนน
รวบรวม
เอกสาร
เกณฑ
อิ
ง
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ล
2548
ในป
ขอมูล/
ถวง
มาตรฐานขั้นต่ํา
พัฒนาการ
ตามแผน
2549
น้ําหนัก ผูกํากับตัว
1 2 3
0
1
0
1
บงชี้
มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P มีแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
D จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่ไดกําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม
3
2
1
0

คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแก
สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานั้น
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ในป ก ารศึ ก ษานั้ น ทั้ ง นี้ ก ารนั บ อาจารย ป ระจํ า ให นั บ
อาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
ร อ ยละของกิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 30
2 คะแนน = รอยละ 20 - 29
1 คะแนน = รอยละ 1 – 19
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติห รือระดับนานาชาติในป
การศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น ทั้งนี้สามารถนับอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอไดดวย
รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 25
2 คะแนน = รอยละ 15 - 24
1 คะแนน = รอยละ 1 – 14
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ การวิจัย
ระดับ 2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการพัฒนา การเรียน การสอน อยางนอย 1 โครงการ
ระดับ 3 มีการนําความรู และประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
มาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
ระดับ 4 มีการนําความรู และประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
ระดับ 5 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 3
2 คะแนน = ระดับ 2
1 คะแนน = ระดับ 1
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย ประจํา
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
หรือสังคมในแตละปการศึกษา
มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ แก ชุม ชนหรื อ สัง คมในแตล ะป การศึ ก ษา รวมทั้ง คา วั สดุ อุ ป กรณ และ
คาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น
คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น
จํา นวนอาจารยป ระจํา ในป การศึ ก ษานั้น ทั้ ง นี้ ใ ห นับ อาจารย ป ระจํ า เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม อาจารยที่ลาศึกษาตอ
คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารย ประจํา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 7,500 บาท
2 คะแนน = 5,000 - 7,499 บาท
1

คะแนน = 1 - 4,999 บาท
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 3.5 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม 1 แตเสนอขอมูลได)
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

ตัวบงชี้ 3.6 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได) รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
รายรับของสถาบัน (กลุมสาขาวิชา) ในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพในนาม
สถาบันในปการศึกษานั้น
รายรับของสถาบัน (กลุมสาขาวิชา) ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบันตออาจารยประจํา
จํา นวนอาจารยป ระจํา ในป การศึ ก ษานั้น ทั้ ง นี้ ใ ห นับ อาจารย ป ระจํ า เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 3.7 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได) ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจ
ของสถาบัน
ระดับ 2 มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการ
วิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
ระดับ 3 มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ
ระดับ 4 มีผลงานวิจัย / ผลงานสรางสรรคหรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจาก
การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ
ระดั บ 5 เกิดเครื อ ขา ยความรว มมือ ระหวา งสถาบันการศึ ก ษาและองคกรใน
ชุมชน ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
อยางนอย 1 โครงการ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มาตรฐาน 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล
ตัวบงชี้ 4.0 กระบวนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
รวม น้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ทํา ระดับที่
คา
ผูเก็บ
หมายเลข
คะแนนที่ไดจากการประเมิน
อิง
คะแนน
ไดในป ตองการ การประเมินอิง การประเมิน
คะแนน
รวบรวม
เอกสาร
เกณฑ
อิง
ประสิทธิผล
2548
ในป
ขอมูล/
ถวง
มาตรฐานขั้นต่ํา
พัฒนาการ
ตามแผน
2549
น้ําหนัก ผูกํากับตัว
1 2 3
0
1
0
1
บงชี้
มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P มีแผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
D จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนที่
กําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม
3
2
1
0

คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 4.1 รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํา นวนกิจ กรรมในการอนุรั กษ พัฒ นา และสรา งเสริม เอกลัก ษณ ศิล ปะและ
วัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา
รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 2.0
2 คะแนน = รอยละ 1.5 - 1.9
1 คะแนน = รอยละ 1 - 1.4

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของ
หน ว ยงานไดใ ช เ พื่อ การอนุ รักษ พั ฒ นา และสรา งเสริมเอกลั ก ษณ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการของหนวยงานในปการศึกษานั้น
ร อ ยละของค า ใช จ า ยและมู ล ค า ที่ ใ ช ใ นการอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและสร า งเสริ ม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 1 % ของงบดําเนินการ
2 คะแนน = ร อ ยละ 0.5 – 0.99 %
ของ
งบดําเนินการ
1 คะแนน = รอยละ 0.01 – 0.49 % ของ
งบดําเนินการ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 4.3 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได)
มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
มี ผ ลงาน หรื อ ชิ้ น งานการพั ฒ นาองค ค วามรู และสร า งมาตรฐานศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม (ชิ้นงาน)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 4.4 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได)
ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 2 มีการดําเนินการตามโครงการขอ 1
ระดับ 3 มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น
อีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
ระดับ 4 มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น
อีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
ระดับ 5 มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น
อีกมากหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทยออก
เผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 4.5 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) รอยละของจํานวนกิจกรรม / โครงการที่สงเสริมและพัฒนานิสิตดานคุณธรรม จริยธรรม ตอจํานวนกิจกรรม / โครงการพัฒนานิสิตทั้งหมด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
รอยละของจํานวนกิจกรรม / โครงการที่สงเสริมและพัฒนานิสิตดานคุณธรรม
จริยธรรม ตอจํานวนกิจกรรม / โครงการพัฒนานิสิตทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 40
2 คะแนน = รอยละ 20 - 40
1 คะแนน = < รอยละ 20

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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มาตรฐาน 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสราง
เสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ตัวบงชี้ 5.0 กระบวนการดําเนินงานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
รวม น้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ทํา ระดับที่
คะแนนที่ไดจากการประเมิน
คา
ผูเก็บ
หมายเลข
อิง
คะแนน
ไดในป ตองการ การประเมินอิง การประเมิน
คะแนน
รวบรวม
เอกสาร
เกณฑ
อิง
ประสิทธิผล
2548
ในป
ขอมูล/
ถวง
มาตรฐานขั้นต่ํา
พัฒนาการ
ตามแผน
2549
น้ําหนัก ผูกํากับตัว
1 2 3
0
1
0
1
บงชี้
มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P มีแผนการดําเนินงานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
D จัดกิจกรรมพัฒนาสถาบันและบุคลากรตามแผนที่
กําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม
3
2
1
0

คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 5.1 ระดับคุณภาพของคณะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ขอ 1 กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
ขอ 2 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร มีสวนรวมในการกําหนดและ
ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
ขอ 3 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ติดตามผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง
ขอ 4 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร โดยเฉลี่ยอยางต่ํา
7 วัน
ขอ 5 มีคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา
รอยละ 80
ขอ 6 มีการสงเอกสารใหคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร กอนประชุม
โดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
ขอ 7 มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 5 ขอ
2 คะแนน = 4 ขอ
1 คะแนน = 1 – 3 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

60

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูปงบประมาณที่ขอรับการ
ประเมิน
ระดับ 2 มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไม
นอยกวารอยละ 50
ระดับ 3 มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไม
นอยกวารอยละ 100
ระดับ 4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 4
2 คะแนน = ระดับ 3
1 คะแนน = ระดับ 1 - 2
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 คณะกรรมการ / คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน
ระดับ 2 มีแผนกลยุทธของสถาบัน
ระดั บ 3 มี ค ณะกรรมการวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งของแผนกลยุ ท ธ กั บ
ยุทธศาสตรชาติ
ระดับ 4 แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80
ของแผน
ระดับ 5 แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของ
แผน
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 4
2 คะแนน = ระดับ 3
1 คะแนน = ระดับ 1 - 2
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
ระดับ 2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
ระดับ 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
ระดับ 4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
ระดับ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวย
อื่น
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 4
2 คะแนน = ระดับ 3
1 คะแนน = ระดับ 1 - 2
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระดับ 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระดับ 3 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
ระดับ 4 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 3
2 คะแนน = ระดับ 2
1 คะแนน = ระดับ 1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
1. สินทรัพยถาวร ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน
1.1 ครุภัณฑ
1.2 อาคารสถานที่
1.3 ที่ดิน
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.2.1 ภาคปกติ
2.2.2 ภาคพิเศษ
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 100,000 บาท/คน
2 คะแนน = 65,000 – 99,999 บาท/คน
1

คะแนน = 1 – 64,999 บาท/คน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับสถาบัน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ
เกณฑคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) ระดับสถาบัน
แตละแหง

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ( -4.99) – 4.99 % ของเกณฑ
2 คะแนน = 5 – 9.99 % และ -5-(-9.99)%
ของเกณฑ
1 คะแนน = ≥ +10% หรือ ≤ -10% ของ
เกณฑ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
1. งบดําเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ
1.1 งบประมาณแผนดิน
1.2 งบประมาณเงินรายได
2. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณ
2.1 งบประมาณแผนดิน
2.2 งบประมาณเงินรายได
3. เงินเหลือจายสุทธิ
3.1 งบประมาณแผนดิน
3.2 งบประมาณเงินรายได
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = +10 – 15% ของงบดําเนินการ
2 คะแนน = +5 – 9 % หรือ > 15%
ของงบดําเนินการ
1 คะแนน = 1 – 4 % ของงบดําเนินการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศ ในป
การศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในตางประเทศ ในป
การศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น
รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 60
2 คะแนน = รอยละ 40 - 59
1 คะแนน = รอยละ 1 - 39
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย
ในประเทศ ในป
การศึกษานั้น
จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย
ในตางประเทศใน
ปการศึกษานั้น
เงิ น จั ด สรรสํ า หรั บ การพั ฒ นาคณาจารย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศในป
การศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น
งบประมาณสํ า หรั บ การพั ฒ นาคณาจารย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศต อ
อาจารยประจํา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 15,000 บาท/คน
2 คะแนน = 10,000 – 14,999 บาท/คน
1 คะแนน = 1 – 9,999 บาท/คน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใน
ประเทศ ในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใน
ตางประเทศ ในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่
ลาศึกษาตอดวย
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 80
2 คะแนน = รอยละ 55 - 79
1 คะแนน = รอยละ 1 - 54
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.12 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
มีการรับทราบขาวสาร(ชองทางการรับรูขาวสาร)
มีการใหขอมูลยอนกลับผูบริหารระดับสูง(ชองทางการสื่อสารกับผูบริหาร)
มี ก ารร ว มในการประชุ ม ระดั บ ภาควิ ช าหรื อ ระดั บ คณะ (บั น ทึ ก รายงานการ
ประชุม)
มีการบริหารในรูปคณะกรรมการตางๆ อยางเปนระบบ(คําสั่งแตงตั้งกรรมการ)
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการบริหาร (เชน การตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ ขอมูลจากกลองรับฟงความคิดเห็น เปนตน)
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = มีครบทั้ง 5 ขอ
2 คะแนน = มี 4 ขอ
1

คะแนน = ≤ 3 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.12 (ตัวบงชี้เฉพาะสาขาวิชา ฯ/สํานัก คณะพยาบาลศาสตร) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
มีการรับทราบขาวสาร(ชองทางการรับรูขาวสาร)
มีการใหขอมูลยอนกลับผูบริหารระดับสูง(ชองทางการสื่อสารกับผูบริหาร)
มี ก ารร ว มในการประชุ ม ระดั บ ภาควิ ช าหรื อ ระดั บ คณะ (บั น ทึ ก รายงานการ
ประชุม)
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการบริหาร (เชน การตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ ขอมูลจากกลองรับฟงความคิดเห็น เปนตน)
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = มีครบทั้ง 4 ขอ
2 คะแนน = มี 3 ขอ
1

คะแนน = ≤ 2 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.13 (ตัวบงชี้เฉพาะสาขาวิชา ฯ/สํานัก คณะพยาบาลศาสตร) มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน โปรงใส และตอเนื่อง
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
มีการประเมิน
มีการประเมินทุก 6 เดือน
มีการแจงผลการประเมิน
มีการติดตามการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = มีครบทั้ง 5 ขอ
2 คะแนน = มี 4 ขอ
1

คะแนน = ≤ 3 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 5.14 (ตัวบงชี้เฉพาะสาขาวิชา ฯ/สํานัก คณะพยาบาลศาสตร) มีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน โปรงใส และตอเนื่อง
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน
มีการประเมิน โดยบุคลากรในคณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการแจงผลการประเมิน
มีการติดตามการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = มีครบทั้ง 5 ขอ
2 คะแนน = มี 4 ขอ
1

คะแนน = ≤ 3 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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มาตรฐาน 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เนนการเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผล
การประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวบงชี้ 6.0 กระบวนการดําเนินงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
รวม น้ําหนัก
หมายเลข
เกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ทํา ระดับที่
คา
ผูเก็บ
คะแนนที่ไดจากการประเมิน
อิง
คะแนน
เอกสาร
ไดในป ตองการ การประเมินอิง การประเมิน
คะแนน
รวบรวม
เกณฑ
อิ
ง
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ล
2548
ในป
ขอมูล/
ถวง
มาตรฐานขั้นต่ํา
พัฒนาการ
ตามแผน
2549
น้ําหนัก ผูกํากับตัว
1 2 3
0
1
0
1
บงชี้
มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P มีแผนการจัดกิจกรรมดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอน
D จัดกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
3
2
1
0

คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการทั้งหมด
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับปริญญาโท
1.3 ระดับปริญญาเอก
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = รอยละ 100
2 คะแนน = รอยละ 80 - 99
1 คะแนน = รอยละ 1 - 79
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = (-5.99) – 5.99 %
2 คะแนน = 6 – 9.99% และ
-6 – (-9.99)% ของเกณฑ
1 คะแนน = ≥ +10% หรือ ≤ -10%
ของเกณฑ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย
จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือวุฒิ
สูงสุดของสาขาวิชานั้นในปการศึกษานั้น
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 60
2 คะแนน = รอยละ 40 - 59
1 คะแนน = รอยละ 1 - 39

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย
จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
1. ศาสตราจารย
2. รองศาสตราจารย
3. ผูชวยศาสตราจารย
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 70
2 คะแนน = รอยละ 45 - 69
1 คะแนน = รอยละ 1 - 44

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณ
อักษร
ระดับ 2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ระดับ 3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ระดับ 4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ระดับ 5 มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 4
2 คะแนน = ระดับ 3
1 คะแนน = ระดับ 1 - 2

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร
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ตัวบงชี้ 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
ที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 5 ขอ
2 คะแนน = 3 - 4 ขอ
1 คะแนน = 1 - 2 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

ตัวบงชี้ 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับ)
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2547
2548
2549
ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย แ ละสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

1

2

3

เปาหมาย
ในปการศึกษา 2549

เปาหมาย
ในปการศึกษา 2550

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

83

3 คะแนน = คาเฉลี่ย ≥ 3.5
2 คะแนน = คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49
1 คะแนน = คาเฉลี่ย 1 – 2.49

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษานั้น
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษานั้น
รอ ยละของนั กศึ ก ษาที่ เขา รว มกิจ กรรม/ โครงการพัฒ นานั กศึก ษาต อ จํา นวน
นักศึกษา

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ รอยละ 60
2 คะแนน = รอยละ 40 - 59
1 คะแนน = รอยละ 1 - 39

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
1. งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ
2. คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาของนักศึกษา
3. คาจางบุคลากร
4. คาเสื่อมราคา
5. งบจัดซื้อหนังสือ วารสาร สื่อพิมพ สื่อมัลติมีเดีย
6. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปงบประมาณนั้น
7. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศใน
ปงบประมาณนั้น
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ 7,000 บาท/คน
2 คะแนน = 4,500 – 6,999 บาท/คน
1 คะแนน = 1 – 4,499 บาท/คo
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 6.10 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนปลูกฝง คุณธรรมและจริยธรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนปลูกฝง คุณธรรม
และจริยธรรม

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = > รอยละ 40
2 คะแนน = รอยละ 25 - 40
1 คะแนน = < รอยละ 25

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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ตัวบงชี้ 6.11 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) จํานวนและความเหมาะสมของหองเรียน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
1. จํานวนหองเรียนเพียงพอ
2. ขนาดหองเรียนมีสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
3. สภาพหองเรียนและบรรยากาศเหมาะสม
4. มีความพรอมเรื่อง โสตทัศนูปกรณ

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = มีครบทั้ง 4 ขอ
2 คะแนน = มีครบ 3 ขอ
1 คะแนน = มีครบ 2 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
ผูกํากับตัว
บงชี้

หมายเลข
เอกสาร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549
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มาตรฐาน 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได
ตัวบงชี้ 7.0 กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
รวม น้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
ระดับที่ทํา ระดับที่
คา
ผูเก็บ
หมายเลข
คะแนนที่ไดจากการประเมิน
อิง
คะแนน
ไดในป ตองการ การประเมินอิง การประเมิน
คะแนน
รวบรวม
เอกสาร
เกณฑ
อิ
ง
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ล
2548
ในป
ขอมูล/
ถวง
มาตรฐานขั้นต่ํา
พัฒนาการ
ตามแผน
2549
น้ําหนัก ผูกํากับตัว
1 2 3
0
1
0
1
บงชี้
มีการจัดกิจกรรมตอไปนี้เปนพื้นฐาน
P มีแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
D จัดกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนด
C ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ
A ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัด
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
3
2
1
0

คะแนน = มีการกระทําครบทั้ง 4 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 3 ขอ
คะแนน = มีการกระทํา 2 ขอ
คะแนน = มีการประทํา 1 ขอ และนอย กวา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

89

ตัวบงชี้ 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
เปาหมาย
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ระดั บ 2 มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานและตั ว บ ง ชี้ ข องสถาบั น ที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัย
ที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และ
ผลผลิ ต สามารถรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และเที ย บระดั บ
(Benchmarking)
ระดับ 3 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาที่สมบูรณประกอบดวย การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ และการประเมิ น คุ ณ ภาพอย า ง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป
ระดับ 4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
จากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ
ชุมชน
ระดับ 5 มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549

เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 4
2 คะแนน = ระดับ 3
1 คะแนน = ระดับ 1 - 2
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ตัวบงชี้ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานปการศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ในปการศึกษา 2550
2547
2548
2549
ระดับ 1 มีการดํา เนินการตามระบบและกลไกในการประกั นคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
ระดับ 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ
ของกลุมสาขาวิชา
ระดับ 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชน
ระดั บ 4 มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง
ระดั บ 5 มี น วั ต กรรมด า นการประกั น คุณ ภาพที่ ส าขาวิ ช าพั ฒ นาขึ้ น หรือ การ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่น ๆ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ทํา ระดับที่
ไดในป ตองการ
2548
ในป
2549

รวม น้ําหนัก
คา
การประเมิน
อิง
คะแนน
คะแนน
อิง
ประสิทธิผล
ถวง
พัฒนาการ
ตามแผน
น้ําหนัก
0
1
0
1

คะแนนที่ไดจากการประเมิน
การประเมินอิง
เกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ํา

1

2

3

3 คะแนน = ≥ ระดับ 4
2 คะแนน = ระดับ 3
1 คะแนน = ระดับ 1 - 2
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูเก็บ
รวบรวม
ขอมูล/
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ภาคผนวกที่ 1
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปการศึกษา 2549
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2549
การดําเนินงาน
มิ.ย.
1. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร (วันพฤหัสบดีที่ 2 ทุก 2 เดือน)
2. จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ
4. ประชุมปรับปรุงดัชนี และเกณฑการประเมิน ฯ
5. ประชุมหาแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ฯ
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
7. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ฯ
8. ประชุมเตรียมความพรอมประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ฯ
9. ประชาพิจารณ SAR ระดับคณะ ฯ
10. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
11. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ
12. ประชุมสรุปผลการดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา
13. ประชุมสรุปผลการดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ฯ
14. ประชุมติดตามผลการแกไขจุดออนและเสริมสรางจุด
แข็งระดับสาขาวิชา

ก.ค.

ส.ค.
25

2549
ก.ย.

ต.ค.
12

พ.ย.

ธ.ค.
14

ม.ค.

ก.พ.
8

มี.ค.
9,30

เม.ย.
19

2550
พ.ค.
17

มิ.ย.
14

ก.ค.
12

ส.ค.
9

ก.ย.
13

25
12
12

9,30
14

สาขา
14,15

8
26

21,22
15,16
13
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การดําเนินงาน
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2549
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

15. . ประชุมติดตามผลการแกไขจุดออนและเสริมสรางจุด
แข็งระดับคณะ ฯ
16. ประเมินผลแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ฯ
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ก.พ.

มี.ค.

2550
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ภาคผนวกที่ 2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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