รายงานการประเมินตนเอง
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ประจําปการศึกษา 2550

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2550
คํานํา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนหนวยงานสังกัดสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจดังกลาวคณะพยาบาลศาสตร
พยายามจัดใหมีระบบและกลไกในการดําเนินการที่กอใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย
ใหมี ร ะบบการประกั น คุณ ภาพควบคู ไ ปกั บ การดํา เนิน พัน ธกิจ ต า งๆ ทุ ก ภารกิ จ ของคณะฯ แต
อยางไรก็ตามในการดําเนินการปฏิบัติจริง อาจเกิดขอผิดพลาด หรือบกพรองได คณะฯจึงไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา เพื่อทราบขอผิดพลาดหรือบกพรองและหาทางปรับปรุง
แกไขในปตอไปอยางตอเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2550 คณะจึงไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองประจําปการศึกษา 2550 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะฯ รวมทั้ง
ขอรับการประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และ
มอบหมายใหทํางานการประเมินฯ ทางคณะฯยินดีที่จะรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานตอไป
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(รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13 มิถุนายน 2551
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการจัดตั้งศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ชวยสนับสนุนการผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติ มีประวัติความเปนมาในการ
จัดตั้งดังนี้
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดไวตั้งแตป พ.ศ. 2534
โดยเปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี
ตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อ
ดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย
แตไมไดรับการอนุมตั ิ
และโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตรไมไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยฯ ไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตรจากสํานักงานอธิการบดี
ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตรเปนโครงการภาควิชาพยาบาล
ศาสตร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให
รองศาสตราจารยดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
ทําหนาที่ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร ซึ่ง รองศาสตราจารยดร.ทัศนา บุญทอง ไดเสนอ
ความเห็นวา เพื่อใหการจัดการศึกษาวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดตัง้ สถาบันการศึกษาใหมนี้
นาจะเปนคณะวิชามากกวาภาควิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ และเพื่อใหการดําเนินการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตรเกิดขึ้นโดยทันตอการเตรียมเปดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความ
ประสงคของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง จึงไดเสนอจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น
หนึ่งชุด โดยไดใชทีมอาจารยอาวุโสของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนกรรมการทั้งหมด
และใชคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถานที่ประชุมตลอดระยะเวลาของการเตรียมการจัดตั้ง
โดยไดจัดทําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณการ
กอสรางอาคารซึ่งเสนอขอไดทันในปงบประมาณ 2540
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วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา
บุญทอง เปนประธานฯ ไดนําเสนอหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เพื่อนําเสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเสนอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร เปนโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดรบั อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีใน
ขณะนัน้
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรชุดเดิมใหทําหนาที่บริหาร
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1225/2540 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2540
วันที่ 25 กันยายน 2540 มหาวิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนได
แตเนื่องจากประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ไดมีนโยบาย
ชะลอการจัดตัง้ หรือเพิ่มหนวยงานใหมทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 ไวกอน
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร จึงบริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอม
และวางแผนในการเปดรับนิสิต โดยใชสํานักงานชั่วคราวอยูที่อาคาร17 ชั้น 15 หอง 17 – 1521 และ
17 – 1522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สํานักงบประมาณไดอนุมัตงิ บประมาณแผนดินจํานวน 158 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารถาวร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ การกอสรางอาคารไดเริ่มดําเนินการ เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2540 ณ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก การกอสรางแลวเสร็จใน
ปลายป พ.ศ. 2543 และดําเนินการเปนอาคารที่ทําการคณะพยาบาลศาสตร ในป พ.ศ. 2544 การจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตรทุกชั้นป ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร องครักษทั้งหมด ในป พ.ศ.
2545
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตามที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเสนอและอนุมตั ิใหเปดดําเนินการเรียนการสอนได และไดเสนอ
ให กพ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน โดยระยะแรกนี้ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และ
ชั้นปที่ 2 (ภาคการศึกษาตน) การศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สวนวิชาในภาคการศึกษาปลาย ชัน้ ปที่ 2 เปนตนไป
จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
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วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนรักษาราชการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแต
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลใหใชเวลาราชการบางสวน
ในการดําเนินงานและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตปลายป พ.ศ.
2538 จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2545 และเมือ่ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง เกษียณอายุราชการแลว
ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหนงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร
ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7
มกราคม พ.ศ. 2546
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช วย
พยาบาล โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 80 คน
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตย และเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 97 คน
วันที่ 6 มีนาคม 2550 รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ไดรับแตงตั้งเปนคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรคนที่ 2 ตอจาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550
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สถานที่ตงั้
สํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตั้งอยูที่ ชั้น 2 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่อยู 63 หมู 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ
จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท : 0-2649-5000 ตอ 1800 โทรสาร: 0-2649-5000 ตอ 1823, 1824
Website: http://nurse.swu.ac.th

รูปที่ 1 สํานักงานที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร
รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
ความรูดี วิจยั เดน เนนมาตรฐาน บริการชุมชน เปยมลนคุณธรรม
2.2 ปณิธาน
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพ ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยหัวใจของความ
เปนมนุษย
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2.5 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สอดคลองกับความตองการของ
ชาติและนานาชาติ
2. สรางผลงานวิจยั พื้นฐาน และ การวิจัยประยุกต เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การ
บริการพยาบาล การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน การแกไขปญหาสาธารณสุข
ของประเทศ
3. ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทั่วไป ประชาชนเฉพาะกลุม และ บุคลากรใน
วิชาชีพทางดานสุขภาพ
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะพยาบาล
ศาสตร
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสรางความรวมมือกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ปลูกจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตใหตระหนักในศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร
และชุมชน
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2.3 วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา
ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ จัดการศึกษาเฉพาะ
ทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เปนผูนําดานวิชาการ ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
สรางองคความรูดานการวิจัยเพื่อแกไขปญหาสุขภาพทุกระดับ ยึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
2.4 เปาหมาย
1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพ ตามความจําเปนของประเทศชาติ
2) เปนแหลงวิชาการ ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ รวมทัง้ การใหบริการวิชาการแก
บุคคลและองคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) ศึกษาคนควา วิจัย ดานการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร การบริการพยาบาล ภาวะสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและนวัตกรรมใหม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและการใหบริการ
พยาบาลให ดียิ่งขึ้น
4) สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
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2.6. วัตถุประสงค
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มคี ุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมทั้ง สังคมเมือง และ
สังคมชนบท
2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดทั้งองคความรูใหม ทางศาสตรการพยาบาล และการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย
3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอนั ดีงามของไทย
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช
หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ
6. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคูไ ปกับการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะ ฯ
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2.7 นโยบายคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายที่จะพยายามใหบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนิสิต ของคณะ ฯ มีความรู
ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ โดยการใหความรูดวยวิธกี ารตางๆ และใหเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ ในแตละภารกิจ ซึ่งถือเปนกระบวนการใหบุคลากร
เรียนรูโดยผานการดําเนินงานและไดรับประสบการณจริง รวมใจกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให
เชื่อมโยงและสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของคณะ ฯ สรางการยอมรับระบบ PDCA และ
ยอมรับในผลการประเมินคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และมีความพรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพมากยิ่ง ๆ
ขึ้นไป จากนโยบายดังกลาวจึงเกิดยุทธศาสตร ดังนี้
1. พัฒนาความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีของบุคลากรทุกระดับตอการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดแนวทางการดําเนินการที่มีการสอดแทรกระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ฯ เขาไป
เปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานทุกพันธกิจของคณะ ฯ รวมกัน
3. สรางจิตสํานึกใหมีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดรวมกันไว ชวยกันปรับปรุงแกไ ข
แนวทางที่กําหนดบกพรอง พัฒนาอยางตอเนื่องและปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติของ
องคกร
4. กําหนดตัวบงชี้ ประเมินคุณภาพภายในใหสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล
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3. โครงสรางการบริหารงาน
วันที่ 10 เมษายน 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติสภามหาวิทยาลัยฯไดมีประกาศให
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยใหการบริหารเปนสวนงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร มีโครงสรางการบริหารคณะดังตอไปนี้
แผนภู มิ ที่ 1 โครงสร า งคณะพยาบาลศาสตร
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แผนภู มิ ที่ 2 โครงสร า งการบริ ห ารคณะพยาบาลศาสตร
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3.1 สภาพทางกายภาพของหนวยงาน
คณะพยาบาลศาสตร มีที่ทําการเปน อาคารคณะพยาบาลศาสตร 9 ชั้น ตั้งอยู ณ บริเวณมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เลขที่ 63 หมู 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก 26120 ภายในอาคารมีพื้นที่ใชสอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นทีภ่ ายนอกรวม 7 ไร
อาคารคณะพยาบาลศาสตร หลังแรกนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการคณะพยาบาลศาสตรทั้งหมด ซึง่
ประกอบดวย อาคาร 2 สวน คือ อาคารสวนการเรียนการสอนและการบริหาร และอาคารสวนหองประชุม
และศูนยบริการวิชาการ สรางเสริมสุขภาพ แตเนื่องจากการเสนอของบประมาณกอสรางอาคารในโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เปนชวงระยะเวลาที่ประเทศกําลังประสบภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดเสนอขอเฉพาะอาคารสวนแรกกอน เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนเปนไปได
กอน สวนอาคารสวนที่สองจะเสนอของบประมาณในโอกาสตอไป
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับงบประมาณแผนดิน
ปงบประมาณ 2540 จํานวน 158 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารสวนการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ซึ่งไดเริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และแลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2543 เปน
อาคาร 9 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 15,450.67 ตารางเมตร และไดเริ่มใชเปนอาคารที่ทําการคณะพยาบาล
ศาสตรในป พ.ศ. 2545 ทั้งในสวนของการบริหาร และสวนการจัดการเรียนการสอน อันประกอบดวย
หองเรียน หองสมุด หองประชุมเล็ก หองสัมมนา กลุมยอย หองสาธิตและการฝกปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลใน
สถานการณจําลองคลายจริง (Simulation nursing skill lab) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองฝกทักษะภาษา
และหองสําหรับกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งพื้นที่ใช
สอยในอาคาร 9 ชั้นนี้ เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวาในปจจุบนั และเพียงพอ
สําหรับการขยายการรับนิสิตและขยายการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในอนาคต
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานทรงเปดอาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา
พระราชทานนามอาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา “อาคารศรีนครินทร”
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รายละเอียดภายในอาคาร และการใหบริการ และการจัดการเรียนการสอน แบงเปน
ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่โถงโลงตรงกลาง รอบๆมีหอง Infirmary หอง fitness มีหอ งกิจกรรมนิสิตและ
หองอาหาร อยางละ 1 หอง
ชั้นที่ 2 หองทํางานของสํานักงานคณบดี หองคณบดี หองรองคณบดี หองประชุม หองประกัน
คุณภาพการศึกษา หองการเงิน หองพัสดุ หองบริการการศึกษา
ชั้นที่ 3 หองเรียนสําหรับนิสิต ซึ่งมีหองเรียนประจําชั้นปที่ 1-2-3-4 หองเรียนนิสิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล และสํานักงานวิจยั พยาบาลศาสตร
ชั้นที่ 4 หองจัดประชุมชั่วคราว หองคอมพิวเตอรและหอง Self-Study สําหรับบริการนิสิต
ชั้นที่ 5 สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล ประกอบดวยหองสาธิตและฝกทักษะทางการ
พยาบาลเด็ก การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ หองฝกปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน หองสํานักงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
ชั้นที่ 6 หองสํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน หองสาธิตและฝกทักษะการพยาบาลชุมชน
และหองประชุม 1 หอง ความจุ 180 คน
ชั้นที่ 7 สํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและสํานักงานสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร หองบริการใหคําปรึกษา จํานวน 2 หอง
ชั้นที่ 8 สํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและสํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและ
การผดุงครรภ หองเรียนกลุมยอยขนาดจุ 10 คน จํานวน 7 หอง
ชั้นที่ 9 สํานักงานบัณฑิตศึกษา

10

4. จํานวนบุคลากรปจจุบัน
4.1. บุคลากรสายวิชาการ
อัตราจาง

จํานวนบุคลากร
16
3
0
23
0
0
0
0
0
0
0
42

รอยละ
38.10
7.14
0
54.76
0
0
0
0
0
0
0
100

4.1.1. บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอจํานวน 11 คน
อัตราจาง
จํานวนบุคลากร
1 ขรก.
4
2 พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ประจํา)
7
รวม
11

รอยละ
41.67
58.33
100

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11

ขรก.
พนง.มหาวิทยาลัยรายได (ประจํา)
พนง.มหาวิทยาลัยรายได (ชั่วคราว)
พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ประจํา)
พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ชั่วคราว)
พนง.ราชการ
ลจ.ปจ.
ลจ.ชค งบฯ (รายเดือน)
ลจ.ชค งบฯ (รายวัน)
ลจ.ชค เงินรายได (รายเดือน)
ลจ.ชค เงินรายได (รายวัน)
รวม

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

4.1.2. รายนามอาจารยและคุณวุฒิ ปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2550 - 2551
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- สัดสวนคุณวุฒิอาจารย
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
8
28.5
1
จํานวน
2.13
7.60
0.27
สัดสวน
- สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
0
1
8
28.5
จํานวน
0
0.27
2.13
7.60
สัดสวน
4.2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
อัตราจาง
จํานวนบุคลากร
รอยละ
1 ขรก.
0
0
2 พนง.มหาวิทยาลัยรายได (ประจํา)
14
60.87
3 พนง.มหาวิทยาลัยรายได (ชั่วคราว)
1
4.35
4 พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ประจํา)
6
26.09
5 พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ชั่วคราว)
0
0
6 พนง.ราชการ
0
0
7 ลจ.ปจ.
0
0
8 ลจ.ชค งบฯ (รายเดือน)
0
0
9 ลจ.ชค งบฯ (รายวัน)
0
0
10 ลจ.ชค เงินรายได (รายเดือน)
0
0
11 ลจ.ชค เงินรายได (รายวัน)
2
8.69
รวม
23
100

4. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ

แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
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ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใชระบบ CIPPO (Context, Input, Process, Product and Outcome) ซึ่งหมายถึงการ
ประกันคุณภาพใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และคุณภาพ
ของผลผลิต โดยพิจารณา ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา ในแตละดาน และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษาพยาบาล และคณะฯไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯและระดับ
สาขาวิชา/สํานักเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯประกอบดวยหัวหนาของทุกสาขาวิชา/สํานัก เพื่อให
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และจะไดนําขอมูล ความรูใน การ
ดําเนินงานไปใชในระดับสาขาฯ/สํานัก ทําใหใหเกิดความเขาใจและรวมมือรวมใจในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของทั้งสาขาวิชา/สํานัก และคณะฯตอไป มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองและสอดรับกันทุกสวนงาน และมีการกําหนดแนวทางขั้นตอน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันและจัดทําเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
มีการวางแผนการดําเนินงานใหมทุกปการศึกษามีการดําเนินการตามแผน หรือปรับเปลี่ยนแผนใหมีความ
เหมาะสมเพื่อใหการดําเนินการสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามควบคุมการดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวสําหรับงานแตละฝายและเมื่อสิ้นสุดปการศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
คณะฯ และระดับสาขาวิชา ทุกปการศึกษา หลังจากนั้นจะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไดรับจาก
คณะกรรมการประเมินฯ มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข/การดําเนินงานและหาทางเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหคณะฯและสาขาฯ ตอไป
กรอบแนวคิ ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มีแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 4 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
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แผนภูมิที่ 5 ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
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5. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินรอบปที่ผา นมา

รายงานการประเมนตนเอง
ิ
คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

มาตรฐานที่ 1
1. ไดปรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใหสอดคลองกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสอดคลองกับปรัชญา
ของคณะพยาบาลศาสตร
2. ไดนําผลการสอบความรูขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในแตละวิชาของบัณฑิต เปรียบเทียบกับผลการสอบใน
ระดับประเทศ และนําเสนอเขาในคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรเปนหลักฐาน และหาแนวทางการพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น
3. ผลักดันใหคณาจารยและนิสิตเตรียมผลงานวิชาการเขาประกวดในระดับชาติใหมากขึ้น โดยสงผลงานเขาประกวด
ในการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
มาตรฐานที่ 2
1. คณะ ไดลดภาระงานของของคณาจารย
2. ใหความรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัยแกคณาจารยโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
3. กระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยคณะ ฯ ใหการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายไดของคณะฯ
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคคลากร
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และสงเสริมใหพัฒนาโดยการสงเขารวมประชุม สัมนา ศึกษาดูงานทั้งใน
และตางประเทศ
2. พัฒนาแบบประเมินบุคลากร(อาจารย)โดยใชภาระงานคลอบคลุมสมรรถนะทุกดาน และสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของคณะ และคาดวาจะเริ่มใชไดในตุลาคม 2551
3. จัดตั้งคณะกรรมการ KM และมีการประชุม จัดกิจกรรมและดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. มีแผนการนําการบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการกับการควบคุมภายใน
5. วิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ โดยสํารวจจากความตองการใชทรัพยากรจากหนวยงานตางๆ
ภายในคณะ และนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการใชทรัพยากร
มาตรฐานที่ 6
1. ไดประชุมจัดทําแผนงบประมาณดานการเรียนการสอน ในปการศึกษาหนา ใหสอดรับกับจํานวนนิสิตที่มีจํานวน
มากขึ้น
2. เรงจัดทําแผนและสรรหาอัตรากําลังสายวิชาการใหมีจํานวนมากเพียงพอกับงานดานวิชาการ
3. ไดประสานงานแหลงฝกภาคปฏิบัติ ใหจัดสรรหอง Conference สําหรับนิสิต
4. วางแผนในการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งดานแผนกําลังคนและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 7 ดานประกันคุณภาพการศึกษา
ไดเสริมสรางความแข็งแกรง ตามที่คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ โดย
1. ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิโดยอธิบายในชั้นเรียน 2 ชั้นป คือ ชั้นปที่ 1 และ 2 และแจกโบชัวร
ความรูเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําบอรดความรูเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนิสิตไดอานบริเวณดานหนา
ลิฟต
2. สรางเครือขายประกันคุณภาพโดยรวมมือกับคณะ ตางๆ ในมหาวิทยาลัย และรวมมือในการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพฯ
ของหลักสูตร เกณฑการประเมินกับสภาการพยาบาล
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6. เปาหมายการประกันคุณภาพในปการศึกษา 2550

17

18

รายงานการประเมนตนเอง
ิ
คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
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ในปการศึกษา 2550 มีนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ รายชื่อนิสิตที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองมีดังนี้
1. นางสาวมลุลี ศรีสุคนธ
ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
นิสิตชั้นปที่ 3
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
2. นายภาสกร โตโส
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกรีฑาประเภทบุคคล 200 เมตรชาย จากการแขงขัน
นิสิตชั้นปที่ 3
กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
3. นางสาวเกศินี มวงเมืองแสน
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 4
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
4. นางสาวยุพิน วัดเขาหลาม
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 4
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
5. นางสาวศศิธร บุญจันทร
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 4
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
6. นางสาวอรพรรณ มีนะรินทร
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
7. นางสาวฑิตาพร หิรัญรัตน
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
8. นางสาวสุกันยา สอนลิลา
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
9. นางสาวพิไลวรรณ ทับทิมไทร
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
10. นางสาวสุพัตรา โลหะโรจนวิเชียร ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
11. นางสาวปาลวี ศรีผาน
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 1
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
12. นางสาวชฎาภรณ อนุศาสนรักษ ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 1
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550
นอกจากนี้ยังมีนิสิตไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับ
มหาวิทยาลัย 3 รางวัล ดังนี้
1. นายสิทธิชัย ถวิลการ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองเปน “ผูนําองคกรนิสิตดีเดน”
ประจําปการศึกษา 2550 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551
2. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรนิสิตมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย ในโครงการปฐมนิเทศ
และคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551
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7. ผลงานดีเดนในรอบ ปการศึกษา 2550
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3. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรนิสิตงามดวยบุคลิก ในโครงการปฐมนิเทศและคายเสริมสราง
อัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551
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8. ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2550
การเรียนการสอน
จํานวนหลักสูตร 3 หลักสูตร
จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 0 เรื่อง
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
จํานวนวิทยานิพนธตีพิมพ 0 รายการ
จํานวนนักศึกษาไดรับรางวัลในรอบ 3 ป ที่ผานมา 7 รางวัล จํานวนนักศึกษา 13 คน
จํานวนสื่อการเรียนการสอน
จํานวนวิชา E-learning 5 รายวิชา
โปรแกรมชวยสอน จํานวน - รายวิชา
Perwerpoint จํานวน 34 รายวิชา
CD-ROM จํานวน 1 รายวิชา
จํานวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/หนังสือตํารา จํานวน 34 รายวิชา
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การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปงบประมาณ) 130 ครั้ง
ฝกอบรม/เชิงปฏิบัติการ
13
สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
7
ประชุมวิชาการ
114
ฟงบรรยาย
0
ศึกษาดูงาน
6
เสวนา
0
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา(ปงบประมาณ) 44.5 คน จากจํานวน บุคลากร 47.5 คน
สายอาจารย 26.5 คน จากจํานวน อาจารย 26.5 คน
สายสนับสนุน 18 คน จากจํานวน บุคลากร 21 คน
การใหบริการวิชาการ
จํานวนครั้งในการใหบริการวิชาการ (ปงบประมาณ 2550) 46 ครั้ง
การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ
2 ครั้ง
การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ
18 ครั้ง
การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2 ครั้ง
การเปนวิทยากร
10 ครั้ง
การจัดฝกอบรม
12 ครั้ง
การใหคําปรึกษาทางวิชาการ
2 ครั้ง
การคนควา สํารวจและวิเคราะห
การทดสอบ ตรวจสอบ
การวางระบบและออกแบบ
การผลิต ประดิษฐ
อื่นๆ
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งานวิจัย
จํานวนเงินของงานวิจยั (ปงบประมาณ) 34975000 บาท
จํานวนเงินวิจยั ภายนอก
จํานวนเงินวิจยั ภายใน
จํานวนงานวิจยั (ปงบประมาณ) 14 เรื่อง
จํานวนการนําเสนอผลงานวิจัย
จํานวนบทความที่ตีพิมพและบทความวิชาการ
จํานวนงานที่ไดรับอางอิง
จํานวน อาจารย ที่ทํางานวิจัย 18 คน จากจํานวน อาจารย 26.5 คน
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กิจกรรม
จํานวนกิจกรรมทั้งป (ปปฏิทิน) 44 กิจกรรม
จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนกิจกรรมบริการสังคม และชุมชน
จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จํานวนกิจกรรมประกันคุณภาพ
จํานวนกิจกรรมบริหารจัดการ
อื่นๆ (กิจกรรมการเรียนการสอน)
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1022800
2474700
12
2
0

4 กิจกรรม
10 กิจกรรม
3 กิจกรรม
2 กิจกรรม
7 กิจกรรม
18 กิจกรรม

แผนงานโครงการ ประจําป 2550 แยกตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
รหัส แผนยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
1

ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย

2

ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม

3

ยุทธศาสตรการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ

4

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนิสิต

5

ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา

6

ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อสังคม

7

ยุทธศาสตรการบริหารระบบและบุคลากร

8

ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน

9

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ
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รวม
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แผนงานโครงการ ประจําป 2550 แยกตามแผนงานคณะ (เงินรายได)
รหัส แผนยุทธศาสตร
โครงการที่ขอ
1
แผนงานการเรียนการสอน
18
2

แผนงานวิจัย (สนับสนุนเทนโนโลยี)

1

1,391,905.-

3

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

5

285,850.-

4

แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4

43,775

5

แผนงานบริหารคณะ

7

15,129,350

6

แผนงานอื่นๆ (กิจการนิสิต)

3

87,800.-

38

27,838,100.-
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รวม
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2551 ถูกปรับลดงบประมาณ เหลือดังนี้
รวม
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งบประมาณ
10,899,420.-

แผนงานโครงการ ประจําป 2550 แยกตามลักษณะโครงการ
รหัส แผนยุทธศาสตร
1
โครงการตอเนื่อง
2

โครงการพัฒนางานเดิม

3

โครงการใหม
รวม

โครงการที่ขอ

18,609,700.-

งบประมาณ

แผนงานโครงการ ประจําป 2550 แยกตามแหลงงบประมาณ
รหัส แผนยุทธศาสตร
1
งบประมาณแผนดิน

โครงการที่ขอ

งบประมาณ
11,590,400.-

2

เงินรายไดคณะ

18,609,700.-

3

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

0

4

เงินอื่นๆ

0
รวม

30,200,100.-

ขอมูลการเงินและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2550

ขอมูลคาเสื่อมราคา
1. คาเสื่อมราคาอาคารสิ่งปลูกสราง :
2. คาเสื่อมราคาครุภัณฑและอุปกรณ :
3. คาเสื่อมราคาครุภัณฑและอุปกรณ (การบริจาค):
4. คาเสื่อมราคาสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน :
5. คาตัดจําหนาย เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร :

115,340,000.70,593,415.54.0
0
0
สะสม
42,660,000.38,116,778.7.0
0
0

รายป
6,320,000.9,843,229.38.0
0
0

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

ขอมูลมูลคาสินทรัพยถาวร
1. อาคารสิ่งปลูกสราง :
2. ครุภัณฑและอุปกรณ :
3. ครุภัณฑและอุปกรณ (จากการบริจาค) :
4. โครงสรางพื้นฐาน :
5. ที่ดิน :
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ขอมูลรายได
1. รายไดจากเงินงบประมาณ :
2. รายไดจากแหลงอืน่ :
รายไดจากการจัดการศึกษา
รายไดจากการบริหารสินทรัพย
รายไดจากการบริจาค
รายไดจากภายนอก
รวมรายไดทั้งหมด

11,590,400.18,609,700.0
0
0
30,200,100.-

ขอมูลคาใชจาย
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งบประมาณ
แผนดิน(บาท)
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1. คาใชจายบุคลากร :
อาจารย
10,644,104.23สายสนับสนุน
861,871
2. คาใชจายในการบริหารจัดการ :
0
3. คาใชจายปจจัยเกือ้ หนุน :
0
4. คาใชจายเกี่ยวกับโสต :
0
5. คาใชจายคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย :
0
6. คาใชจายในการปรับปรุงหองเรียนสวนกลาง :
0
7. คาใชจายหองสมุดและระบบสืบคนสวนกลาง :
0
8. คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ
0
9. คาใชจายดําเนินการทั้งหมดแยกตามรายการดังนี้ :
คาตอบแทน
0
คาใชสอย (คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ)
2,834,398.90.คาวัสดุ
0
คาสาธารณูปโภค
0
คาใชจายอุปกรณ
0
เงินอุดหนุน
6,544,199.85
คาจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
194,516.-

งบประมาณ
เงินรายได
345,277.1,791,385.0
0
0
0
0
0
0
0
5,536,718.80
0
42,108.50
0
557,600.0

87 เครื่อง
77 เครือ่ ง
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ขอมูลอื่นๆ
1. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในกระบวนการเรียนรู :
2. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอนสวนกลาง :
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสถาบัน และอาจ
ปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสถาบันไดรับทราบทั้งอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดแผนยุทธ
ศาสตรและแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันและสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ตัวบงชี้ที่ 1.1.
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลอง
กับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1803
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
1825
น.ส. พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5- 6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 2
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ โดย
ทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบัน สอดคลองกับแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และแผนพัฒนา
สุขภาพ (1.1.1) (1.1.1.1)
2. ภายหลังการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการที่กําหนด (1.1.1.2) ไดมีการพัฒนากลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ ฯ ในที่ประชุมกรรมการคณะ (1.1.2)
คณะ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ทุกกิจกรรมตามตัวบงชี้ (1.1.3)
4. คณะ ฯ ไดมีการปฏิบัติงานตามแผนครบทุกภารกิจ มีการประชุมประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน
โดยมอบหมายใหงานนโยบายและแผนเปนผูติดตาม (1.1.4) และรายงานตอที่ประชุมคณะใน เดือนสิงหาคม 2550 และ
กุมภาพันธ 2551
5. คณะ ฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ติดตามผลการดําเนินงานและ
รายงานตอที่ประชุมคณะ เดือน สิงหาคม 2550 และ กุมภาพันธ 2551 ( 1.1.5)
6. คณะ ฯ ไดมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธ
ศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติฉบับที่ 10 แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 10 (1.1.6)
7. คณะ ฯ นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาพิจารณา และเสนอรายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ (1.1.7)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ” ไวที่ระดับคะแนน 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากมีการดําเนินการไดดีขึ้นกวาปที่ผานมา
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการหลักฐาน
1.1.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร เดือน มีนาคม 2550
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร
1.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจําป 2550
1.1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เดือนกรกฎาคม 2550
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร เดือน มีนาคม 2550
1.1.3

1

1.1.5

1.1.6

1.1.7

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ประจําป งบประมาณ 2550 ตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุ
ศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนสิงหาคม 2550 และ กุมภาพันธ2551
ตารางวิเคราะหความสอดคลอง ระหวางกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
เปรียบเทียบ กับ แผนปฏิบัติการประจําป แยกตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนสิงหาคม 2550
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1.1.4

2
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ตัวบงชี้ 1.2. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1803
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74
1825
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
คะแนน 2 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89
คะแนน 3 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ สามารถดําเนินงานไดตามแผนงานที่กําหนดไว คือ
1. ดานวิชาการ กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 13 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานได 10 ตัวบงชี้ คิดเปน รอยละ 76.92
2. ดานบริการวิชาการ กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 10 ตัวบงชี้.สามารถดําเนินงานได 9 ตัวบงชี้. คิดเปนรอยละ 90
3. ดานพัฒนาศักยภาพนิสิต กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้.สามารถดําเนินงานได 8 ตัวบงชี้. คิดเปนรอยละ
66.67
4. ดานการวิจัย กําหนดตัวบงชี้จํานวน 8 ตัวบงชี้. สามารถดําเนินงานได 6 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 75
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 7 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานได 4 ตัวบงชี้.คิดเปน
รอยละ 57.14
6. ดานการบริหารและพัฒนา กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 13 ตัวบงชี้.สามารถดําเนินงานได 12 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละ 92.3
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดตัวบงชี้จํานวน 17 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานได 16 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละ 94.11
8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานได 5 ตัวบงชี้.คิดเปน
รอยละ 83.33
9. การพัฒนาบุคลากร กําหนดตัวบงชี้ จํานวน 18 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานได12 ตัวบงชี้.คิดเปนรอยละ 66.66
สรุป คณะไดกําหนดตัวบงชี้ จํานวน 104 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานได 82 ตัวบงชี้ คิดเปน รอยละ 78.85 (1.2.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายเนื่องจาก คณะ ฯ กําหนดเปาหมายใน ตัวบงชี้ 1.2. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด ไวที่ระดับ 2
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เพราะคณะมีการประเมินตัวบงชี้ตามที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร การดําเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ ดําเนินงานไดรอยละ 77.88 ซึ่งในปที่ผานมา คณะยังไมเคยปฏิบัติ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4

3
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รายการเอกสารหลักฐาน
1.2.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ แตละภารกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เทียบกับ เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้
(PI) ของการดําเนินงาน

4
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น
ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบันนอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ 2.1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชนรอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และ ปริญญาเอก) ที่เปดสอนมี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1833
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก
น.ส.สุวภัทร สุขหอม
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มีการดําเนินการเกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ขอแรก ผลการ
ดําเนินการอยูในระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร เปนไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยคณะฯ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตางๆ (2.1.1) ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ในการเปดหลักสูตร
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรมีการประชุมวางแผนกอนการดําเนินการ เปดสอน (2.1.2) โดยพิจารณาความเห็นชอบ
เกี่ยวกับจํานวนการผลิตบัณฑิต ความพรอมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
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2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรบรรจุไวในแผนการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ระหวางป
การศึกษา 2550-2554 (2.1.5) และนําเสนอเปาหมายการผลิตบัณฑิต ตอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะ เพื่อใหความ
เห็นชอบกอนเสนอตอมหาวิทยาลัย (2.1.6)
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ทุกเรื่อง ดังนี้ คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินการของหลักสูตรโดยจัดทํา
แผนงานและกิจกรรมดําเนินการหลักสูตรที่สอดคลองแผนกลยุทธของคณะฯ และสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงคของ
หลักสูตร (2.1.7) จัดระบบอาจารยประจําชั้น อาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนิสิตทั้งดานการเรียน และดานสวนตัว (2.1.8) ใน
กรณีนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล จัดระบบ Contract Learning เพื่อชวยเหลือดานการเรียน (2.1.9) จัด
ประชุ มคณาจารย เพื่อการประเมินหลั กสูตรและการเรีย นการสอนเมื่อ สิ้นปการศึก ษา (2.1.10) นําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการศึกษา ในปการศึกษาตอไป
4. คณะฯ มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร จากผลการจัดประชุมคณาจารยตามโครงการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลดานการดําเนินการตามแผน สิ่งที่ควรตอง
ปรับปรุงหรือแกไข และปญหาการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 หลักสูตร (2.1.11) โดยแจงผลการวิเคราะหขอมูล ตอหัวหนา
สาขาวิชาและแจงตอคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร ใหรับทราบเพื่อการปรับปรุง
5. ในปการศึกษา 2550 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูล การดําเนินการหลักสูตรในปการศึกษา2549 มาปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งดานการเรียนการสอนในแตละรายวิชา และ ดานอุปกรณการสอน และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (2.1.12)
6.
หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร รบทุก
ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ในป พ.ศ. 2548 และผานการรับรอง
หลักสูตรจากสภาการพยาบาล ในป พ.ศ.2547 (2.1.13) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ หลักสูตร
ไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ใน ปพ.ศ. 2550 และผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการ
พยาบาล ในป พ.ศ.2548 (2.1.14) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการ
พยาบาล ในป พ.ศ.2546 (2.1.15)
ทั้ง หลัก สู ต รของคณะฯ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สูต รครบทุ ก ประเด็ น ตามเกณฑ ม าตรฐาน กล า วคื อ มี
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรทุกหลักสูตร ( 2.1.16) มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ไดแก มีหองเรียน สื่อโสต
อุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ( 2.1.17) มีระบบอาจารยประจําชั้นและอาจารย
ที่ปรึกษา( 2.1.18) และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกปการศึกษา (2.1.19)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจาก คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ขอ
(ยกเวน เกณฑมาตรฐานขอที่ 7 ที่ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากปการศึกษา คณะฯ ยังไมเปดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
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การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
2
1
0
3
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1.1 คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตางๆ
2.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
2.1.4 เอกสารแสดงเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรบรรจุไวในแผนการผลิตบัณฑิตของคณะฯ
2.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ เปาหมายการผลิตบัณฑิต
2.1.6 แผนงานและกิจกรรมดําเนินการหลักสูตร ที่สอดคลองแผนกลยุทธของคณะฯ และสอดคลองกับปรัชญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.1.7 รายนามอาจารยประจําชั้น อาจารยที่ปรึกษา
2.1.8 จัดระบบ Contract Learning
2.1.9 โครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.1.10 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ หลักสูตร
2.1.11 เอกสารแสดงการนําผลการวิเคราะหการดําเนินการหลักสูตรมาปรับปรุงแกไข
2.1.12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ .ใน ปพ.ศ.
2548
2.1.13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ เปนหลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. ในป พ.ศ.2550
2.1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
2.1.15 รายการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน สื่อโสต อุปกรณการเรียนการสอน
2.1.17 มีระบบอาจารยประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษา
2.1.18 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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ตัวบงชี้ 2.1.1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท

1833
คะแนน 1 รอยละ1-79
1821
คะแนน 2 รอยละ 80-99
คะแนน 3 รอยละ 100
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการสอนโดยใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2547) (2.1.1.1.) และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)ภาคสมทบ (พ.ศ.2547) ( 2.1.1.2)
ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542 ไดรับการรับรองจากจากสภา
การพยาบาล และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.1.1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด กําหนด
เปาหมายไวที่ระดับ 3 ดําเนินการไมได
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
0
0
0
0
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547)
2.1.1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ
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เกณฑการประเมิน
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ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1833
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
น.ส.ฐานิศรา ปญญาภา
1800
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 ขอแรก
นางสาวสุวภัทร สุขหอม
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก
น.ส.สุกัญญา เดวิเลาะ
เปาหมาย
ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานอยู ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครบทุก
ขอ ดังนี้
1. คณะฯ มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร โดยคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรแตละหลักสูตรมีการประชุมเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยาง
นอย 1 เดือนครั้ง (2.2.1) คณะฯจัดโครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนและการวัดผล โดยคณบดี
และรองคณบดีฝายวิชาการไดชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร ใหคณาจารยรับทราบ
(2.2.2) และสาขาวิชามีการจัดประชุมคณาจารยสาขาวิชาฯ เพื่อทําความเขาใจอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา และเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการเรียน การสอน (2.2.3)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
โดยกระตุนความใฝรูและการแสวงหาความรูของนิสิต แตละหลักสูตรมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังนี้ สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การ จัดการเรียนการสอนแบบ PBL การอภิปรายกลุมยอย จัดการเรียนการสอนแบบ e- learning การทํากรณีศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนอหนาชั้นเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทําโครงการ และฝกภาคปฏิบัติทั้งใน
หองปฏิบัติการ และปฏิบัติบนหอผูปวย ฯลฯ (2.2.4) สวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนวันเสาร-อาทิตย และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลที่ใชเวลาศึกษาเพียง 1 ป มีการจัดการเรียนรู
กิจกรรมในชั้นเรียนและการคนควา และศึกษาดวยตนเอง
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3. คณาจารยมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร โดย
พิจารณาการใชสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนแตกตางกันในแตละหลักสูตร
ประกอบดวยนําประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชาที่คณะฯรับผิดชอบสอนเสนอผานทาง website ของมหาวิทยาลัย (2.2.5) ทุกหลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช Power point ในชั้นเรียน ( 2.2.6)
สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและวิเคราะห
สถานการณจากการใหศึกษาโดย VCD และมอบหมายใหคนควาทาง Internet (2.2.7) มีการเรียนการสอนผานเครือขาย
คอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน e-learning จํานวน 5 รายวิชา (2.2.8) คือ
1. พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ I
2. พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
3. พรภ 271 พัฒนาการกายจิตสังคมมนุษย
4. พรภ 101 มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
5. พสศ 241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ
4.
มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
แตละหลักสูตร โดยอาจารยพิจารณาจากธรรมชาติของผูเรียนในแตละหลักสูตร ที่มีการจัดลําดับเนื้อหาและลําดับของการ
เรียนรูจากงายไปยาก ยึดหลักความตอเนื่องของเนื้อหาในการสอน มีความยืดหยุนและหลากหลาย
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท ี่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
ทุกหลักสูตร
ดังนี้ ทุกรายวิชาจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ตามที่ไดระบุไวในประมวลการสอนรายวิชา
(Course Syllabus) ทั้งในระหวางการเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดวัดผลจากกิจกรรมอื่นๆ เชน
กิจกรรมโครงการ รายงานการศึกษาคนควาของนิสิต การประเมินผลการเรียนมีทั้งอิงเกณฑและอิงกลุม โดยรายวิชา
ทางการพยาบาล ในภาคทฤษฎีจะวัดผลโดยอิงเกณฑผานที่คะแนนรอยละ 60 กอนแลวตัดสินผลการเรียนแบบอิงกลุม สวน
รายวิชาภาคปฏิบัติใชวัดผลแบบอิงเกณฑ(2.2.9) ในการพิจารณาผลการเรียนจะนําการวัดผลเสนอผานคณะกรรมการประจํา
คณะฯ กอนสงมหาวิทยาลัยตามลําดับ (2.2.10)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุกหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน คณะฯ จัดใหนิสิตประเมินการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทุกรายวิชา
โดยใชแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (พยบ. 201 และ พยบ. 202) รวมทั้ง และประเมินอาจารยผูสอนทุกคน
ดวยแบบประเมิน ปค.003 (2.2.11) และนําผลการประเมินที่วิเคราะหผลแลวแจง ใหหัวหนารายวิชาและอาจารยประจํา
วิชารับทราบผลการประเมิน (2.2.12) เพื่อใหหัวหนารายวิชาและหัวหนาสาขา นําผลการประเมินรายวิชาและประเมิน
อาจารยผูสอนประชุมผูสอนวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
โดยกอนเปดภาค
การศึกษา หัวหนารายวิชาทุกหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาจะดําเนินการจัดประชุมอาจารยผูสอนเพื่อวางแผนจัดทําประมวล
การสอนรายวิชา (Course Syllabus) และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยนําขอมูลที่วิเคราะหไดจากผลการประเมิน
รายวิชาและประเมินผูสอน มาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง (2.2.13) และ
กอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน นําเสนอประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่ปรับปรุงแลว ผานที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรในแตละหลักสูตร (2.2.14)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากดําเนินการไดครบทุกขอ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.1 รายงานการประชุมกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
2.2.2 โครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนและการวัดผล
2.2.3 รายงานการประชุมสาขาวิชา/สํานัก
2.2.4 แบบสรุป รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาคะแนนแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา 2550
2.2.5 ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) เสนอผานทาง website
2.2.6 ตัวอยางรายวิชาที่ใชPower point ในการสอน
2.2.7 รายวิชาที่มอบหมายใหผูเรียนคนควา
2.2.8 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน e-learning
2.2.9 การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตทั้งอิงเกณฑและอิงกลุม ตามที่ไดระบุไวในประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus)
2.2.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิจารณาคะแนน
2.2.11 แบบประเมินรายวิชา(พยบ 201 ,202 ) และประเมินอาจารยผูสอน(ปค.003)
2.2.12 ผลการวิเคราะหการประเมินรายวิชา และผลการวิเคราะหการประเมินอาจารยผูสอน
2.2.13 รายงานประชุมสาขาวิชา/ประชุมรายวิชา ที่นําผลการประเมินรายวิชาไปปรับปรุง
2.2.13 แสดงรายวิชาที่นําผลการประเมินไปปรับปรุงรายวิชา
2.2.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
วาระพิจารณาประมวลการสอนรายวิชา
(Course Syllabus)
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ตัวบงชี้ 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 คาเฉลี่ย 1 – 2.49
น.ส.ฐานิศรา ปญญาภา
1800
คะแนน 2 คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49
คะแนน 3 คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.5
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในป
การศึกษา 2550 อยูในระดับ 3
โดยใหนิสิตประเมินพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตามแบบ
ประเมิน ปค.003 ผานระบบ e- evaluation คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารย ทุกคนมีคาเฉลี่ยมากกวา
3.50 (2.2.1.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย คณะฯ
ตั้งเปาหมายไวระดับ 2 และดําเนินการไดในระดับ 3 คาเฉลี่ยมากกวา 3.5
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.1.1. ผลการประเมินพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติจริง
โดย
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ
กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ
องคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
โทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4ขอแรก
น.ส. นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย
ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม ดําเนินการได 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดย
แตงตั้งกรรมการรวมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในองคกรและชุมชน ใหเขามามี
สวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน (2.3.1)
มีอาจารยเปนตัวแทนเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นจากหัวหนาหนวยราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูนําชุมชน ในวันที่1 เม.ย.51 ณ หองประชุมอําเภอองครักษ เพื่อรับฟงกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิต
บัณฑิตพยาบาลศาสตร และความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค ( 2.3.2 )
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติจริง
โดยคณะฯ จัดโครงการสัมมนาความรวมมือในการผลิตและพัฒนาพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
ในวันที่ 2 เมษายน 2551 ณ คณะพยาบาลศาสตร โดยใหผูนําชุมชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยบริการสุขภาพ รวมระดมความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเพื่อสรางความรวมมือในการผลิตพยาบาลของชุมชน
ตามโครงการรวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน อีกทั้งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตพยาบาลสอน ที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ
จริง โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสภาการพยาบาลและสํานักงานกองทุน สสส. (2.3.3)
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3.
มีการจัดโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ
องคการหรือหนวยงานภายนอก
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียน
การสอน ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยวางแผนดําเนินงาน และประเมินผล มีการกําหนดวัตถุประสงคใหฝกปฏิบัติ
หรือศึกษาและแกปญหาใหชุมชน ชุมชนรวมจัดโครงการบริการวิชาการดานความรวมมือ ในการจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิวันที่ 17 ตุลาคม 2550 (2.3.4)
4.
มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยชุมชนมีสวนรวมและสนับสนุนในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยการประเมินโครงการบริการวิชาการในโครงการสงเสริมสุขภาพ ของวิชา พชช 262
การสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันการเจ็บปวย (2.3.5)
ทั้งนี้จากการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนดังกลาว ทําใหสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนไดบูรณาการบริการ
วิชาการรวมกับการพัฒนานิสิต พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกรและชุมชนรอบสถาบัน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.3 ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 2 คณะฯ มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
0
3
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรวมพัฒนารวมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.3.2 เอกสารสรุปผลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร และ ความเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3.3 โครงการที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
2.3.4 เอกสารแสดงการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยชุมชนมีสวนรวม
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ตัวบงชี้ 2.4. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
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ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
1833
คะแนน 1 มากกวาหรือเทากับ +10 % หรือ นอยกวาหรือเทากับ -10 ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
% ของเกณฑมาตรฐาน
คะแนน 2 6-9.99 % และ -6-(-9.99) % ของเกณฑมาตรฐาน
คะแนน 3(-5.99)-5.99 % ของเกณฑมาตรฐาน
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ 266 จากจํานวนอาจารยประจํา 26.5 คน (2.4.2)
คิดเปนอัตราสวนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 10.03
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจาก ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3 คณะฯมีการ ดําเนินการไดตามเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4.1 เอกสารแสดงจํานวนนิสิต ในปการศึกษา 2550
2.4.2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษา 2550
2.4.3 สรุปการคิดจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
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เบอร
โทรศัพท
1803
1816
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ตัวบงชี้ 2.5. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1-39 หรือวุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 40-59 แตวุฒิ นส.นภาพร ศรีโพธิ์
ปริญญาตรี มากกวารอยละ 5
คะแนน 2
1.วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ40-59 และ2.วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทียบเทารอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับรอยละ 60 และ
2.วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวารอยละ 5
เปาหมาย ระดับ 1
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีจํานวนอาจารยปฏิบัติงานในปการศึกษา 2550 จํานวน 38 คน (2.5.1) ปริญญาเอก 6 คน
ปริญญาโท 31 คนปริญญาตรี 1 คน คิดเปนสัดสวน(รอยละ) เอก : โท : ตรี = 15.8 : 81.6 : 2.6 (2.5.2)
การบรรลุเปาหมาย
การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะกําหนดเปาหมาย ตามเกณฑตัวบงชี้ 2.5. สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจําไวที่ระดับ 1
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
o
2
รายการเอกสารหลักฐาน
2.5.1 รายนามคณาจารย และ คุณวุฒิการศึกษา ในปการศึกษา 2550
2.5.2 สําเนาปริญญาบัตรของอาจารยทุกคน
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ตัวบงชี้ 2.6. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1803
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1
1816
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1-44 หรือ ผูดํารงตําแหนง น.ส.นภาพร ศรีโพธิ์
ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45-69 แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30
คะแนน 2
1.ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45-69 และ
2.ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับรอยละ 70 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30
คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับรอยละ 70 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30
เปาหมาย ระดับ1
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีอาจารยปฏิบัติงานรวม 38 คน (2.6.1)ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 8
คน รวมทั้งหมด 9 คน คิดเปน รอยละ 23.68 คะแนนประเมินในระดับ 1 (เอกสารหมายเลข (2.6.2)
การบรรลุเปาหมาย
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะกําหนดเปาหมาย ตามเกณฑตัวบงชี้2.6. สัดสวนของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ไว ในระดับ 1
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6.1 รายนามคณาจารย และ คุณวุฒิการศึกษา ในปการศึกษา 2550
2.6.2 คําสั่งแตงตั้ง ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
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ตัวบงชี้ 2.7. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย
ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินการกระบวนการกํากับดูแลอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล
ของคณะ
พยาบาลศาสตร ดําเนินการดังนี้
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
โดยมีคณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ( 2.7.1) ดําเนินการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล ไวเปนลายลักษณ
อักษร (2.7.2) โดยมีการประชาพิจารณคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล รวมกับการปรับปรุงคูมือ 1
ครั้งเพื่อใหมีความสมบูรณ และถือปฏิบัติได
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดประชุมชี้แจงใหอาจารยใน
คณะฯทราบโดยทั่วกัน และแจกคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหคณาจารยทุกทานไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (2.7.3)
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
หัวหนาสาขาวิชา เปนผูประเมินคณาจารยในสาขาใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ(2.7.4)
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแสดงขอปฏิบัติที่จะดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพระบุไวในคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร(2.7.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 2.7 ไวในระดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร
ดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ประเมิน
3
1
1
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7.1 คณะกรรมการสงเสริมและกํากับจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร
2.7.2 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล
2.7.3 หลักฐานการแจกคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหคณาจารยทุกทาน ไดถือปฏิบัติ
2.7.4 ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของอาจารยแตละสาขา
2.7.5 หลักฐานแสดงการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย(ในคูมือ)
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คะแนน
5
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ตัวบงชี้ 2.8. มีระบบและกลไกการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน
และนวัตกรรมการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1833
ผ.ศ. ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ อินคุม
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 -4 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย.....ระดับ......2.............
ผลการดําเนินงาน
1. ปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีแนวทางในการพัฒนาอาจารยดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม (2.8.1) เพื่อสงเสริมให
นักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มีความรู ความสามารถในการดําเนินการวิจัยเพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหนักวิจัยคณะพยาบาล
ศาสตรพัฒนาองคความรูดานการพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น โดยจัดโครงการสนับสนุน
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล (2.8.2) แกคณาจารยของคณะพยาบาลศาสตร
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนการสอน โดย
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของทุกสาขาวิชามี
หนาที่จัดการปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชาทุกวิชา นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและเกิดประโยชนสูงสุด ในป
การศึกษา 2550 มีการสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใชระบบ A-tutor (2.8.3),
E-course ware (2.8.4),
Problem base learning (2.8.5), โครงการพี่สอนนองเพื่อเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติ (2.8.6), รวมทั้ง การเรียน
แบบ contract learning เพื่อชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาการเรียน(2.8.7)
3. กําหนดใหมีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงิน
รายได คณะพยาบาลศาสตรป 2550 โดยในปการศึกษา 2550 มีนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จากเงินงบประมาณรายไดคณะ ป 2550 ดังนี้
1) อ.วิลาวัลย ไทรโรจนรุง เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะ
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป
การศึกษา 2548 (2.8.8)
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2) อ.อุนเรือน แกวพินิจ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา
2549 (2.8.9)
3) อ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร เรื่อง ประสิทธิผลของการสอนดวยวิธีการพี่สอนนอง ของนิสิตพยาบาลตอการ
รับรูสมรรถนะตนเองและการฝกทักษะการทําคลอดปกติ (2.8.10)
4) คุณ วัฒนชัย พิริยะศรีแกว เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีเดีย เรื่อง
การพยาบาลมารดา ทารกและนรีเวชเบื้องตน สําหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (2.8.11)
5) คุณ นันธิยา รักซอน เรื่อง ความคาดหวังของนิสิตใหม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (2.8.12)
6) ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท เรื่อง ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2547 (2.8.13)
4. มีนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรนําเสนอผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาดังนี้
1) อ. ดร. ศรีสุดา รัศมีพงศ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการสรางพยาบาลของชุมชน คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทร วิโรฒวิชาการ ’
ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2551 (2.8.14)
2) อ.วิลาวัลย ไทรโรจนรุง และ อ. ขวัญจิต คุปตานนท “การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร” นําเสนอ
ภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแหงประทศไทยในระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550 (2.8.15)
3) ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท “Pediatric nursing competency of the third year nursing students at the
faculty of nursing, Srinakharinwirot University” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ International Nurse
Educators Conference: New Vision for nursing education วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551 ณ Hong Kong polytechnic
University ประเทศฮองกง (2.8.16)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.8. มีระบบและกลไกการ
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใหมีการดําเนินการ 3 -4 ขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม
2.8.2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
2.8.3 ระบบ A-tutor
2.8.4 E-course ware
2.8.5 Problem base learning
2.8.6 โครงการพี่สอนนองเพื่อเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติ
2.8.7 กระบวนการเรียนแบบ Contract learning ในนิสิตที่มีปญหาการเรียน
2.8.8 สัญญารับทุนวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ปการศึกษา 2548
2.8.9 สัญญารับทุนวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ปการศึกษา 2549
2.8.10 สัญญารับทุนวิจัย ประสิทธิผลของการสอนดวยวิธีการพี่สอนนอง ของนิสิตพยาบาลตอการรับรู
สมรรถนะตนเองและการฝกทักษะการทําคลอดปกติ
2.8.11 สัญญารับทุนวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีเดีย เรื่อง การ
พยาบาลมารดา ทารกและนรีเวชเบื้องตน สําหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
2.8.12 สัญญารับทุนวิจัย ความคาดหวังของนิสิตใหม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
2.8.13 สัญญารับทุนวิจัย ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
2.8.14 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการสรางพยาบาลของชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
2.8.15 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย “การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอ
สมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร”
2.8.16 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย “Pediatric nursing competency of the third year nursing students at
the faculty of nursing, Srinakharinwirot University”
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ตัวบงชี้ 2.8.1. รอยละของผลงานวิชาการตออาจารยประจํา (ในรายงานประจําปการศึกษา 2550 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดง
เพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน)
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณาจารยมีผลงานวิชาการ ดังนี้
1) รองศาสตราจารย ศศิธร วรรณพงษ บทความวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการไมสุขสบายใน
เด็กโรคมะเร็ง.” ตีพิมพในหนังสือ บทความวิชาการการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร เลมที่ 5 การพยาบาลเด็ก พิมพ
ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2550(2.8.1.1)
2) อาจารย.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการสรางพยาบาลของ
ชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2.8.1.2) และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน (2.8.1.3)
3) อาจารยผกาพรรณ บุญเต็ม งานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักตอการลดน้ําหนัก ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน (2.8.1.4) ซึ่งไดนําเสนอผลงานวิชาการ “ศรีนครินทร วิโรฒวิชาการ” ครั้ง
ที่ 2
4) อาจารย.ดร.นัทธมน ศิริกุล งานวิจัย เรื่อง Rapid quantifying detection of the arerosol Legionella spp. Using
the combination of air sampling and real time polymerase chain reaction tecniques. (2.8.1.5)
5) อาจารยจารุวรรณ ริ้วไพบูลย งานวิจัยเรื่อง การประเมินความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นปฐมวัย
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก นําเสนอทาง proceeding นําเสนอในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ป
2551(2.8.1.6)
6) อาจารยเรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม การวิจัยเรื่อง A causal model of functional performance in
Thai elderly นําเสนอ การประชุม “ on the 11th EAFONS, The Future of Doctoral Nursing Program in Asia: Cooperation
& Integration across Nations, February 28-29, 2008 hosted by Kaohsiung Medical University, College of Nursing,
Kaohsiung City, Taiwan (2.8.1.7)
7) อาจารยเรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูสูงอายุไทย นําเสนอในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ณ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทร วิโรฒ วันที่ 31ม.ค.-1 ก.พ. 51 (2.8.1.8)
8) อ.ปาริชาต ญาตินิยม งานวิจัยเรื่อง ลักษณะภาวะพฤฒพลัง: กรณีศึกษาผูสูงอายุไทยที่มีชื่อเสียง นําเสนอใน
งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ นําเสนอในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ณ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ วันที่ 31ม.ค.-1 ก.พ. 51 (2.8.1.9)
9) อาจารยขวัญจิต คุปตานนท งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพและภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุ ในตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก นําเสนอในการประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้ง
ที่ 13 เรื่อง รวมพลังพยาบาลสูสุขภาพประชาชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กทม. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 (2.8.1.10)
10) อาจารยขวัญจิต คุปตานนท งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอ
สมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2548 นําเสนอในการประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง รวมพลังพยาบาลสูสุขภาพประชาชาติ ณ
หอประชุมกองทัพเรือ กทม. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 (2.8.1.11)
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11) อาจารย.ปาริชาต ญาตินิยม งานวิจัยเรื่อง พฤฒพลัง : กรณีศึกษาผูสูงอายุไทยที่ไดรับการยอมรับในสังคม
นําเสนอในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ณ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ วันที่ 31
ม.ค.-1 ก.พ. 51(2.8.1.12)
12) อาจารย จารุวรรณ ริ้วไพบูลย งานวิจัยเรื่อง การประเมินความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นปฐมวัย
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก นําเสนอในการประชุม ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ป 2551(2.8.1.13)
13.) ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท บทความทางวิชาการ เรื่อง “ความเจ็บปวดและการจัดการเพื่อ
ลดความเจ็บปวดในผูปวยเด็ก.” ตีพิมพในหนังสือ บทความวิชาการการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร เลมที่ 5 การ
พยาบาลเด็ก พิมพครั้งที่ 1 ธันวาคม 2550(2.8.1.14)
14.)อาจารย ชฎาภรณ วัฒนวิไล งานวิจัย เรื่อง ไดแก เรื่อง “ปจจัยทํานายพฤติกรรมทางเพศสัมพันธและแนวทาง
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนกลุมเสี่ยงในจังหวัดนครนายก”
15.)อาจารย ชฎาภรณ วัฒนวิไล บทความวิชาการ เรื่อง “การตั้งครรภในวัยรุน: ความเสี่ยงและการพยาบาล
ตีพิมพในวารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550(2.8.1.15)
16.) อาจารย วิลาวัลย ไทรรุงโรจน บทความวิชาการ เรื่อง “การรวมกลุมชวยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน”
ตีพิมพในวารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550(2.8.1.16)
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ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 รอยละ 1 – รอยละ 59
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 รอยละ 60- รอยละ 79
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2550 จํานวน 37 คน ไดงานทํา
ครบทุกคนภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 (2.9.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตั้งเปาหมายไวในระดับ 3
ดําเนินการครบไดตามเกณฑ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.9.1 รายนามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2550 และหลักฐานแสดง
การไดงานทําครบทุกคน
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ตัวบงชี้ 2.9.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 รอยละ 1 - 59
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 รอยละ 60 - 79
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 รอยละ 1 - 59
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 รอยละ 60 - 79
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 37 คน ไดงานทําเปน
พยาบาลชีพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาครบทุกคน
คิดเปนรอยละ 100
(2.9.1.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตั้งเปาหมายไวในระดับ 3 ดําเนินการครบไดตามเกณฑ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
คะแนน 1 รอยละ 1 –รอยละ 74 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 1833
1821
คะแนน 2 รอยละ 75- รอยละ 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ น.ส นันธิยา รักซอน
คะแนน 3 รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 37 คน ใน
จํานวนนี้ ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑ กพ. ( 2.10.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตั้งเปาหมายไวในระดับ 3 ดําเนินการครบไดตามเกณฑ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.10.1 รายนามบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตร ที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวา
เกณฑ กพ.
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ตัวบงชี้ 2.11. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอร
โทรศัพท
1833
1821

คะแนน 1 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1-2.49
คะแนน 2 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50-3.49
คะแนน 3 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา หรือเทากับ 3.50
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
คณะฯไดติดตามระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต โดยรวบรวมในระยะเวลา 1 ป
หลังจากสําเร็จการศึกษา นิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต(รุนที่ 5) จํานวน 48 คน โดยสอบถามความพึงพอใจ ในสมรรถนะ
การทํางานของบัณฑิต จากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูรับบริการ พบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.11. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตั้งเปาหมายไวในระดับ 3 คณะฯดําเนินการครบไดตามเกณฑ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.11.1 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ ในสมรรถนะการทํางานของบัณฑิต จากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
และผูรับบริการ
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ตัวบงชี้ 2.11.1. รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 รอยละ 70-75
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 รอยละ 76-80
คะแนน 3 รอยละ 81-85
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ มีดังนี้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เขาสอบ จํานวน 37 คน สอบผานทุกวิชา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ
89.19 ( 2.11.1)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอเนื่อง ภาคสมทบ บัณฑิต เขาสอบ 93 คน สอบผานทุกวิชาจํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 20.21 ( 2.11.2)
บัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตรที่สอบผานทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 39.69
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.11.1. รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ ตั้งเปาหมายไวที่ ระดับ 2 คณะฯ ดําเนินการไดระดับ 1
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
0
0
1
รายการเอกสารหลักฐาน
2.11.1. ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.11.2. ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
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ตัวบงชี้ 2.12. รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
1804
คะแนน 1 รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015
คะแนน 2 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029
คะแนน 3
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ
2. นักศึกษาบัณฑิตและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมากกวา
หรือเทากับ 0.060 หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มีนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน
12 คน จากจํานวนนิสิตและศิษยเกา 432 คน(12.12.1) คิดเปนรอยละ 2.78 รายชื่อนิสิตที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองมีดังนี้
1. นางสาวมลุลี ศรีสุคนธ ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นิสิตชั้นปที่ 3
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 (2.12.2)
2. นายภาสกร โตโส
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกรีฑาประเภทบุคคล 200 เมตรชาย จากการแขงขัน
นิสิตชั้นปที่ 1
กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.3)
3. นางสาวเกศินี มวงเมืองแสน
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 4
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.4)
4. นางสาวยุพิน วัดเขาหลาม ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 4
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.5)
5. นางสาวศศิธร บุญจันทร ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 4
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.6)
6. นางสาวอรพรรณ มีนะรินทร
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.7)
7. นางสาวฑิตาพร หิรัญรัตน ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.8)
8. นางสาวสุกันยา สอนลิลา ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปท่ี 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.9)
9. นางสาวพิไลวรรณ ทับทิมไทร
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.10)
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10. นางสาวสุพัตรา โลหะโรจนวิเชียร ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 2
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.11)
11. นางสาวปาลวี ศรีผาน
ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 1
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.12)
12. นางสาวชฎาภรณ อนุศาสนรักษ ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาแอโรบิก จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
นิสิตชั้นปที่ 1
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 (2.12.13)
นอกจากนี้ยังมีนิสิตไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับ
มหาวิทยาลัย 3 รางวัล ดังนี้
1. นายสิทธิชัย ถวิลการ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองเปน “ผูนําองคกรนิสิตดีเดน”
ประจําปการศึกษา 2550 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 (2.12.14)
2. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย ในงานปฐมนิเทศ
และคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551 ในวันที่ 1มิถุนายน 2551 (2.12.15)
3. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ ในงานปฐมนิเทศ
และคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551 ในวันที่ 1มิถุนายน 2551 (2.12.16)
เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรยังไมเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงไมมีนิสิตและศิษยเกาที่
ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 2.12 โดยกําหนดรอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1 คน หรือ
มากกวารอยละ 0.016
การมีพัฒนาการ
ไมมีการพัฒนา
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
3
รายการเอกสารหลักฐาน
2.12.1 รายชื่อและจํานวนนิสิตปจจุบันและที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
2.12.2 สําเนากิตติบัตร นางสาวมลุลี ศรีสุคนธ จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
2.12.3 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นายภาสกร โตโส จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาลแหง
ประเทศไทย

ตัวบงชี้ 2.13. รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้ 2.13.1. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติภายในรอบ 3 ป
ที่ผานมา
ตัวบงชี้ 2.13.2. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
ตัวบงชี้ 2.13.3. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด
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2.12.4 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวเกศินี มวงเมืองแสนจากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.5 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวยุพิน วัดเขาหลาม จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.6 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวศศิธร บุญจันทร จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.7 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวอรพรรณ มีนะรินทรจากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.8 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวสุกันยา สอนลิลา จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.9 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวพิไลวรรณ ทับทิมไทร จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.10 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวฑิตาพร หิรัญรัตน จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.11 สําเนาประกาศเกียรติคุณนางสาวสุพัตรา โลหะโรจนวิเชียร จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
สถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.12 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวปาลวี ศรีผาน จากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาล
แหงประเทศไทย
2.12.13 สําเนาประกาศเกียรติคุณ นางสาวชฎาภรณ อนุศาสนรักษจากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย
2.12.14 สําเนาประกาศเกียรติบัตร นายสิทธิชัย ถวิลการ จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
2.12.15 รูปถาย โลรางวัล สโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย
2.12.16 รูปถาย โลรางวัล สโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบง
ออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารายกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรูทักษะความคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะหและการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
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ตัวบงชี้ 3.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
1804
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 7ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 7ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
มีผลงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการจัดทําสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในดานการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิต1 (3.1.1 ) นําเสนอผลการสํารวจตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ
(3.1.2)
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน หองคอมพิวเตอร
เพื่อใหนิสิตไดใชบริการในเวลาทําการ (3.1.3) หองคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต เพื่อใหนิสิตไดใชบริการนอกเวลาทําการ
(3.1.4) โสตทัศนูปกรณประจําทุกหองเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน(3.1.5) หองปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหนิสิต
ไดฝกทักษะการพยาบาล (3.1.6)
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3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
3.1 จัดและปรับปรุงสิ่งแวดลอมภายในตัวอาคารเรียนและภูมิทัศนภายนอกอาคารใหสะอาดสวยงาม
เอื้อตอการเรียนรูอยูเสมอ
3.2 จัดสถานที่ออกกําลังกายสําหรับนิสิตและบุคลากร ทั้งภายในหองปรับอากาศและพื้นที่เปดโลง
ภายนอกหอง (3.1.7)
3.3 จัดหองพยาบาลสําหรับนิสิตเจ็บปวยขณะเรียนอยูที่คณะฯ ประชาสัมพันธใหนิสิตทุกคนทําบัตรประกัน
สุขภาพโดยใชสิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทย
3.4 ประสานกับสํานักหอพักนิสิต ในการจัดหองพักสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร (3.1.8)
4. มีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา จัดใหมีอาจารยประจําชั้น (3.1.9) ชั้นปละ 2 คน เพื่อ
ทําหนาที่ในการประสานงานในการจัดการเรียนการสอนและเปนที่ปรึกษาของนิสิตในแตละชั้นป จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(3.1.10) เพื่อชวยเหลือ นิสิตในขณะที่มีปญหาทางดานวิชาการและการปรับตัวในสถาบัน กําหนดชวงเวลาในตารางสอนให
นิสิตเขาพบอาจารยที่ปรึกษาสัปดาหละไมนอยกวา 3 ชั่วโมง(3.1.11) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยใหมเขารวมอบรม
อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความรู ความเขาใจ ในการใหคําปรึกษานิสิตมีคูมืออาจารยประจําชั้นและ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อเปนแนวทางแกอาจารย(3.1.12)
5. มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการปจฉิมนิเทศ
กิจกรรมสถานบริการพบบัณฑิต (3.1.13) จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา บน Website ของคณะฯ เพื่อเปนศูนยกลางการ
ติดตอสื่อสารของศิษยเกา สนับสนุนสถานที่ใหศิษยเกาไดจัดประชุมกอตั้งชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร (3.1.14)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่
เลี้ยงดานการสอน (3.1.15)
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการประจําทุกป เชน รายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ
งานบริการการศึกษา งานโสตทัศฯปกรณและคอมพิวเตอร งานหองเสริมศึกษาและสาธิตการพยาบาล (3.1.16)
8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา เชน การจัดหอง
คอมพิวเตอรสําหรับนิสิต เพื่อใหนิสิตไดใชบริการนอกเวลาทําการ (3.1.17)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา” ไวที่ระดับ 8
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากในปการศึกษา 2550 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549
ในเรื่อง การสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
3.1.1. รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
3.1.2 รายงานการประชุม กรรมการประจําคณะ แสดงผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
3.1.3. รูปถายหองคอมพิวเตอรที่เปดใหนิสิตไดใชบริการในเวลาทําการ
3.1.4. รูปถายหองคอมพิวเตอรที่เปดใหนิสิตไดใชบริการนอกเวลาทําการ
3.1.5. รูปถายโสตทัศนูปกรณประจําทุกหองเรียน
3.1.6. รูปถายหองฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาล
3.1.7. รูปถายหองออกกําลังกาย ลานออกกําลังกาย
3.1.8. สําเนาบันทึก คณะพยาบาลศาสตร ถึงผูอํานวยการสํานักหอพักพักนิสิต ประสานการเขาพักหอพักของ
นิสิต
3.1.9. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําชั้น
3.1.10. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1.11. ตารางสอนแสดงชั่วโมงสําหรับนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
3.1.12. คูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
3.1.13. โครงการปจฉิมนิเทศ กิจกรรมสถานบริการพบบัณฑิต
3.1.14. สําเนาบันทึกการประชุมศิษยเกา รายชื่อศิษยเกาที่เขารวมประชุม
3.1.15. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงดานการสอน
3.1.16. รายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานคณบดี
3.1.17. รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการใหบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตนอกเวลา
ทําการ
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ตัวบงชี้ 3.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้น
ปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
1804
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงานผาน 4 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยกําหนด
เปนแผนปฏิบัติการประจําปงบการศึกษา 2550 (3.2.1) มีคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต(3.2.2) และอาจารย
ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ใหคําปรึกษาในดานการเขียนโครงการกิจกรรม การจัดกิจกรรม การหาแหลงประโยชนในการจัด
กิจกรรม และดูแลกิจกรรมของนิสิตที่จัดขึ้น(3.2.3) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตอยาง
ครอบคลุมทุกประเภทอยางเหมาะสมทุกโครงการที่เสนอ โดยงบประมาณสวนหนึ่งไดมาจากผานการพิจารณาจาก สโมสร
องคกรนิสิตของมหาวิทยาลัย งบประมาณอีกสวนหนึ่งสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร(3.2.4) จัดทําแนวทางสงเสริม
การจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามกรอบมาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา และ
แผนพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหมีอัตลักษณที่พึงประสงค 8 ประการ ไดแก คิดเปน ทําเปน หนักเอา เบาสู รู
กาลเทศะ เป ย มจิ ต สาธารณะ มี ทั ก ษะสื่ อ สาร อ อ นน อ มถ อ มตน งามด ว ยบุ ค ลิ ก พร อ มด ว ยศาสตร แ ละศิ ล ป โดย
คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต สโมสรนิสิต ไดจัดทําโครงการโดยมีการระบุคุณลักษณะของผูเขารวม
กิจกรรม เปาหมายของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และการประเมินผล
อยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการใหนิสิตเขารวมโครงการ/ กิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
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2. มีการสงเสริมใหคณะฯ และสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมนิสิตครบ 5 ประเภท ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก
1) โครงการ English in fun จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมที่ใหนิสิตเกิดการเรียนรูและฝกทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ(3.2.6)
2) โครงการ สัมมนาสามัคคีชาวสีขาว จุดประสงคโครงการเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนิสิต ใหนิสิตสามารถจัดทํา
โครงการตางๆได (3.2.7)
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก
1) โครงการกีฬา 5 หมอ จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสรางความ
สามัคคี ระหวางนิสิตคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทย
ศาสตรและคณะสหเวชศาสตร(3.2.8)
2) โครงการกีฬาสามัคคีชาวสีขาว จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสราง
ความสามัคคี ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร (3.2.9)
3) โครงการ กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศ จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และสรางความสามัคคี สรางเครือระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาล(3.10)
4) โครงการ กีฬาสามัคคี จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสรางความ
สามัคคี ระหวางนิสิต คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร(3.2.11)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก
1) โครงการ แบงปนน้ําใจใหนองผูดอยโอกาส จุดประสงคโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความคิด
สรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจใหกับ
เด็กผูพิการทางสมอง ที่บานปากเกร็ด จ. นนทบุรี (3.2.12)
2) โครงการ แบงปนน้ําใจสูผูปวยเอดส จุดประสงคโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความคิดสรางสรรค
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตใหกับผูปวยเอดส ณ วัดพระ
บาทน้ําพุ จังหวัดสระบุรี(3.2.13)
3) โครงการพยาบาลกาวนํา สรางสรรคสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มพูนคุณธรรม บริการชุมชน เปนกิจกรรม
เนื่องในวันพยาบาลสากล กิจกรรมประกอบดวย นิสิตใหบริการวิชาการแกชุมชนโดยใหบริการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค
เบื้องตน ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ตรวจคัดครองโรคเบาหวาน ใหคําปรึกษาผูมีปญหาสุขภาพกับประชาชนในชุมชน(
3.2.14)
2.4 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก
1) โครงการสายสัมพันธวันแรกพบลบควันบุหรี่ จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตเกิดความรัก
ความภูมิใจในสถาบัน ปลูกฝงระเบียบวินัยของนิสิต สรางความสามัคคีระหวางนิสิต มีกิจกรรมรับ
นองอยางสรางสรรค กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมสันทนาการ การสอนระเยียบวินัย การเดิน
รณรงคตานภัยบุหรี่ (3.2.15)
2) โครงการ คลายเครียด : สอนนองรองเพลง จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตเกิดความรัก
ความภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพพยาบาลศาสตร(3.2.16)

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก
1) โครงการ ธรรมะนอมนําใจ ใฝกตัญู จุดประสงคโครงการเพื่อสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประเพณีไทยกิจกรรมประกอบดวย การฟงพระธรรมเทศนา (3.2.17)
2) โครงการ กตเวทิตาคารวะ จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตมีความกตัญู ระลึกในพระคุณ
ของครูกิจกรรมประกอบดวย การประกวดกลอนระลึกในพระคุณของครู พิธีไหวครู (3.2.18)
3) โครงการทําบุญรวมกันพาใจเปนสุข จุดประสงคโครงการเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย สราง
เสริมคุณธรรมกิจกรรมประกอบดวย การเวียนเทียนในวันเขาพรรษา การฟงพระธรรมเทศนา (3.2.19)
4) โครงการพยาบาลกาวนํา สรางสรรคสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มพูนคุณธรรม บริการชุมชน กิจกรรมศึกษา
วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชน ความสมบูรณทางธรรมชาติในชุมชน
โดยไปใชชีวิตอยูกับประชาชนในชุมชน ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม(
3.2.20)
นอกจากนี้คณะไดสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย เชน โครงการ
ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล(3.2.21) มีการจางงานนิสิตเพื่อใหนิสิตมีรายไดเปนทุนการศึกษาอีกทั้งไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน (3.2.22)
ผลจากการที่คณะพยาบาลศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิต จัดหลายโครงการ มีการบูรณาการกิจกรรมหลายประเภท
ในโครงการเดียวกัน มีกิจกรรมครบถวน และสอดคลอง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ทําใหประธานสโมสรนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร นายสิทธิชัย ถวิลการ ไดรับรางวัล ผูนําองคกรนิสิตดีเดน ประจําปการศึกษา 2550 (3.2.23) สโมสรนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตรไดรับรางวัลสโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย ซึ่งเปนรางวัลสําหรับนิสิตที่มีอัตลักษณที่
พึงประสงคในดานรูกาลเทศะ (3.2.24) และไดรับรางวัลสโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ ซึ่งเปนรางวัล
สําหรับนิสิตที่มีอัตลักษณที่พึงประสงคในดานงามดวยบุคลิก(3.2.25)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตทุกภาคการศึกษา (3.2.26) มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรม ทั้ง
ที่ดําเนินการคณะและสโมสรนิสิต โดยการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการและกิจกรรม/กลุมเปาหมาย
งบประมาณดําเนินการ พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม และนําเสนอมหาวิทยาลัย
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง เชน ปรับเพิ่มโครงการและ
งบประมาณในโครงการ กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย (3.2.27) จัดใหมีหองดนตรีสากล (3.2.28)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค” ไวที่ระดับ 4
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
3.2.1 แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตการประจําปการศึกษา 2550
3.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
3.2.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต
3.2.4 แบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
3.2.5 นโยบายที่กําหนดใหนิสิตเขารวมโครงการ/กิจกรรม
3.2.6 โครงการ English in fun
3.2.7 โครงการ สัมมนาสามัคคีชาวสีขาว
3.2.8 โครงการกีฬา 5 หมอ
3.2.9 โครงการกีฬาสามัคคีชาวสีขาว
3.2.10 โครงการ กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศ
3.2.11 โครงการ กีฬาสามัคคี
3.2.12 โครงการ แบงปนน้ําใจใหนองผูดอยโอกาส
3.2.13 โครงการ แบงปนน้ําใจสูผูปวยเอดส
3.2.14 โครงการพยาบาลกาวนํา สรางสรรคสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มพูนคุณธรรม บริการชุมชน กิจกรรม ใหบริการ
วิชาการแกชุมชน
3.2.15 โครงการสายสัมพันธวันแรกพบลบควันบุหรี่
3.2.16 โครงการ คลายเครียด : สอนนองรองเพลง
3.2.17 โครงการ ธรรมะนอมนําใจ ใฝกตัญู
3.2.18 โครงการ กตเวทิตาคารวะ
3.2.19 โครงการทําบุญรวมกันพาใจเปนสุข
3.2.20 โครงการพยาบาลกาวนํา สรางสรรคสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มพูนคุณธรรม บริการชุมชน กิจกรรมศึกษาวิถี
ชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชน
3.2.21 โครงการ ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล
3.2.22 โครงการพัฒนาทักษะบริการ
3.2.23 สําเนาประกาศเกียรติบัตร นายสิทธิชัย ถวิลการ จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
3.2.24 รูปถาย โลรางวัล สโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย
3.2.25 รูปถาย โลรางวัล สโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ
3.2.26 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แสดงการประเมินการจัด
โครงการ
3.2.27 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แสดงแนวทางการปรับเพิ่ม
งบประมาณใน โครงการ กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย
3.2.28 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ แสดงการจัดใหมีหองดนตรีสากล

ตัวบงชี้ 4.1. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน
ไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอ
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3-4 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ
เปาหมาย....ระดับ .3............
ผลการดําเนินงาน
1. ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําระบบบริหารการวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร (4.1.1) ประกอบดวยผูแทนแตละสาขาวิชาฯเขารวมเปนกรรมการฯ
มีหนาที่หลักในการบริหารงบอุดหนุนวิจัย ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล ตลอดจนเผยแพร
ผลงานวิจัยตางๆ
ของคณะพยาบาลศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานดานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด สอดคลองกับพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอมของ
แตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมี
ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแต
ละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน
จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1.) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
2.) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจดานอื่น ๆ
3.) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
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2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง เชน ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย (4.1.2 ) ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/
ภายนอก ตลอดจนบทคัดยอผลการวิจัยเมื่องานวิจัยนั้นเสร็จสิ้นแลว
3. คณะมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดคณะประมาณ 5% เปนทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย สงเสริมใหนักวิจัยวิจัย
ดําเนินการวิจัยมากขึ้น ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2550 (4.1.3) และโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล (4.1.4)
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย กลาวคือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแก
นักวิจัยรุนใหม (4.1.5) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มีความรู ความสามารถในการดําเนินการวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยในคณะพยาบาลศาสตรขอทุนสนับสนุนการวิจัย การใหคําปรึกษา
ในประเด็นการทําวิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัดทุนสนับสนุนให
นักวิจัยที่ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ (4.1.6) ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะ
พยาบาลศาสตรป 2550 และบันทึกประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร เรื่องการสนับสนุนทุนเพื่อการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ (4.1.7) ตลอดจนการสนับสนุนเวลาเพื่อการดําเนินการวิจัย โดยมีมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร ใหนักวิจัยจัดสรรเวลาอาทิตยละครึ่งวันดําเนินการวิจัย โดยไม
ถือเปนวันลา ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสาขาวิชา และความกาวหนาของงานวิจัย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมีเครือขายความรวมมือในการทํา
วิจัยกับหนวยงานภายนอกสภาบัน เชน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) สํานักงานพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) รวมถึงโรงพยาบาลซึ่งเปนหนวยใหบริการแกประชาชน ซึ่งเปน
นักวิจัยในชุดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ “กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการ“อาสาสมัคร
สาธารณสุขตางดาวเฝาระวังโรคมาลาเรียในกลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวพมา สถานีอนามัยบานไร ตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 30,000 บาท (4.1.8)
2) ผศ.ดร.อารี ชางทอง “สามเหลาทัพรวมใจ ปองกันภัยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยตําบลงิ้วราย 3 อําเภอ
อินทรบุรี จ.สิงหบุรี” ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุม ชน (สพช.) และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 30,000 บาท (4.1.9)
3) ผศ.ดร.อารี ชางทอง “ถักทอสายใยดวยแรงแหงรัก โรงพยาบาลทาชาง อ.ทาชาง ตําบลงิ้วราย” ไดรับเงิน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
จํานวน 30,000 บาท (4.1.10)
4) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ, อ.ดร.นัทธมน ศิริกุล, อ.จารุวรรณ ไผตระกูล, นางบุษบา ใจกลา และ นางยุภาพร หอม
จันทร “การพัฒนาระบบการจัดกําลังคนระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครนายก’’ ไดรับเงินสนับสนุน
จากสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (4.1.11)
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5) เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม และคณะ “ผลของโปรแกรมการฟนฟูสภาพกอนและหลังจําหนายจาก
โรงพยาบาลตอความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ไดรับเงินสนับสนุนจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2550 (4.1.12)
6) อ. ปาริชาด ญาตินิยม และคณะ “ประสิทธิผลของโปรแกรมฟนฟูสภาพตอความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันในผูสูงอายุโรคเบาหวาน” ไดรับเงินสนับสนุนจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2550 (4.1.13)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.1: มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค” มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ
การมีพัฒนาการ
มี
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1.1 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร
4.1.2 ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย
4.1.3 คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2550
4.1.4 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม
4.1.6 ทุนสนับสนุนใหนักวิจัยที่ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ
4.1.7 บันทึกประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร
4.1.8 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการ“อาสาสมัคร
สาธารณสุขตางดาวเฝาระวังโรคมาลาเรียในกลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวพมา สถานีอนามัยบานไร ตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”
4.1.9 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง สามเหลาทัพรวมใจ ปองกันภัยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยตําบลงิ้วราย 3
อําเภออินทรบรุ ี จ.สิงหบุรี”
4.1.10 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง ถักทอสายใยดวยแรงแหงรัก โรงพยาบาลทาชาง อ.ทาชาง ตําบลงิ้วราย”
4.1.11 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดกําลังคนระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง
จังหวัดนครนายก’’
4.1.12 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการฟนฟูสภาพกอนและหลังจําหนายจากโรงพยาบาลตอ
ความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”
4.1.13 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมฟนฟูสภาพตอความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันในผูสูงอายุโรคเบาหวาน”

42

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

43

ตัวบงชี้ 4.2. มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงาน
ไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ
เปาหมาย.....ระดับ.....1.................
ผลการดําเนินงาน
1. ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกในการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน ดังแสดงในคูมือทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2550 (4.2.1)
นักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรไดเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน (4.2.2)
2. มี ระบบรวบรวม คัดสรร ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
โดยเผยแพรบทคัดยอผลการวิจัยบน web site ของคณะพยาบาลศาสตร (4.2.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.2. มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค ใหมีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
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รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.1 คูมือทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2550
4.2.2 ตัวอยาง การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
4.2.3 ตัวอยางการการเผยแพรผลงานวิจัยบน Web site ของคณะพยาบาลศาสตร
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ตัวบงชี้ 4.3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 อยูระหวาง 1 – 54,999.- บาท
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 55,000.-บาท -79,999.- บาท
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 80,000.- บาท
เปาหมาย.......ระดับ...1.................
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในเทากับ 2, 474,700
บาท (4.3.1) และภายนอกสถาบันเทากับ 1,022,800 บาท (4.3.2) รวมเงินเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกทั้งสิ้น 3,497,500 บาท และมีจํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2550 เทากับ 26.5 คน ดังนั้น เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 131,981.13 บาท
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.3: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่ 1 – 54,999.- บาท /คน
การมีพัฒนาการ
มี
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.1. โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2550, โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550,
โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ. 2550
4.3.2 โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนภายนอก
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ตัวบงชี้ 4.3.1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 อยูระหวาง 1 – 19,999.- บาท
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 20,000.-บาท -29,999.- บาท
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 30,000.- บาท
เปาหมาย.....ระดับ....2................
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน จาก 3
แหลงทุน ไดแก
1) งบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร จํานวนเงิน 492,600 บาท ทั้งหมด 11 โครงการวิจัย (4.3.1.1)
2) งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 162,100 บาท ทั้งหมด 2 โครงการวิจัย (4.3.1.2)
3) งบประมาณเงินแผนดิน จํานวนเงิน 1,820,000 บาท ทั้งหมด 3 โครงการวิจัย (4.3.1.3)
รวมเปนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 2, 474,700 บาท
สําหรับปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 26.5 คน ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําคิดเปน 93,384.90 บาท
การบรรลุเปาหมาย
เกินกวาเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.3.1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําอยูระหวาง 20,000- 29,999 บาท
การมีพัฒนาการ
มี
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.1.1 เอกสารการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2550
4.3.1.2 เอกสารการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
4.3.1.2 เอกสารการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ. 2550
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ตัวบงชี้ 4.3.2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 อยูระหวาง 1 – 34,999.- บาท
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 35,000.-บาท -49,999.- บาท
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 50,000.- บาท
เปาหมาย....ระดับ ...1..........
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550คณะพยาบาลศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
จํานวน 801,400 บาท ดังนี้
1) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ “กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการ“อาสาสมัคร
สาธารณสุขตางดาวเฝาระวังโรคมาลาเรียในกลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวพมา สถานีอนามัยบานไร ตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 30,000 บาท (4.3.2.1)
2) ผศ.ดร.อารี ชางทอง “สามเหลาทัพรวมใจ ปองกันภัยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยตําบลงิ้วราย อําเภอ
อินทรบุรี
จ.สิงหบุรี” ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 30,000 บาท (4.3.2.2)
3) ผศ.ดร.อารี ชางทอง “ถักทอสายใยดวยแรงแหงรัก โรงพยาบาลทาชาง อ.ทาชาง ตําบลงิ้วราย” ไดรับเงิน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
จํานวน 30,000 บาท (4.3.2.3)
4) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ อ.ดร.นัทธมน ศิริกุล อ.จารุวรรณ ไผตระกูล นางบุษบา ใจกลา และ นาง ยุภาพร
หอมจันทร “การพัฒนาระบบการจัดกําลังคนระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครนายก’’ ไดรับเงิน
สนับสนุนจากสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 490,000 บาท (4.3.2.4)
5) อ. ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ “ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม
โดยการประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL ” ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)
ประจําป 2550 จํานวนเงิน 442,800 บาท// 2ป เทากับ ปละ 221,400 บาท (4.3.2.5)
สําหรับปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 26.5 คน ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําคิดเปน 30,241.51 บาท
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.3.2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําอยูระหวาง 1 – 34,999 บาท
การมีพัฒนาการ
ไมมี
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.2.1 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการ“อาสาสมัคร
สาธารณสุขตางดาวเฝาระวังโรคมาลาเรียในกลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวพมา สถานีอนามัยบานไร ตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
4.3.2.2 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง สามเหลาทัพรวมใจ ปองกันภัยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยตําบลงิ้วราย อําเภอ
อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
4.3.2.3 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง ถักทอสายใยดวยแรงแหงรัก โรงพยาบาลทาชาง อ.ทาชาง ตําบลงิ้วราย
4.3.2.4 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดกําลังคนระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง จังหวัด
นครนายก
4.3.2.5 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม โดย
การประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL
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ตัวบงชี้ 4.3.3. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 รอยละ 1-34
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 รอยละ 35-49
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 50
เปาหมาย.......ระดับ...3..............
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 มีอาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตรที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
จํานวน 18 คน มีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชาและสํานัก
จํานวนอาจารยประจํา จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน คิดเปนรอยละ
การพยาบาลชุมชน
5
3 (4.3.3.1)
60
การพยาบาลผูใหญ
6
6 (4.3.3.2)
100
การพยาบาลเด็ก
4
2 (4.3.3.3)
50
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
6.5
7 (4.3.3.4)
100
ครรภ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
3
สํานักเสริมสาธิตทางการพยาบาล
2
ผลรวมระดับคณะ
26.5
18
67.92
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.3.3 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา อยูที่รอยละ 1-34
การมีพัฒนาการ
มี
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.3.1 หลักฐานการรับทุนวิจัยภายในสถาบัน ของอาจารยประจําสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
4.3.3.2 หลักฐานการรับทุนวิจัยภายในสถาบัน ของอาจารยประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
4.3.3.3 หลักฐานการรับทุนวิจัยภายในสถาบัน ของอาจารยประจําสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
4.3.3.4 หลักฐานการรับทุนวิจัยภายในสถาบัน ของอาจารยประจําสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ
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ตัวบงชี้ 4.3.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 รอยละ 1-24
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 รอยละ 25-39
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40
เปาหมาย.....ระดับ...1..............
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 มีอาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตรที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
จํานวน 5 คน มีรายละเอียดดังนี้
1) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ “กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการ“อาสาสมัคร
สาธารณสุขตางดาวเฝาระวังโรคมาลาเรียในกลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวพมา สถานีอนามัยบานไร ตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 30,000 บาท (4.3.4.1)
2) ผศ.ดร.อารี ชางทอง “สามเหลาทัพรวมใจ ปองกันภัยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยตําบลงิ้วราย อําเภออินทร
บุรี
จ.สิงหบุรี” ไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน 30,000 บาท (4.3.4.2)
3) ผศ.ดร.อารี ชางทอง “ถักทอสายใยดวยแรงแหงรัก โรงพยาบาลทาชาง อ.ทาชาง ตําบลงิ้วราย” ไดรับเงิน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
จํานวน 30,000 บาท (4.3.4.3)
4) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ อ.ดร.นัทธมน ศิริกุล อ.จารุวรรณ ไผตระกูล นางบุษบา ใจกลา และ นาง ยุภาพร
หอมจันทร “การพัฒนาระบบการจัดกําลังคนระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครนายก’’ ไดรับเงิน
สนับสนุนจากสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 490,000 บาท (4.3.4.4)
5) อ. ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ “ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม
โดยการประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL ” ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)
ประจําป 2550 จํานวนเงิน 442,800 บาท//2 ป (4.3.4.5)
สําหรับปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 26.5 คน ดังนั้นรอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา คิดเปน 18.87
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.5.2. รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ที่รอยละ 1-24
การมีพัฒนาการ
ไมมี
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.4.1 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการ“อาสาสมัคร
สาธารณสุขตางดาวเฝาระวังโรคมาลาเรียในกลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวพมา สถานีอนามัยบานไร ตําบลหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
4.3.4.2 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง สามเหลาทัพรวมใจ ปองกันภัยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยตําบลงิ้วราย
อําเภออินทรบุรี จ.สิงหบุรี
4.3.4.3 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง ถักทอสายใยดวยแรงแหงรักโรงพยาบาลทาชาง อ.ทาชาง ตําบลงิ้วราย
4.3.4.4 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดกําลังคนระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง จังหวัด
นครนายก
4.3.4.5 สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม โดย
การประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL
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ตัวบงชี้ 4.4. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
คะแนน 1 รอยละ 1 – รอยละ 29
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 รอยละ 30- รอยละ 39
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40
เปาหมาย......ระดับ.....1............
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร สนับสนุนและสงเสริมใหนักวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งหมด 14 เรื่อง ดังนี้
1) อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการสรางพยาบาลของชุมชน คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ’ ระหวาง
วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2551 (4.4.1)
2)
อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ “การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
“นําเสนอภาค โปสเตอร ในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ’ ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2551
(4.4.2)
3) อ.ผกาพรรณ บุญเต็ม “ผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักตอการลดน้ําหนักของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ’ ระหวาง
วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2551 (4.4.3)
4) อ. จารุวรรณ ริ้วไพบูลย “การประเมินความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นปฐมวัย อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ’ ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1
กุมภาพันธ 2551 (4.4.4)
5) อ. ชฎาภรณ วัฒนวิไล และคณะ “ปจจัยทํานายพฤติกรรมทางเพศสัมพันธและทักษะชีวิตของวัยรุนกลุมเสี่ยง
ในจังหวัดนครนายก” ตีพิมพเผยแพรในวารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2550 หนา 151-158 (4.4.5)
6) อ. ชฎาภรณ วัฒนวิไล “การตั้งครรภในวัยรุน:ความเสี่ยงและการพยาบาล” ตีพิมพเผยแพรในวารสารไทยเภสัช
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 หนา 182-188 (4.4.6)
7) อ. วิลาวัลย ไทรโรจนรุง “การรวมกลุมชวยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน” ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 หนา 189-196 (4.4.7)
8) อ. วิลาวัลย ไทรโรจนรุง และอ. ขวัญจิต คุปตานนท “การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร” นําเสนอ
ภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแหงประทศไทยในระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550 (4.4.8)
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9) อ. วิลาวัลย ไทรโรจนรุง “ผลของการใชกลุมชวยเหลือตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
วัยรุน” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการพยาบาลแหงชาติ ครั้งที่ 13 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในระหวางวันที่ 59 พฤศจิกายน 2550 (4.4.9)
10) อ. อุบลวนา ขวัญบุญจันทร “การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย บุคลากร และนิสิตพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ พยาบาลแหงชาติ ครั้งที่ 13 ณ
หอประชุมกองทัพเรือ ระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550 (4.4.10)
11) อ. ขวัญจิต คุปตานนท “การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ใน
ตําบลบางปลากด อําเภอ องครักษ จังหวัดนครนายก” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ พยาบาลแหงชาติ ครั้งที่
13 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550 (4.4.11)
12) อ. เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ
ไทย” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ’ ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ
2551 (4.4.12)
13) อ. เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม “A causal model of functional performance in Thai elderly” นําเสนอ
ภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ The 11th EAFONS, The Future of Doctoral Nursing Program in Asia: Cooperation &
Integration across Nations ณ College of Nursing of Kaohsiung Medical University, Taiwan ระหวางวันที่ 28-29
กุมภาพันธ 2551 (4.4.13)
14) อ. ปาริชาด ญาตินิยม “ลักษณะภาวะพฤฒพลัง: กรณีศึกษาผูสูงอายุที่มีชื่อเสียง” นําเสนอภาคบรรยายในการ
ประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2551 (4.4.14)
สําหรับปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 26.5 คน ดังนั้นรอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา คิดเปน 52.83
การบรรลุเปาหมาย
เกินกวาเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.4. รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา อยูที่รอยละ 1 - 29
การมีพัฒนาการ
มี
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
4.4.1 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการสรางพยาบาลของ
ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
4.4.2 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน “

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

4.4.3 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักตอการลดน้ําหนักของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน”
4.4.4 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “การประเมินความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นปฐมวัย
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก”
4.4.5 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “ปจจัยทํานายพฤติกรรมทางเพศสัมพันธและทักษะชีวิตของวัยรุน
กลุมเสี่ยงในจังหวัดนครนายก”
4.4.6 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิชาการ เรื่อง “การตั้งครรภในวัยรุน:ความเสี่ยงและการพยาบาล”
4.4.7 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิชาการ เรื่อง “การรวมกลุมชวยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน”
4.4.8 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่มีตอ
สมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร”
4.4.9 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของการใชกลุมชวยเหลือตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภวัยรุน”
4.4.10 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย บุคลากร และนิสิต
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
4.4.11 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพและภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุ ในตําบลบางปลากด อําเภอ องครักษ จังหวัดนครนายก”
4.4.12 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูสูงอายุไทย”
4.4.13 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “A causal model of functional performance in Thai elderly”
4.4.14 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “ลักษณะภาวะพฤฒพลัง: กรณีศึกษาผูสูงอายุที่มีชื่อเสียง”
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ตัวบงชี้ 4.5. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
1809
คะแนน 1 รอยละ 1- รอยละ 14
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ
คะแนน 2 รอยละ 15 – รอยละ 19
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20
เปาหมาย.....ระดับ......1..........
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 มีบทความวิจัยไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง คือ A Causal Model of Functional Performance in Thai Elderly ตีพิมพในวารสาร Journal of
Medical Association of Thailand, Volume 91 ป 2008 ซึ่งอยูฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ คือ Pub Med and Med line
(4.5.1)
สําหรับปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 26.5 คน ดังนั้นรอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา คิดเปน
3.77
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.5. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ที่รอยละ 1-14
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
4.5.1 เอกสารการตีพิมพบทความวิจัยเรื่อง A Causal Model of Functional Performance in Thai Elderly ใน
วารสาร Journal of Medical Association of Thailand, Volume 91 ป 2008

ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม เขากับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง
การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอ
นางสาวสุธาวี องคศิลป
1800
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5-6 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการ ครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
คณะมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน ในปการศึกษา2550 ดังนี้
1.
มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมี
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร (5.1.1) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนอาจารยจากทุกสาขา จัดทํานโยบายและ
แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม (5.1.2) สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธการบริการ
วิชาการแกสังคมของคณะฯ ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
การบริหารวิขาการแกสังคมเปนหนึ่งนาภรกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการวิชาการแกชุมชน
สังคมและ ประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในกานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจให
เปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการ
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชนการอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบัน เปนอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อ
ตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยัง
ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการ
บูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สราง
เครือขายกับองคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการ
ดวย
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2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม ในป 2550 มีโครงการ
บริการวิชาการจํานวน 23 โครงการ (5.1.3) ดําเนินการแลวเสร็จ 10 โครงการ (5.1.4) กําลังอยูระหวางการดําเนินการ 13
โครงการ
3. คณะฯ มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 2 เดือน ครั้ง (5.1.5) โดยจัดทําคูมือการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (5.1.6)ใหใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ประเมิน
แผนการปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ (5.1.7)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยประชุมคณะกรรมการโครงการ
บริการวิชาการ และแจงผลการดําเนินโครงการ เพื่อการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงโครงการ (5.1.8)
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม เขากับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(5.1.9)
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3 และป 2550 ดําเนินการครบ 6 ขอแรก
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1.1 คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.2 แผนกลยุทธิ์และแผนงานบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.3 แผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2550
5.1.4 รายงานโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
5.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.6 คูมือการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร วาระวิเคราะหแผนงาน
5.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร วาระแจงผลการจัดบริการ
5.1.9 แผนดําเนินการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอน

เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีอาจารย 30 คน ที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยไดรับ
เชิญเปนวิทยากร เปนกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชีพ จากอาจารยประจํา จํานวน 38 คน ในจํานวนอาจารยดังกลาว คิดเปนรอยละ 78.94 (5.2.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจาก ตัวบงชี้ 5.2 ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ ปการศึกษา 2550 ดําเนินการไดมากกวารอยละ 25
ของอาจารยประจํา
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2.1 รายนามอาจารย และหนังสือเชิญอาจารย เปนวิทยากร เปนกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
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ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1833
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 1 อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 14
นางสาวมัณฑา ประดิษฐวงษ
1802
คะแนน 2 รอยละ 15 – รอยละ 24
1800
นางสาวฐานิศรา ปญญาภา
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25
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ตัวบงชี้ 5.2.1 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริหารวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางนอย 1
โครงการ
3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย
1 โครงการ
5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 ระดับ 1
คะแนน 2 ระดับ 2
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับระดับ 3
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ มีการดําเนินการนําความรูและประสบการณจากการบริหารวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ในระดับ 2 โดยดําเนินการดังนี้
1.มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย โดย
กรรมการบริการวิชาการของคณะฯ จัดประชุมรวมกําหนดแผนงาน นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย (5.2.1.1)
2.มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน จํานวน 1
โครงการ โดยบูรณาการการเรียนการสอน ในวิชาประเมินภาวะสุขภาพเขากับการบริการวิชาการ ซึ่งนิสิตสามารถนํา
ความรูเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพมาใชกับผูรับบริการในโครงการ เครือขายครอบครัวเขมแข็งใสใจสุขภาพ(5.2.1.2)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายระดับ 2
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
2
1
1
4
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2.1.1 แผนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
5.2.1.2 โครงการบริการวิชาการ เครือขายครอบครัวเขมแข็งใสใจสุขภาพ
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ตัวบงชี้ 5.2.2. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 90 – 150 ชั่วโมง
น.ส.สุธาวี องคศิลป
1800
คะแนน 2 151 – 300 ชั่วโมง
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 301 ชั่วโมง
เปาหมาย ระดับ 1
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณาจารยคณะพยาบาลศาสตรใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน อยูในระดับ 1
ทั้งนี้จํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจําจํานวน 26.5 คน เฉลี่ยเทากับ 136 ชั่วโมง
(5.2.2.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตั้งเปาหมายตัวบงชี้ 5.2.2. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการไวที่
ระดับ 1 ดําเนินการไดตามเปาหมาย 136 ชั่วโมง
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2.2.1 เอกสารหลักฐานจํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตรใหบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ 5.3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจําเกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19
นางสาวสุธาวี องคศิลป
1800
คะแนน 2 รอยละ 20 – รอยละ 29
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
เปาหมาย ระดับ 3
ป ก ารศึ ก ษา 2550 มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ค ณะพยาบาลศาสตร ดํ า เนิ น การให กั บ กลุ ม บุ ค ลากรวิ ช าชี พ
กลุมเปาหมายเฉพาะ และกลุมประชาชนทั่วไป เปนจํานวน 23 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ (ลําดับ
ที่ 1-10) คิดเปนรอยละ 37.74 และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ (ลําดับที่ 11-23) ดังนี้ (5.3.1 )
1. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการกาวหนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคเบื้องตนในการใหบริการ
สุขภาพในระดับปฐมภูมิ
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการสอน สําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (รุนที่ 3)
3. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารงานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
4. โครงการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาลประจําป ครั้งที่ 4 เรื่องการจัดการความรูเพื่อ
คุณภาพงานการพยาบาล (KM)
5. โครงการรวมมือในการจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
6. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
7. โครงการบริการวิชาการบูรณาการหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เนื่องในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (จังหวัดสระแกว)
8. โครงการประสานความรวมมือดานสาธารณสุขและศิลปวัฒนธรรม (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการสอน สําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (ศูนยการแพทยฯ ชลประทาน)
10. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน
โครงการที่อยูระหวางดําเนินโครงการ
11. โครงการการใหคําปรึกษาการทําวิจัยแกพยาบาลเด็ก
12. โครงการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทแกมารดาที่มีปญหาในการเลี้ยงดูบุตร
13. โครงการเครือขายครอบครัวเขมแข็งใสใจสุขภาพ
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนวดแบบสัมผัส
15. โครงการทางกาวยางสูวัยใส
16. โครงการเด็กไทยฟนดี
17. โครงการสุขภาพจิตดวยกิจกรรมบําบัด
18. โครงการสงเสริมความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมผูสูงอายุ
19. โครงการปฐมพยาบาลและชวยฟนคืนชีพ
20. โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
21.โครงการวิทยาการกาวหนาในการรักษาผูปวยมะเร็ง

22. ประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาลประจําป ครั้งที่ 5
23.โครงการอบรมผูชวยเหลือผูปวย (ชลประทาน)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 5.3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ตั้งเปาหมาย ไวที่ระดับ 3 คณะฯดําเนินการได รอยละ 37.73
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
5.3.1 โครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 5.3.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 1- 4,999 บาท
น.ส.ฐานิศรา ปญญาภา
1800
คะแนน 2 5,000 – 7,499 บาท
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 7,500 บาท
เปาหมาย
ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินโครงการบริการวิชาการจํานวน 10 โครงการ มีคาใชจาย และ
มูลคาในการใหบริการวิชาการ จํานวน 1,481,145.00 บาท
คิดเปนคาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม เปนตออาจารยประจําจํานวน
26.5 คน เปนเงิน 55,893.00 บาท (5.3.1.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 5.3.1 ตั้งเปาหมายคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจําไวที่ ระดับ 3 คณะฯดําเนินการไดตามเปาหมาย คิดเปน 55,893.00 บาท
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
5.3.1.1 แสดงคาใชจาย และมูลคาในการบริการวิชาการที่คณะฯดําเนินการแตละโครงการ
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ตัวบงชี้ 5.4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 รอยละ 65 – รอยละ 74
น.ส.สุธาวี องคศิลป
1800
คะแนน 2 รอยละ 75 – รอยละ 84
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 10 โครงการ ผูเขารวม
โครงการไดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการทุกโครงการ โดยแตละโครงการมีระดับความพึงพอใจในแต
ละโครงการอยูระหวาง รอยละ 75 – รอยละ 84
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนน
3
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คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ประเมิน
2
1
0
รายการเอกสารหลักฐาน
5.4.1 ผลสรุปความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ จํานวน 10 โครงการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่
แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดาน
นโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยง
ความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค
สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
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ตัวบงชี้ 6.1. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
กับสังคมในระดับตาง ๆ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.ออมจิต วองวาณิช
1891
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย......ระดับ คะแนน ...2.........
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานครบ 3 ขอแรก ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ทั้ง 3 ดาน คือ
1.1. เสริมสราง สืบสาน เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
1.2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมขององคกร
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจในองคกร
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ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ ดังโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2550 (6.1.1) และแผนประจําป
งบประมาณ 2551 (6.1.2)
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน เชน โครงการแตงกายสวยดวยผา
ไทย (6.1.3.) เปนการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย (6.1.4.) เปนการเสริมสรางสืบ
สานศิลปะและวัฒนธรรมในการทําอาหารไทย ขนมไทย การละเลนพื้นบาน การรอยมาลัยและยังมีการสอนทํากระทง
ประกวดกระทงกอนวันลอยกระทง โครงการเพชรน้ําหนึ่ง (6.1.5.) มีการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในโครงการรดน้ําดําหัว
เนื่องในวันสงกรานต (6.1.6.) และโครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต(6.1.7.) มีกิจกรรมที่ดําเนินอยาง
ตอเนื่อง เชนการจัดบอรดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เปลี่ยนทุก 2 เดือน ในโครงการรวมอนุรักษและสรางศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย(6.1.8)
ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองคกร คณะไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมนอมนําจิตใจ
(6.1.9.) โดยเชิญพระมาเทศนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจําวัน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจในองคกร คณะ ฯ ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ และพิธีประกาศการ
สําเร็จการศึกษา (6.1.10.) แกบัณฑิตที่จบ โดยใหฝกรับประทานอาหารแบสากลในโรงแรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยาย โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป (6.1.11) แกนิสิตพยาบาลที่ขึ้นฝกปฏิบัติในชั้นปที่ 2,3 และ 4 จัดโครงการวัน
คลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร (6.1.12.)
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานบริการวิชาการ เชน โครงการกตเวทิตาคุณ
เทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (6.1.13.,6.1.14) ซึ่งจัดใหมีอาจารยพยาบาลและนิสิต ตรวจสุขภาพ วัด
ความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ตรวจรางกาย จายยา ใหความรูดานการปฏิบัติตนแกประชาชนที่มีปญหา หรือมี
แนวโนมที่จะมีปญหาสุขภาพ
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไวในระดับ 2
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการเนื่องจากในการประเมินคุณภาพการศึกษา ป 2550 การกําหนดเกณฑคะแนนเปลี่ยนไป ป
การศึกษา 2549 ถามี PDCA ครบจะไดคะแนนเต็ม 3 ในปการศึกษา 2550 คะแนนจะได 3 ตองมีการสงเสริมการดําเนินงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะ ฯ ยังเปนคณะใหม มีภาวะวิกฤตเรื่องอัตรากําลัง ไมสามารถทําไดถึงระดับชาติ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
0
3
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.1.
แผนงานงบประมาณรายได ประจําป 2550
6.1.2.
แผนงานงบประมาณรายไดและงบประมาณแผนดิน ประจําป 2551
6.1.3.
โครงการแตงกายสวยดวยผาไทย
6.1.4.
โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย
6.1.5.
โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานวัฒนธรรม (โครงการดําเนินการึงปการศึกษา 2551)
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6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
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โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต
โครงการรวมอนุรักษและสรางศิลปะและวัฒนธรรมไทย (โครงการดําเนินการึงปการศึกษา 2551)
โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ
โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา
โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป
โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เงินงบประเมินเงินรายได)
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เงินงบประเมินเงินแผนดิน)
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ตัวบงชี้ 6.1.1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.ออมจิต วองวาณิช
1891
คะแนน 1 รอยละ 1 – 1.4
คะแนน 2 รอยละ 1.5 – 1.9
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 2.0
เปาหมาย.......ระดับ คะแนน ...2...............
ผลการดําเนินงาน
ผลงานดําเนินงานไดในระดับ 3
ปการศึกษา 2550 คณะไดจัดโครงการสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมจากงบประมาณเงินรายได และ
งบประมาณแผนดิน ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ เขารวม 8 โครงการ จากจํานวนนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน
264 คน ซึ่งสามารถคิดเปนรอยละ 3.03
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเขารวมมีดังนี้
1. โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย (6.1.1.1.)
2. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต ( 6.1.1.2.)
3. โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ (6.1.1.3.)
4. โครงการปจฉิมนิเทศ และพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา (6.1.1.4.)
5. โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป (6.1.1.5.)
6. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร (6.1.1.6.)
7. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 14 สิงหาคม 2550 จากเงิน
งบประมาณเงินรายได (6.1.1.7.)
8. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จากเงิน
งบประมาณแผนดิน (6.1.1.8.)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1.1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา ไวในระดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร
ดําเนินการอยูในระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจาก คะแนนอยูในเกณฑประเมินที่ระดับ 3
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.1.1. โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย
6.1.1.2. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
6.1.1.3. โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ
6.1.1.4. โครงการปจฉิมนิเทศ และพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา
6.1.1.5. โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป
6.1.1.6. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
6.1.1.7. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 14 สิงหาคม 2550
จากเงินงบประมาณเงินรายได
6.1.1.8. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 5 ธันวาคม 2550
จากเงินงบประมาณแผนดิน
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ตัวบงชี้ 6.1.2. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.ออมจิต วองวาณิช
1891
คะแนน 1 รอยละ 0.01- 0.49 ของงบดําเนินการ
คะแนน 2 รอยละ 0.5 – 0.99 % ของงบดําเนินการ
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 1 ของงบดําเนินการ
เปาหมาย.....ระดับคะแนน ...1...........
ผลการดําเนินงาน
ไดคะแนนระดับ 2 โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 10 โครงการ เปนจํานวนเงิน 227,040.75 บาท โดยมีงบดําเนินการจํานวน 42,609,689.50 บาท คิดเปนรอยละ
0.53
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 2550 ซึ่งใชเงินจากงบประมาณรายได และงบประมาณแผนดิน
จํานวน 10 โครงการ ดังนี้
ลําดับที่
โครงการ
In cash (บาท) In kind (บาท)
รวม(บาท)
1
แตงการสวยดวยผาไทย (6.1.2.1.)
1,600
4,500
6,100
2
โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย (6.1.2.2.)
5,336
5,820
11,156
3
โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
5,500
3,200
8,700
(6.1.2.3.)
4
โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวัน
9,530
5,200
14,730
สงกรานต (6.1.2.4.)
5
โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ
10,450
4,000
14,450
(6.1.2.5.)
6
โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จ
34,400
11,000
45,400
การศึกษา (6.1.2.6.)
7
โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป (6.1.2.7.)
9,650
3,200
12,850
8
โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
58,165
4,000
62,165
(6.1.2.8.)
19,864
5,180
25,044
9
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 14 สิงหาคม 2550
จากเงินงบประมาณเงินรายได (6.1.2.9.)
10
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนค
24,445.75
2,000
26,445.75
รินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 5 ธันวาคม 2550
จากเงินงบประมาณแผนดิน (6.1.2.10.)
รวม
227,040.75
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1.2. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ อยูในระดับ 1 แตเมื่อคิดทั้ง In cash
และ In kind ของโครงการที่เสร็จสิ้นในปการศึกษา 2550 พบวาคาใชจายและมูลคารอยละ 0.53 ของงบดําเนินการ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.2.1. แตงการสวยดวยผาไทย
6.1.2.2. โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย
6.1.2.3. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
6.1.2.4. โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต
6.1.2.5. โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ
6.1.2.6. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา
6.1.2.7. โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป
6.1.2.8. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
6.1.2.9. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 14 สิงหาคม 2550
จากเงินงบประมาณเงินรายได
6.1.2.10. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 5 ธันวาคม 2550
จากเงินงบประมาณแผนดิน
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ตัวบงชี้ 6.1.3. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.ออมจิต วองวาณิช
1891
คะแนน 1 รอยละ 75-84
คะแนน 2 รอยละ 85 – 89
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 90
เปาหมาย........ระดับ ..2.............
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เขารวมโครงการอนุรักษ
พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้
ลําดับที่
โครงการ
เปาหมาย(คน)
เขารวม(คน)
รอยละ
1
โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย (6.1.3.1.)
269
141
52.42
2
โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
133
128
96.24
(6.1.3.2.)
3
โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ (6.1.3.3.)
171
170
99.42
4
โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จ
37
37
100
การศึกษา (6.1.3.4.)
5
โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป (6.1.3.5.)
226
226
100
6
โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
120
117
97.50
(6.1.3.6.)
7
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนค
18
30
100
รินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 14 สิงหาคม 2550
จากเงินงบประมาณเงินรายได (6.1.3.7.)
8
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนค
20
26
100
รินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 5 ธันวาคม 2550
จากเงินงบประมาณแผนดิน (6.1.3.8.)
รวม
745.58
คิดเปนรอยละเฉลี่ยของนิสิตที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษพัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศิลปะ และ
วัฒนะธรรม เทากับ 93.1975
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1.3. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ไวใน
ระดับ 2 ดําเนินการไดรอยละ 85-89 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการไดคาเฉลี่ยรอยละ 93.1975

72

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.3.1. โครงการรอบรูวัฒนธรรมไทย
6.1.3.2. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
6.1.3.3. โครงการสงเสริมคุณธรรม นอมนําจิตใจ
6.1.3.4. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา
6.1.3.5. โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป
6.1.3.6. โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
6.1.3.7. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 14 สิงหาคม 2550
จากเงินงบประมาณเงินรายได
6.1.3.8. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 5 ธันวาคม 2550
จากเงินงบประมาณแผนดิน

73

ตัวบงชี้ 7.1. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับประเทศ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน
2. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการ
เขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการประจําคณะ ฯ อยางนอย 7 วันกอน
การประชุม
4. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดี ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. คณะกรรมการประจําคณะ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4ขอ
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1816
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิ ศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ ฯ
(7.1.1)
2. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา เพื่อทบทวนการดําเนินงานในภาคการศึกษาตอไป (7.1.2)
3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ ทุกเดือน รวมทั้งหมดจํานวน 12 ครั้ง จากที่กําหนดไว 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ
100 และถามีเรื่องดวนก็จัดประชุมเปนวาระพิเศษ ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมอยางนอย 11 คน จากทั้งหมด
13 คน คิดเปนรอยละ 85 (7.1.3.1) และการสงเอกสารใหคณะกรรมการฯ ประจําคณะ ฯ 7 วันกอนการประชุม (7.1.3.2)
4. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดี รองคณบดี และ หัวหนาสาขา ตาม
หลักเกณฑ ที่ตกลงกันไว โดยใชแบบฟอรมการประเมินของมหาวิทยาลัย ฯ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (7.1.4)
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมี
คุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good
Governance)
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5. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ระดับ ในการประชุม เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยแจงผลการดําเนินงานตาง ๆ ผานที่ประชุมเพื่อใหหัวหนาสาขาไป
แจงกับบุคลากรในสาขาวิชา เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกสาขาวิชา และ สํานักงาน ฯ รับทราบขอมูลตาง ๆ รวมกัน
(7.1.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.1 คณะ ฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ทั่วทั้งองคกร” ไวที่ระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการหลักฐาน
7.1.1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เดือน กุมภาพันธ, พฤษภาคม, กันยายน 2550
7.1.3.1 รายงานคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทุกเดือน
7.1.3.2 หนังสือที่กรรมการประจําคณะ ฯ ลงนามรับเอกสารการประชุม
7.1.4 ผลการประเมินผูบริหาร
7.1.5 รายงานการประชุมคณะ ฯ, รายงานการประชุมสาขา หรือ สํานักงาน
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ตัวบงชี้ 7.2. ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน. คณะกรรมการประจําคณะฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับชาติ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
1803
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1816
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ.2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ มีการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เชนมีการ
สรรหาคณบดี ในเดือน มกราคม 2550 (7.2.1.1) (7.2.1.2)
2. คณบดี ดําเนินการบริหารดวยการรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางหลากหลาย เชน การรับฟงความคิดเห็น
ผานหัวหนาสาขาเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ (7.2..2.1) มีคณาจารยเสนอขอคิดเห็นผาน
หัวหนา สาขามานําเสนอตอที่ประชุม ฯ หลายดาน มีการจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น ตั้งไวในหองธุรการ
ที่ทุกคนตองมา เซ็นชื่อปฏิบัติงาน (7.2..2.2)
3. คณะ ฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกคนที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบันโดยการใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยูในระดับดี เอกสารหมายเลข
(7.2.3)
4. ผลการประเมินผูบริหารอยูในระดับดี มีขอเสนอแนะตองปรับปรุงเพียงเล็กนอย ไดแจงใหผูบริหารทราบ(7.2.4)
แตยังไมมีกลไกในการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ประเมิน
2
1
1
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดี
7.2.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
7.2.2.1 รายงานการประชุมที่มีการเสนอแนะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
7.2.2.2 กลองรับฟงความคิดเห็น
7.2.3 รายงานผลการประเมินผูบริหาร
7.2.4 รายงานการประชุมแจงผลการประเมินผูบริหาร
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ตัวบงชี้ 7.3. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย /
1805 /1822
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
นส.พัชนี สมพงษ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมายระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินงานการจัดการความรู ไดระดับ 3 ตามเกณฑ สกอ ดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตร (7.3.1) ในการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร (7.3.2) ซึ่งกรรมการชุดนี้มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มีผูแทนจากทุก
สาขาวิชา และสํานักเปนกรรมการ (7.3.3) เพื่อใหมีจัดทําแผนและดําเนินงานการจัดการความรูรวมกัน เมื่อมีมติจากการ
ประชุมผูแทนจากสาขาวิชา/สํานักจะนําไปประชาสัมพันธ.ใหบุคลากรในสาขาวิชา/สํานักของตนทราบและดําเนินการ
ตอไป
2,3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 ดังนี้
1) มีการจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูแกบุคลากรในคณะฯ เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อ
คุณภาพงานการพยาบาล ” ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร
(7.3.4) และอาจารยและบุคลากรที่เขารวมการอบรมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพิ่มขึ้น มากกวารอยละ 80 (7.3.5)
2) มีการจัดโครงการใหความรู “KM สัปดาหละ 2 คํา “ โดยติดเปนโปสเตอรในลิฟท ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน
2550 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2550 (7.3.6)
3) คณะกรรมการการจัดการความรู นําความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู ขึ้นเผยแพรใน web site ของคณะฯ
รวมทั้งเผยแพร web site เกี่ยวกับการจัดการความรูดวย (7.3.7)
4) จัดมุมความรูเกี่ยวกับ KM ในสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีเอกสารความรูใหอาจารย และบุคลาการ
มาศึกษาหาความรูได (7.3.8)
5) จุดประกาย Passion (ติดตั้งประโยคสวย ที่โนมนาวใหอยากทํา) (7.3.9)
6) แตงตั้งกรรมการการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร ใหเปนแกนสําคัญเพื่อใหเกิดการดําเนินการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในคณะฯ (7.310)
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7) ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูทุก 3 เดือน (7.3.11)
8) มีการกําหนดประเด็นในการจัดการความรู เรื่อง วิธีการสอนภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (นิสิตไดความรู และ
มีความสุขในการเรียน) (7.3.12)
9) เปด web blog ใหบุคลากรในคณะฯคุยกันเรื่องการจัดการความรู (7.3.13)
10) มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ”เรื่องสรางกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร” ซึ่งมีระยะเวลา
การดําเนินการตั้งแต 7 มีนาคม 2551 -15 สิงหาคม 2551 (7.3.14) ผลสําเร็จของการดําเนินการในปจจุบัน คือ เกิดกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง วิธีการสอนภาคปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (นิสิตไดความรู และมีความสุขในการเรียน) ซึ่งถือเปน
ความสําเร็จขั้นตนของโครงการในชวงระยะเวลานี้ (7.3.15) ถึงแมวาผลงานเมื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู มีมติใหมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีวิทยากรมาชวยแนะแนวทางที่ถูกตองใหอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายสุดทายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู ในที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู คณะ
พยาบาลศาสตร (7.3.16) และมีการรายงานความคืบหนาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรเปนระยะๆ
(7.3.17) และ เมื่อใกลสิ้นสุดปการศึกษา ไดมีการประเมินผลการใหความรูแกคณาจารย และบุคลากรโดยรวมโดย
แบบสอบถาม (7.3.18)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนด ตัวบงชี้ 7.3. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ไวที่
ระดับ 2 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการไดในระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากป 2549 ดําเนินการไดระดับ 2 ปการศึกษา 2550 ไดระดับ 3
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.3.1 แผนการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
7.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 ครั้ง
ที่ 1/2551
7.3.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร
7.3.4 โครงการอบรม เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อคุณภาพงานการพยาบาล ” ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2550
ณ หองประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง
7.3.5 ผลการประเมินจากการเขารวมอบรม เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อคุณภาพงานการพยาบาล ”
7.3.6 ภาพแสดงโปสเตอร “KM สัปดาหละ 2 คํา “ในลิฟท
7.3.7 web site ของคณะฯ ประชาสัมพันธ web site เกี่ยวของกับการจัดการความรู
7.3.8 มุมความรูเกี่ยวกับ KM ในสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีเอกสารความรู KM
7.3.9 ภาพแสดงการติดประโยคสวย ที่โนมนาวจุดประกาย ใหอยากทํา KM
7.3.10 คําสั่งแตงตั้งกรรมการการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร
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7.3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
7.3.12 วาระ ที่ 4.2 การเสนอประเด็น เพื่อการเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูในคณะพยาบาลศาสตร ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1/2551
7.3.13 web blog ที่เปดใหบุคลากรในคณะฯคุย แลกเปลี่ยนความรูกัน
7.3.14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู” เรื่องสรางกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร”
7.3.15 ขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู” เรื่องสรางกลุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู คณะพยาบาลศาสตร”
7.3.16 การติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู ในที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1/2551 ,2/2551 และ 3/2551
7.3.17 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 7.4. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชนการสรร
กา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม
และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริการระดับสูง และมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1816
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ผานการประชุมกรรมการประจําคณะ (7.4.1) โดยพิจารณา
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ใหสมดุลกับจํานวนนิสิต และภาระงานดานตาง ๆ
2. คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรโดยการสงประกาศรับสมัครไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ
สื่อมวลชน และ มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหเขารวมประชุมภายในหรือภายนอกประเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน สายวิชาการอยางนอยคนละ 1 ครั้งจํานวนเงินขั้นต่ํา คนละ 5,000 บาท สายสนับสนุน ขั้นต่ําคนละ 3,000 บาท
นอกจากนั้น ไดกําหนดใหใชงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (7.4.2.1) และสนับสนุน
ทุนการศึกษาใน ระดับสูง สายวิชาการในระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลปละ 100,000 บาท จํานวน 3 ป สาขาที่
เกี่ยวของปละ 40,000 บาท และสายสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท คนละ 30,000 บาท (7.4.2.2) การ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานมีความยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (7.4.2.3)
3. คณะ ฯ ไดจัดระบบสวัสดิการ คือ จัดสิ่งแวดลอมใหสะอาด ปลอดภัย การดูแลบุคลากรและครอบครัวเมื่อ
เจ็บปวยหรือถึงแกกรรม การเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดหองออกกําลังกาย และลานออกกําลังกาย พรอมทั้งจัดหองสราง
เสริมสุขภาพ พรอมอุปกรณในการสรางเสริมสุขภาพ (7.4.3.) และมีหอพักสําหรับบุคลากร
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4. คณะ ฯ พิจารณาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ดวยการสนับสนุนใหลาศึกษาตอในระดับสูง และ ขอตําแหนงทางวิชาการ มีอาจารยลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก 11 คน ขอตําแหนงทางวิชาการ 4 คน (7.4.4.)
5. คณะ ฯ ไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ (7.4.5) มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริการระดับสูง และมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น (7.4.6)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” ที่ระดับ 3 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มี พัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.1. รายงานการประชุมคณะ จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล,
7.4.2.1 รายงานการประชุมการอนุมัติใหเขารวมประชุมเงินทุนการศึกษา
7.4.2.2 รายงานการประชุมการอนุมัติเงินทุนการศึกษา
7.4.2.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.4.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
7.4.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
7.4.4 รายชื่ออาจารยลาศึกษาตอ รายชื่อ อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
7.4.5 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
7.4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
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ตัวบงชี้ 7.4.1. รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 รอยละ 1 - 39
น.ส.มัทนา ประดิษฐวงศ
1802
คะแนน 2 รอยละ 40 – 59
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ60
เปาหมาย ระดับ3
คณะ ฯ มีอัตราอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 26.5 คน ไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในตางประเทศ 14 คน และไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการใน ประเทศครบทุกคน คิดเปน
รอยละ 100 (7.4.1.1.)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะ ฯ ไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.4.1. รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและตางประเทศไวที่ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.1.1. รายนามคณาจารยที่ไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน ปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 7.4.2. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในและ
ตางประเทศ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 รอยละ 1- 54
น.ส.มัทนา ประดิษฐวงศ
1802
คะแนน 2 รอยละ 55 - 79
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 80
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีอัตราบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน จํานวน 21 คน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ในประเทศ ดวยการสงเขารับการอบรมที่หนวยงานอื่น หรือ มหาวิทยาลัยเปนผูจัด และ คณะ ฯ ไดจัดอบรมขึ้นเอง
จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 80.95 (ผูที่ไมไดพัฒนาคือคนขับรถ 3 คน และแมบาน 1 คน) (7.4.2.1.)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะ ฯ ไดกําหนดเปาหมายไวที่ 3 คือ มากกวาหรือเทากับ 80
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.2.1. รายนามบุคลากรที่เขารวมประชุม ภายใน และ ภายนอกหนวยงานในปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 7.5. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย / 1805 /1822
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 2ขอแรก
นส.พัชนี สมพงษ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
เปาหมายระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตรเปน 1 ใน 4 คณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ริเริ่มดําเนินการรวมกับคณะตางๆ
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เพื่อจะใหมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน
และการวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตตนปการศึกษา 2550 ปจจุบัน ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ดังกลาวเปนระบบที่คอนขางสมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกคณะฯและ
มหาวิทยาลัย
สรุปผลงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน และการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร อยูใน
ระดับ 3
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน และการวิจัยดัง
ปรากฏในแผนยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร (7.5.1)
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของคณะฯครอบคลุมเรื่องตางๆจํานวนมากทั้งที่เกี่ยวกับการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะฯ ผูบริหารสามารถใชขอมูลนี้เพื่อการวางแผนและ
การตัดสินใจได รวมทั้งใชในการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของบุคลากรไดดวย (7.5.2)
3. เริ่มมีการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลบางสวนบางแลว
(7.5.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนด ตัวบงชี้ 7.5. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัยไวที่ระดับ 2 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการไดในระดับ 3
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากป 2549 คณะยังไมมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน และ
การวิจัย อยูในระดับ 1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพิ่งแลวเสร็จในปนี้ และดําเนินการไดถึงระดับ 3
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.5.1 แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2550-2554
7.5.2 ตัวอยางขอมูลที่ print out จากระบบ FIS เชน ขอมูลการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร เปนตน รวมทั้งเปด web site
7.5.3 รายงานการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
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ตัวบงชี้ 7.6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ (นําเสนอรายงานแตไมประเมิน)
1. มีการการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด
นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย
3
ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน การจัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
นส.ฐานิศรา ปญญาภา
1800
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ มีการจัดทําขอมูลการรับสมัครนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล การจัดประชุมวิชาการ การประกาศผลการสอบ เผยแพรแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ
อาทิ เอกสารสิ่งพิมพแจกบริเวณโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เว็บไซดของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัย นิทรรศการงานกาชาด
ของจังหวัดนครนายก (7.6.1.1) (7.6.1.2)
2. คณะฯ มีระบบการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางเปดเผย 3 ชองทาง คือ
2.1. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในการผลิตนิสิตใหมี
คุณลักษณะเดน เพื่อปฏิบัติงานในชุมชน (7.6.2.1)
2.2. เขารวมประชุมกับคณะกรรมการระดับอําเภอในการประชุมประจําเดือนของอําเภอองครักษ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอการปฏิบัติงานของคณะ ฯ (7.6.2.2)
2.3. เชิญเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองจังหวัดนครนายกมารวมประชุมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน (7.6.2.3)
3. สรุปผลจากการประชุมในขอ 2.1 และ 2.2 เรื่องการผลิตนิสิต ไดนําไปปรับปรุงระเบียบในการรับนิสิตใหมใน
ปการศึกษาตอไป โดย รองคณบดีฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ (7.6.3)
4. ผลจากการประชุมในขอ 2.2.3 นํามาปรับปรุงภูมิทัศน ภายในและภายนอกอาคาร โดยรองคณบดีฝายบริหารเปน
ผูรับผิดชอบ (7.6.4.1) คณะ ฯ ไดประสานงานกับฝายโยธาของเทศบาลเมืองนครนายก อยางไมเปนทางการ เพื่อให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงภูมิทัศน นอกจากนี้วิทยากรที่ไดเชิญมาบรรยายในโครงการบริการวิชาการ ใหคําแนะนําใน
เรื่องการปรับปรุงหองประชุมใหมองเห็นทั่วถึงมากขึ้น มีการประชุมรวมกันในเดือน สิงหาคม 2550, และ เมษายน 2551
(7.6.4.2)
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5. คณะ ฯ ยังไมมีการจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
รายการเอกสารหลักฐาน
7.6.1.1 Print out การประกาศตาง ๆ ของคณะ ฯ
7.6.1.2 ภาพถายงานกาชาดที่แสดงนิทรรศการตาง ๆ
7.6.2.1 สรุปผลการประชุมรวมกับคณะกรรมการองคกรบริหารสวนตําบล
7.6.2.2 สรุปผลการประชุมรวมกับคณะกรรมการอําเภอองครักษ
7.6.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ การจัดทํางบประมาณเงินรายได
7.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อการเตรียมรับนิสิตใหม
7.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เดือน สิงหาคม 2550 และ เดือน เมษายน 2551
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ตัวบงชี้ 7.7. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99
น.ส.มัทนา ประดิษฐวงศ
1802
คะแนน 2 รอยละ 1 – รอยละ 1.99
คะแนน 3
1.มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูไดรับรางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานวิจัย
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2
เปาหมาย ระดับ 1
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีอาจารยประจําปฏิบัติงานจํานวน 26.5 คน ยังไมมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ นานาชาติ คิดเปนรอยละ 0
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะ คณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 7.7 :
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ” ไวที่ระดับ 1 (รอยละ0.1 -0.99)
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
0
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี
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ตัวบงชี้ 7.8. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
นายดนุพล วัฒนา
1826
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ มีการมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรอง
คณบดีฝายบริหาร หัวหนาสาขา และ ตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ ตามพันธกิจ เปนคณะกรรมการ โดยมีการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (7.8.1)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงไดพบความ
เสี่ยง 3 เรื่องที่ตองดําเนินการแกไข คือ 1) งานพัสดุ เรื่องการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณไมตอเนื่อง 2)งานการเงิน เรื่องไม
สามารถควบคุมเอกสารทางการเงินจากผูรับผิดชอบโครงการใหถูกตอง 3)งานยานพาหนะ. พบเรื่องเอกสารแจงซอมหาย
(7.8.2)
3. คณะกรรมการฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยการประชุมรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีผูแทนจากทุกหนวยงานยอยเขารวม
ประชุม (7.8.3)
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4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการสํารวจความเสี่ยงในพันธกิจตาง ๆ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ มอบหมายใหบุคลากรที่รับผิดชอบทุกงานสํารวจความเสี่ยงของตนเอง และจัดทําแบบฟอรมการ
แจงความเสี่ยงที่พบในกลองรับขอมูลความเสี่ยง ตั้งไวในหองงานสารบรรณ มีผูแจงความเสี่ยงที่พบใหม 1 รายการ คือ
การใสเอกสารผิดซอง (7.8.4)
5. คณะกรรมการไดมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และไดใหขอเสนอในการ
ดําเนินงานเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ซึ่งคณบดี และ คณะกรรมการประจําคณะ รับทราบความเสี่ยง
และแนวทางในการแกไข (7.8.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.8.1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.8.2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง
7.8.3. แผนบริหารความเสี่ยง และ รายนามบุคลากรเขารวมประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง
7.8.4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอเรื่อง การสํารวจพบความเสี่ยงโดยการใช
แบบสอบถาม
7.8.5. รายงานคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการบริหารความเสี่ยง

91

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 7.9. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
5. มีการยินยัน วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือเทียบเทา
6. มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1803
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
1826
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก
นายดนุพล วัฒนา
1825
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ ไดมีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลการดําเนินงานทุกพันธกิจโดย
พิจารณาจากดัชนี และ เกณฑตาง ๆ ตามมาตรฐานของ สกอ. กพร. (7.9.1)
2. คณะ ฯ กําหนดแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละพันธกิจ เปนผู
ประเมินผลของตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือ สิ้นสุดภาคการศึกษา รองคณบดีฝายบริหารและเจาหนาที่
เปนผูรวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงาน และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทุก 3
เดือน(7.9.2)
3. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ รวมกันพิจารณากําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย ใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธ
ศาสตรของคณะ (7.9.3)
4. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ไดมีการประชุมการจัดทําแผนงาน กิจกรรม โครงการ โดยพิจารณาให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ 9 ยุทธศาสตร และ พันธกิจ ของคณะ และ มหาวิทยาลัย (Strategy
Map) (7.9.4)
5. คณะ ฯ ไดมีการประชุม กําหนดวิสัยทัศน และ แผนยุทธศาสตร ในระดับอุดมศึกษา พรอมทั้งไดประกาศ
ใหบุคลากรทุกคนรับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ และ ถายทอดไปยังบุคลากรทุกคน
พรอมทั้งไดจัดทํา ขอความวิสัยทัศนประกาศไวบริเวณอาคารดานลาง (7.9.5.1) (7.9.5.2)
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6. คณบดี ไดนําคํารับรองของผูบริหารระดับอธิการบดี และ คณบดี ที่ไดตกลงกับรัฐบาล มาแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ รับทราบ และ มอบหมายใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ทุก 3 เดือน (7.9.6)
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมรายงานตามตัวบงชี้ และ เปาหมายตามคํารับรอง นําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ หากตัวบงชี้หรือเปาหมายใด ไมเปนไปตามคํารับรองที่ไดกําหนด
ไว จะตองพิจารณาขจัดปญหาอุปสรรค เพื่อใหไดผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (7.9.7)
8. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ซึ่งคณะกรรมการ กพร. สกอ. เปนผูประเมิน ไดแกการควบคุมดูแลกํากับใหตัวบงชี้
และ เปาหมาย ตาง ๆ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และ มีคะแนนในระดับสูง มาเปนแรงจูงใจ ไดแก การ
ประกาศชมเชยในที่ประชุม และ การตอบแทนดวยเงินรางวัลสําหรับบุคลากรทุกคน (7.9.8)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เรื่องการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามดัชนี และ
เปาหมายตาง ๆ ตามเกณฑ สกอ.และ กพร.
7.9.2 รายงานการประชุมคณะ เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
7.9.3 รายงานการประชุมคณะ ฯ เรื่องการพิจารณาดัชนี และ เปาหมายตามพันธกิจ
7.9.4 รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวางแผนยุทธศาสตร พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ของคณะ
ฯ และ มหาวิทยาลัย
7.9.5.1 รายงานการประชุมกําหนดวิสัยทัศน และ แผนยุทธศาสตร
7.9.5.2 ภาพถายการประกาศขอความวิสัยทัศนบริเวณตาง ๆ
7.9.6 รายงานการประชุมคณะ ฯ เรื่อง การแจงเรื่องการเซ็นสัญญาคํารับรองการปฏิบัติงาน และ การ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และ เปาหมายตาง ๆ
7.9.7. รายงานการประชุมคณะ ฯ เรื่อง การแจงผลการประเมินตามตัวบงชี้ ทุกรอบ 3 เดือน และการปรับปรุง
แกไขหากผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย
7.9.8 รายงานการประชุมคณะ ฯ เรื่อง การแจงผลการประเมิน เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ จํานวนเงิน
รางวัลที่ไดรับ

ตัวบงชี้ 8.1. มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
แผนการจัดสรร
และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ขององคกรอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
โทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก
1825
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธของงานการเงินตามยุทธศาสตรของคณะ ฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมาย (8.1.1)
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา
โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียนของนักศึกษา
รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับการ
วิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่
สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจาก
หักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารยความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัด
ไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของ
สถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด
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2. คณะฯ มี ก ารวางแผนจั ด หาทรั พ ยากรทางด า นการเงิ น ได แ ก ก ารจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณแผ น ดิ น
(8.1.2.2) งบประมาณเงินรายได (8.1.2.1) และ งบประมาณเงินอุดหนุน โดยสํารวจความตองการการใชงบประมาณจาก
ทุกสาขาวิชา และมีสวนรวมในการจัดทําคําของบประมาณใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการจัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และการวางแผนการใชเงิน ตามระเบียบราชการ โดย
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการรายงานแผน/ผลการใชจายเงินรายไตรมาส(8.1.2.3)
3. มีการจัดทําระบบฐานขอ มู ลทางการเงินที่ผูบ ริห ารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน มีการรายงานสถานะงบประมาณ
ผานคณะกรรมการประจําคณะ โดยคณะ ฯ ไดกําหนดใหรายงานฐานะทางการเงินทุก 1 เดือน เพื่อใหกรรมการซึ่งเปน
ตัวแทนจากทุกหนวยงานรับทราบ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ (8.1.3)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยจัดทํารายงานการเงินตามระเบียบของทางราชการทุก
เดือน รายงานแสดงสถานการณใชจายงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ(8.1.4.1) ทุกไตรมาสและนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย (8.1.4.2)
5. คณะ ฯ ไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคกรทุกไตรมาสอยางตอเนื่อง
ซึ่งพบวาคาใชจายสวนใหญสิ้นเปลืองไปกับคาน้ํามันยานพาหนะ
เนื่องจากนิสิตจํานวนมาก ตองไปปฏิบัติงานในแหลงฝกอื่นซึ่งอยูหางไกล (8.1.5)
6. คณะ ฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
คณะกรรมการนําเงินสงคลังและเงินฝากธนาคารของสวนราชการ ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไป
ตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (8.1.6.1 ) และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ซึ่งเปลี่ยนเปน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) ทําหนาที่ตรวจสอบงานการเงินทุก 3 เดือน (8.1.6.2) มีการตรวจสอบจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ(8.1.6.3)
7. ผูบ ริห ารระดับสู งนํารายงานการเงิน มาวางแผนและตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆและนํามาพิจารณาในการประชุมกรรมการคณะ (8.1.7)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” ไวที่ระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5

รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.1.1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานการเงิน
8.1.2.1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือน พฤษภาคม 2549 เรื่องการจัดทําคําของบประมาณ
เงินรายได
8.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือน พฤศจิกายน 2549 เรื่องการจัดทําคําของบประมาณ
เงินแผนดิน
8.1.2.3. แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดินรายไตรมาส
8.1.3 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน
8.1.4.1 รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
8.1.4.2 รายงานฐานะทางการเงินสงใหมหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส
8.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนมีนาคม 2550 เรื่องคาใชจายในการดําเนินงานของ
คณะ
8.1.6.1 คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน
8.1.6.2 รายงานคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงดานงานการเงิน
8.1.6.3 รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
8.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนมีนาคม 2550 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการใช
จายเงิน

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 8.1.1. สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (ไมประเมิน )
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ตัวบงชี้ 8.1.2. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
เกณฑการประเมิน
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เกณฑการประเมิน
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ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ

คะแนน 1 มากกวาหรือเทากับ +10% หรือ นอยกวาหรือเทากับ – 10% ของเกณฑ
คะแนน 2 5-9.99 % และ -5-(-9.99)% ของเกณฑ
คะแนน 3 (-4.99)-4.99 % ของเกณฑ
เปาหมาย ระดับ 1
ผลการดําเนินงาน
คณะ มีนิสิต(เต็มเวลาเทียบเทา) จํานวน 266 คน คา FTES = 10.03 มีคาใชจายทั้งหมดซึงเปนงบประมาณ
แผนดิน 29,555,245.17 บาท และเงินรายได 10,255,271.19 บาท รวมทั้งสิ้น = 39,810,516.36 บาท
อัตราสวนระหวางนิสิต และ คาใชจายตลอดหลักสูตร = 149,663.59 บาท (เกณฑ 102,880 บาท/คน) ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 46,783.59 บาท/คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 45.47
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.1.2 : คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็ม
เวลาเทียบเทา) ไวที่ระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.2.1 จํานวนนิสิตพยาบาลศาสตร 4 ชั้นป นิสิตหลักสูตรตอเนื่อง และหลักสูตรผูชวยพยาบาล
8.1.2.2 เอกสารแสดงการคิดคา FTES
8.1.2.3 บัญชีแสดงคาใชจาย เปนงบประมาณแผนดิน และเงินรายได

เบอร
โทรศัพท
1803
1826

ตัวบงชี้ 8.1.3. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ

คะแนน 1 1 - 4 % ของงบดําเนินการ
คะแนน 2 +5 – 9 % หรือ มากกวา 15 % ของงบดําเนินการ
คะแนน 3 + 10 – 15% ของงบดําเนินการ
เปาหมาย ระดับ 1
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ คณะ ฯ ไดมีการวางแผนการใช
จายเงิน ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ งบประมาณในป 2550 ที่ไดรับทั้งหมดซึงเปนงบประมาณแผนดิน
29,660,730.42 บาท และเงินรายได 12,948,959.08 บาท รวมทั้งสิ้น = 42,609,689.50 บาท (8.1.3.1) งบประมาณที่ใชไป
ทั้งหมด = 39,810,516.36 บาท (8.1.3.2) มีเงินเหลือจาย 2,799,173.14 บาท คิดเปนรอยละ 2.01 ของงบดําเนินการ
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 8.1.3. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
ไวที่ ระดับ 1
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
1
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.3.1. หลักฐานเงินงบประมาณแผนดิน และ งบประมาณเงินรายไดที่ไดรับ
8.1.3.2. หลักฐานสรุปการใชจายเงินทุกประเภท

เบอร
โทรศัพท
1803
1826

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

เกณฑการประเมิน
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ตัวบงชี้ 8.1.4. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 1 – 9,999 บาท/คน
น.ส.มัทนา ประดิษฐวงศ
1802
คะแนน 2 10,000 – 14,999 บาท/คน
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 15,000 บาท/คน
เปาหมาย ระดับ3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ คณะ ฯ ไดใชเงินรายไดคณะ
และ งบประมาณแผนดิน สําหรับการพัฒนาคณาจารย ในการเขารวมประชุมภายในประเทศเปนเงิน 138,380 บาท และ
ตางประเทศ เปนจํานวนเงิน 886,354.12 บาท รวมเปนเงิน 1,024,734.12 บาท(8.1.4.1) จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง
26.5 คน (8.1.4.2) คิดเปนอัตราสวน = 38,669.21 บาท/คน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 8.1.4. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา ไวที่ระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เพราะบรรลุเปาหมายในระดับสูงสุด
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.4.1 อาจารยเขารวมประชุม พรอมทั้งจํานวนเงินคาใชจาย
8.1.4.2 อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 8.1.5. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (ไมประเมิน)

ตัวบงชี้ 8.2. มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ กํ า หนดให ส าขาวิ ชา/สํ านั ก วิเ คราะห ค วามตอ งการทรั พ ยากร โดยสง แบบฟอรม ใหส าขาวิ ช า และ
สํานักงาน ระบุความตองการในการใชทรัพยากรของตนเอง ดานวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ และ สถานที่ในการปฏิบัติงาน
สงฝายแผน (8.2.1)
2. ฝายแผนนํามาวิเคราะหสรุปรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อวิเคราะหพิจารณาความตองการ
การใชทรัพยากรของสถาบัน คณะ ฯ (8.2.2.1), (8.2.2.2)
3. ภายหลังไดขอมูลการใชทรัพยากรแลว คณะวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นทั้งในนอก
สถาบันในการประชุมกรรมการคณะ ฯ เพื่อประสานงานการใชทรัพยากรรวมกันภายในมหาวิทยาลัย (8.2.3.1) เชนการใช
หองเรียน(8.2.3.2) หองปฺฎิบัติการพยาบาลพื้นฐาน(8.2.3.3) การใชรถรวมกัน(8.2.3.4) การใชบุคลากรจากรพ.ชลประทาน
และศูนยการแพทย มาชวยสอนในวิชาปฺฎิบัติการพยาบาลพื้นฐานทั้งในหองปฺฎิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และหอผูปวย(
8.2.3.5)
4. คณะวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน (8.2.4.1) เชนการสงนิสิตฝกปฏิบัติงานตาม
โรงพยาบาลตางๆ (8.2.4.2) การประสานงานกับองคกรในชุมชนในการจัดโครงการตางๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม
พยาบาลพี่เลี้ยงจากหนวยงานภายนอกเพื่อชวยดานการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ(8.2.4.3)
5. คณะยังไมมีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน” ไวที่ระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เพราะบรรลุตามเกณฑสูงสุด และมีผลงานเพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลว

เบอร
โทรศัพท
1803
1828

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
นายดนุพล วัฒนา
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
8.2.1 รายงานการประชุม ระบุหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ ฯ
8.2.2.1 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการใชทรัพยากรภายในและภายนอก กอนเปดภาคการศึกษา
8.2.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เรื่องผลสํารวจการใชทรัพยากรรวมกันและแนวทางใน
กา5ติดตอประสานงาน
8.2.3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายในสถาบันใน
8.2.3.2 หนังสือการขอใชหองเรียน
8.2.3.3 หนังสือขอเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนนิสิต
8.2.4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายนอกสถาบันใน
8.2.4.2 แผนการฝกภาคปฏิบตั ิของนิสิต
8.2.4.3 โครงการจัดอบรมพยาลบาลพี่เลี้ยง
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ตัวบงชี้ 9.1. มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย /
1805
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4ขอแรก
นส.พัชนี สมพงษ
1822
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร อยูในระดับ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะฯมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา คือมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ (9.1.1)
และสาขาวิชา/สํานัก (9.1.2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯมีองคประกอบของคณะกรรมการเปน
หัวหนาสาขาวิชา/สํานักทุกคน ในคณะฯ เพื่อมารวมกันคิด ตัดสินใจ และหาแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ
รวมกัน มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.3) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการจัดทําแผนงาน
(9.1.4) แผนปฏิบัติการประจําป (9.1.5) กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้รวมกัน (9.1.6) มีการประชุมคณะกรรมการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่
เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
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2. คณะฯมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของคณะฯ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ซึ่งยืนยันไดจากมีการกําหนดยุทธ
ศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ 1 ใน 9 ยุทธศาสตร (9.1.9) ของคณะฯ และมีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพในปที่ผานมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ คณะฯและสาขาวิ ช า/สํ า นัก ซึ่ ง ในระดับ คณะฯมี ค ณบดี เ ป นที่ ป รึ กษาคณะกรรมการ มี ก ารอนุ มั ติ
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอ (9.1.10) มีวาระใหรายงานผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.1.11) รวมทั้งใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะ และการ
ตัดสินในเรื่องสําคัญๆเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพในที่ประชุมดวย มีภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบันเขามามี
สวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เชนภาคีทั้งภายในมีการเชิญคณาจารยจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยมา
เปนกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา/สํานัก (9.1.12) เพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และทางคณะฯนํามาพิจารณา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของคณะฯตอไป ภาคีกับระดับมหาวิทยาลัย คณะฯมีบุคลากรเขาไปเปนกรรมการบริหาร
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1.13) มีการรวมมือและดําเนินการประกันคุณภาพสอดคลองกับมหาวิทยาลัย สวนภาคี
ภายนอกมีการเชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินระดับคณะฯ (9.1.14) นอกจากนี้ยังมีความ
รวมมือกับสภาการพยาบาลในการกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการรับรองสถาบัน โดยมีอาจารยจากคณะฯเขาไปเปน
กรรมการ (9.1.15)
3. คณะฯมีการกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยในการกําหนดคณะฯไดนําองคประกอบ
และตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดไวแลว (9.1.16) ซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก อยูแลวนั้น มาพัฒนาตอโดยเพิ่มเติมตัวบงชี้
เฉพาะวิชาชีพและสอดคลองกับบริบทของคณะฯ (9.1.17) เพื่อที่จะสามารถใชประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะฯ
ไดอยางครบถวน ครอบคลุมทั้งปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. สกอ และหนวยงานอื่นๆและรองรับการเทียบเคียงระดับ (Benchmarking)ได
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2545 (9.1.18) จนถึงปจจุบัน
การดําเนินการเปนดังนี้ ในการควบคุมคุณภาพจะมีการมอบหมายผูดูแลและบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชนใน
แตละพันธกิจจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ (9.1.19) คณะกรรมการแตละชุดจะรวมประชุมเพื่อดําเนินงานอยาง
มีคุณภาพ มีแผนปฏิบัติงาน (9.1.20) และแนวทางการปฏิบัติที่จะทําใหเกิดการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมีการ
ติดตามใหดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนด เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะมีการประเมินผลและนําเสนอตามลําดับตอไป
เชนในพันธกิจการบริการวิชาการจะมีคูมือการจัดโครงการบริการวิชาการ (9.1.21) ซึ่งกําหนดใหผูที่จะจัดโครงการบริการ
วิชาการตองดําเนินการแตละโครงการใหครบขั้นตอนตามคูมือนั้น โดยคูมือดังกลาวพิจารณาจัดทําขึ้น เพื่อควบคุมใหการ
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5. เมื่อการประเมินผลสิ้นสุดลง มีการนําผลการประเมินฯทั้งระดับสาขาวิชา/สํานักและระดับคณะฯเขาพิจารณา
ในคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป (9.1,25)
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
สาขาวิชา/สํานัก คณะฯและมหาวิทยาลัย ได ไดแกระบบ FIS (Faculty Informatics System) ระบบนี้สามารถประมวลผล
รายงานผล (report) และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ ได (9.1. 26)
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยเครือขายระหวางหนวยงานภายในนั้น คณะฯสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯเขาไปมีสวนรวมใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชา /สํานัก และคณะฯตางๆในมหาวิทยาลัย (9.1.27)รวมทั้งสงบุคลากรเขาไปรวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัย (9.1. 28) เพื่อรับทราบ แสดงความคิดเห็นและรวมจัดทําแผนและ
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําแผนและแนวทางการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยมา
แจงใหบุคลากรของคณะฯทราบและวางแผนดําเนินการในระดับคณะฯใหสอดคลองตอไป สําหรับเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับภายนอกนั้น คณะฯมีคณบดีเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพขององคกร
วิชาชีพ คือสภาการพยาบาล โดยคณบดีเปนกรรมการประเมินเพื่อรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล (9.1. 29) และได
ปฏิบัติหนาที่ปละหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่ทําหนาที่ดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเขาไปมีสวนรวมใน
คณะทํางานเพื่อเปรียบเทียบเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และสภาการพยาบาล (9.1. 30) และกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร (9.1. 31)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 9.1. มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ไวในระดับ 2 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการไดอยางนอย 5 ขอ
แรก
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากสามารถดําเนินการไดครบถวนทุกระดับ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
9.1. 1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/สํานัก ในคณะพยาบาลศาสตร
ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา พยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 4 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
9.1. 5 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2550 ( มีการกําหนด
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินรวมกันในที่ประชุม)
9.1. 7 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดปการศึกษา 2550
9.1. 8 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ตลอดปการศึกษา 2550
9.1. 9 เอกสาร ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ป 2550-2554
9.1. 10 โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ที่อยู
ในแผนงบประมาณของคณะฯ ในปการศึกษา 2550
9.1. 11 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ปการศึกษา 2550 (มีวาระการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในแตละการประชุมประจําเดือน)
9.1. 12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/สํานัก ในคณะพยาบาลศาสตร
ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9.1. 14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 15 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเปรียบเทียบเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และสภาการพยาบาล ของสภาการ
พยาบาล
9.1. 16 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 17 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550
9.1. 18 รายงานการประเมินตนเองคณะพยาบาลศาสตร และรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2545-2549
9.1. 19 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตางๆ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
9.1. 20 แผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2550 ของพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ
9.1. 21 คูมือการจัดโครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร
9.1. 22 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ
9.1. 23 นโยบาย แผนงานการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร
9.1. 24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ
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9.1. 25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 11 (มีการนํา
ผลการประเมินฯเขาพิจารณา และหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน) และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
9.1. 26 ระบบ FIS (เปดดูทาง web site)
9.1. 27 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่คณาจารยในคณะเปนกรรมการประเมิน
9.1. 28 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9.1. 29 หลักฐานที่คณบดีเปนผูประเมินเพื่อรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล
9.1. 30 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเปรียบเทียบเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และสภาการพยาบาล
9.1. 31 สั่งแตงตั้งคณะทํางานกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร
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ตัวบงชี้ 9.3. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยาง
ตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน
เบอรโทรศัพท
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย /
1805
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
นส.พัชนี สมพงษ
1822
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. คือ
1.
คณะฯมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง คือ คณะฯมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มาตั้งแตปการศึกษา 2545-ปจุบัน (9.3.1) คณะกรรมการฯกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า คณะฯมาโดยตลอด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ (9.3.2) เพื่ อ วางแผน
ดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน อยางนอย 2 เดือน/ครั้ง มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา (9.3.3)และใช
เปนแนวทางการดําเนินงาน และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะฯ (9.3.4) และสาขาวิชา/สํานัก (9.3.5)
มาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2545 จนถึงปจจุบันเชนกัน
2. ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในให
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯ มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เชนเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ ใน
ระยะแรกคณะฯกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินโดยใชตนแบบจากทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวย 9
องคประกอบ (9.3.6) ตอมาในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยและหนวยงานการศึกษาตางๆ ใหความสําคัญตอการประเมิน
ภายนอกเปนอยางมาก และทางคณะฯเห็นวาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.)จะชวยประเมินผลการดําเนินงานงานของคณะฯไดดีระดับหนึ่ง คณะฯจึงกําหนดมาตรฐานและตัว
บงชี้ในป 2549โดยใชเกณฑการประเมินของสมศ. เปนตนแบบและเพิ่มตัวบงชี้ที่สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
เฉพาะคณะฯไปดวย(9.3.7) สวนในปการศึกษา 2550 คณะฯไดปรับมาใชองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของ
สกอ.ที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาจากสกอ.แลวมาพัฒนาใหครอบคลุมความเฉพาะตามบริบทของคณะฯ
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3. คณะฯมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับสาขาวิชา/สํานักและระดับคณะฯ
ตอมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา (9.3.8) และมหาวิทยาลัยไดรายงานตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ รวมทั้งในที่สุด รายงาน
ผลดังกลาวจะไดรับทราบถึงระดับสาธารณชนภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. คณะฯมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมี
การนําผลการประเมินฯเขาพิจารณาทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (9.3.9) และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ (9.3.10) และรวมกันหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯมาอยางตอเนื่อง
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 9.3. ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ไวในระดับ 3 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
9.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 25452550
9.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 และปอื่นๆ
9.3.3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2545-2550
9.3.4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร และรายงานผลการประเมิน
ประจําปการศึกษา 2545-2550
9.3.5 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/สํานัก ในคณะพยาบาลศาสตร และ
รายงานผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 2545-2550
9.3.6 องคประกอบและตัวบงชี้การประเมิน ของคณะฯโดยใช 9 องคประกอบ ในปการศึกษา 2545
9.3.7 มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2549
9.3.8 หลักฐานการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับสาขาวิชา/สํานักและระดับ
คณะฯตอมหาวิทยาลัย
9.3.9 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
9.3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสถาบัน และอาจ
ปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสถาบันไดรับทราบทั้งอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดแผนยุทธ
ศาสตรและแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันและสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
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ตัวบงชี้ 1.1.01 (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีโครงสรางของสถาบันและมีโครงสรางของการบริหาร
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีโครงสรางของสถาบันและโครงสรางการบริหาร
2. มีโครงสรางของสถาบันและโครงสรางการบริหารที่สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน
3. มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงานตามโครงสรางของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1803
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 มีการดําเนินการในขอ 1
1816
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินงานของคณะ แบงเปน 5 สาขาวิชา และ 2 สํานัก คือ 1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 3. สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 4. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 5.สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 6. สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 7. สํานักงานคณบดี
(และมีแผนที่จะเปดตอไป คือสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และสํานักงานบริการ
วิชาการแตเนื่องจากขาดแคนบุคลากรจึงยังคงไมสามารถดําเนินการได)
โครงสรางการบริหารระดับคณะ มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุด และมีรองคณบดี จํานวน 4 คน คือ รองคณบดี
ฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต และรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสรางการบริหารระดับสาขาวิชามีหัวหนาสาขาฯ คือ1. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 2. หัวหนา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 3. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 4. หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช 5.หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 6. หัวหนาสํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล และ7. รักษา
ราชการเลขานุการคณะ (1.1.01.1)
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การบริหารระดับคณะดําเนินงานโดยกรรมการคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และ
หัวหนาสาขาฯ /สํานัก (1.1.01.2) และ มีคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานตามพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน
เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ มีคณะกรรมการอื่น ๆ ที่สนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะ และไดมีการกําหนดขอบเขตและ หนาที่ของแตละตําแหนง ของคณะกรรมการแตละชุด
(1.1.01.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายตามเกณฑของตัวบงชี้ 1.1.01 มีโครงสรางของสถาบันและมี
โครงสรางของการบริหาร (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) ไวที่ระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจาก การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑในระดับสูงสุด
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1.01.1 โครงสรางของคณะพยาบาลศาสตร ในแผนยุทธศาสตร 2550 – 2554
1.1.01.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร
1.1.01.3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ระหวาง เดือน มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น
ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบันนอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ตัวบงชี้ 2.2.02. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ (เกณฑของสภาการพยาบาล
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร
2. มีแผนการสอน/ชุดการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนและนิสิต
4. มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการวิเคราะหจากขอ 4 มาพัฒนาทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1833
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก
น.ส.ฐานิศรา ปญญาภา
1800
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก
น.ส.สุวภัทร สุขหอม
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
น.ส.สุกัญญา เดวิเลาะ
น.ส.ธญา กปนชรานนท
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ ในระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน
ของสภาการพยาบาล ดังนี้
1. มีการจัดทําประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชาทั้ง 3 หลักสูตร (2.2.02.1) แบงเปน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
64 รายวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ 35 รายวิชา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
17 รายวิชา
2. มีแผนการสอน/ชุดการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี ( 2.2.02.2)
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนและ
นิสิต ( 2.2.02.3)
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4. มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร ( 2.2.02.4)
5. มีการนําผลการวิเคราะหจากขอ 4 มาพัฒนาทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร( 2.2.02.4)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.2.02. การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3
สามารถดําเนินการครบทุกขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.02.1 ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชา ทั้ง 3 หลักสูตร
2.2.02.2 แผนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรี ประเมินผลการเรียนการสอน
2.2.02.3 แบบประเมินรายวิชาและแบบประเมินผูสอน
2.2.02.4 สรุปผลการประเมินรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและผลการประเมินผูสอน (ปค.003)
2.2.02.5 รายงานการประชุมของสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ 2.2.03. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) กระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและ
ประเมินผล (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาล ขอ 2.5 (1) 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2. มีการวิพากษขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
3. มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ชัดเจน สอดคลองตามที่กําหนดในหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการตามกระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ
ไดมาตรฐาน ระดับ 3 ทุกรายวิชาทางการพยาบาล ดังนี้
1. กอนเปดภาคการศึกษาหัวหนารายวิชา และ อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาจัดทํา ผังการออกขอสอบ
(2.2.03.1) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําขอสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา
2. มีการวิพากษขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล กอนสอบกลางภาคและปลายภาค (2.2.03.2)
3. มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ชัดเจน สอดคลองตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยหัวหนารายวิชาทุกรายวิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา จัดประชุมพิจารณาคะแนนรวมกัน(2.2.03.3 ) แลว
นําเสนอคะแนนและผลการเรียน เขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา ตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และใหคณบดีลงนามกอนนําสงไปที่กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ (2.2.03.4 )
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.2.03.กระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัด
และประเมินผล ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3 คณะมีดําเนินการครบทุกขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.03.1 ผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2.2.03.2 บันทึกขอความเชิญคณาจารยวิพากษขอสอบแตละทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2.2.03.3 รายงานประชุมสาขา/ผูสอนเพื่อพิจารณาผลการเรียน
2.2.03.4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาผลการเรียนในแตภาคการศึกษา
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ตัวบงชี้ 2.2.04. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไปของสภาการ
พยาบาลขอ 2.6.1. 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีอาคารเรียนและหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตร
2. มีหองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
3. มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานิสิต
4. มีสถานที่พักนิสิตปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรียนและการทํากิจกรรมนอกเวลา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีอาคารและสถานที่อยางนอย 2 ขอ
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีอาคารและสถานที่อยางนอย 3 ขอ
คะแนน 3 มีอาคารและสถานที่อยางนอย 4 ขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.2.04. อาคารและสถานที่ ดําเนินการไดครบทุกขอ ตามเกณฑสภาการพยาบาล ดังนี้
ในปการศึกษา 2550 คณะพยาบาลศาสตรมีอาคารเรียน 1 หลัง หองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบ
ดังนี้
1.
หองเรียน มีหองเรียนอยูที่ชั้น 3 ของอาคารศรีนครินทร แบงเปน หองเรียนตางๆ ดังนี้ขนาด 100 คน
จํานวน 5 หอง หองเรียนขนาด 65 คน จํานวน 5 หอง ขนาดและพื้นที่หองเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สภาการ
พยาบาลกําหนด ภายในหองเรียนทุกหองมีเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ โสตทัศนูปกรณครบถวน
นอกจากนี้มีหองเรียนขนาดเล็ก ใชสําหรับการประชุมกลุมยอยขนาด 6-10 คน มีจํานวน 10 หอง ซึ่งเปนหอง
ประชุมกลุมยอยอยูตามสาขาวิชารวมจํานวน 10 หอง (2.2.04.1)
2. มีหองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
คณะฯ มีหองทํางานผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ ดังนี้
- ชั้น 2 หองผูบริหาร หองสํานักงานคณบดี หองประกันคุณภาพการศึกษา หองรับรอง
อาจารย
- ชั้น 5 – 8 หองทํางานของอาจารยสาขาวิชาตางๆ และหองประชุมยอย
ทุกหอง มีความเปนสัดสวน กวางขวาง สะอาด และสงบ มีเครื่องปรับอากาศทุกหองมีคอมพิวเตอรสําหรับ
อาจารยและเครื่องพิมพเอกสารเพียงพอ (2.2.04.2)
3.
มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานิสิต
ประกอบดวยมีหองสโมสรนิสิตสําหรับทํากิจกรรมและประชุมนอกเวลา มีหองคอมพิวเตอรสําหรับ
สืบคนขอมูล มีหองดนตรีไทยและดนตรีสากลสําหรับนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาไวสําหรับใหนิสิตออกกําลัง
กายและเลนกีฬา เอื้อตอการพัฒนานิสิตในทุกๆ ดาน (2.2.04.3)
4. มีสถานที่พักนิสิตปลอดภัยโดยแบงเปนหอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง
มีความสะอาดและถูก
สุขลักษณะ มีการจัดระเบียบการเขาออกหอพัก มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (2.2.04.4)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.2.04. อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ตั้งเปาหมายไวระดับ 3
ในปการศึกษา 2550คณะฯ ดําเนินการไดครบทุกขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากดําเนินการไดครบทุกระดับ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.04.1. จํานวนอาคารเรียนและหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตร
2.2.04.2. ลักษณะมีหองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
2.2.04.3. สถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานิสิต
2.2.04.4. สถานที่พักนิสิตเอื้อตอการเรียนและการทํากิจกรรมนอกเวลา
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ตัวบงชี้ 2.2.05. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไป
ของสภาการพยาบาลขอ 2.6.2. 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีหองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในสาขาการพยาบาลและพรอมใช
2. มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช
3. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช
4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตไมนอยกวา 1 : 10 และพรอมใช
5. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนิสิต
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
1821
นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว
คะแนน 2 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย
ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 ดานหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษา ดําเนินการครบทุกขอดังนี้
1. คณะฯ มีหองปฏิบัติการ การพยาบาลพื้นฐาน และหองปฏิบัติการพยาบาลสาขาวิชาตางๆ อยูที่ชั้น 5
อาคารศรีนครินทร จํานวน 6 หอง แบงเปนหองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน หองปฏิบัติการพยาบาลเด็ก หองปฏิบัติการ
พยาบาลผูใหญ หองปฏิบัติการพยาบาลชุมชน หองปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ และมีหองปฏิบัติการ
ใหคําปรึกษาของสาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร ชั้น 7
หองปฏิบัติการพยาบาลทุกหอง มีอุปกรณการสอนเพียงพอในการสอนสาธิตทางการพยาบาลภาคทดลอง และ
สอนสถานการณจําลอง ดานการปฏิบัติการพยาบาล เชน มีหุนจําลองผูปวย มีชุดเครื่องมือและอุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ทางการพยาบาลเพียงพอ เอื้ออํานวยใหนิสิตสามารถศึกษาดวยตนเองได (2.2.05.1)
2.
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร / วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ นิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร ใ ช ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตรของคณะแพทยศาสตรและคณะวิทยาศาสตร ซึ่งเปนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มีความเหมาะสมและมี
อุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช (2.2.05.2)
3. คณะฯ มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช ดังนี้
หองเรียนทุกหองมีเครื่องคอมพิวเตอร , เครื่อง Projector , เครื่องฉายแผนทึบ (Visualizer) , โทรทัศน , เครื่อง
เสียงพรอมไมโครโฟน (2.2.05.3)
4. คณะฯ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรพรอมใช จํานวน 87 เครื่อง ตอจํานวน
นิสิต 3 หลักสูตร 499 คน ดังนี้

หองสโมสรนิสติ จํานวน 6 เครื่อง
หนาหองบริการการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง
หอง 407 จํานวน 40 เครื่อง
หอง 413 จํานวน 40 เครื่อง
ดังนั้นมีคอมพิวเตอรพรอมใชสําหรับนิสิต คิดเปนอัตราสวนเฉลี่ย 1 : 5.74 (2.2.05.4)
5. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนิสิต คณะฯ จัดระบบการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนิสิต
โดยเปดโอกาสใหนิสิตสามารถติดตอขอยืมอุปกรณทางการพยาบาล จากหองปฏิบัติการพื้นฐานการพยาบาลไปศึกษาและ
ฝกปฏิบัติที่หอพักได มีการติดตั้ง ระบบ wireless ในคณะฯ เพื่อใชในการสืบคนขอมูลทาง Internet นอกจากนี้ นิสิต
สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหอสมุดไดทุกวัน สามารถคนควาผานระบบ internet ของมหาวิทยาลัย และมีหอง self
study ศึกษาดวยตนเองได (2.2.05.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.2.05. มีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ
ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3 ดําเนินการครบทุกขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.05.1. หองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในสาขาการพยาบาลและพรอมใช
2.2.05.2. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช
2.2.05.3. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช
2.2.05.4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต และพรอมใช
2.2.05.5. ระบบการคนควาผาน website และหอง self studyใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนิสิต

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 4
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ตัวบงชี้ 2.2.06. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) หองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม
รวมทั้งมีระบบและเทคโนโลยีการสืบคน (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.3. 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป ไมต่ํากวาสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง
2. มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนิสิต : จํานวนหนังสือ = 1: 50 หรือ
ตํารา electronic
3. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง
4. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง หรือวารสาร electronic ที่มี peer review
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการสืบคนของนิสิต หรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ชั่วโมง/สัปดาห
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก
อาจารย กมลรัตน ทองสวาง
1800
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย
ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการเรื่อง หองสมุด ในปการศึกษา 2550 คณะฯดําเนินการได ในระดับ 3 ตามเกณฑของสภาการ
พยาบาล ดังนี้
1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป สาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง ในหอสมุด
องครักษ ไดแกตําราวิชาการพยาบาลเด็ก วิชาการพยาบาลมารดาทารก วิชาการพยาบาลชุมชน วิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร วิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ และ พื้นฐานทางการพยาบาล (2.2.06.1)
2. คณะฯมีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนิสิต : จํานวนหนังสือ =
1: 50 หรือตํารา electronic จํานวน 1,010 เลม ตอจํานวนนิสิต 440 คน คิดเปนอัตราสวนนิสิต : จํานวนหนังสือ = 1 :
2.30 (2.2.06.2)
3. จํ า นวนวารสารวิ ช าชี พ การพยาบาลในประเทศ จํ า นวน 8 ชื่ อ เรื่ อ ง แบ ง ออกเป น วารสารที่ ห อสมุ ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ บอกรับ 8 ชื่อเรื่อง และนิสิตสามารถอานทาง e- Journal (2.2.06.3)
4. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลภาษาตางประเทศ จํานวน 8 ชื่อเรื่อง แบงออกเปนวารสารที่หอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ บอกรับ จํานวน 8 ชื่อเรื่อง (2.2.06.4)
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
คณะฯ มี website ของคณะฯ http://www.nurse.swu.ac.th ที่เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับ website ของ
มหาวิทยาลัย และสามารถสืบคนขอมูลทางวิชาการ ผานระบบฐานขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการคนควาผาน
ฐานขอมูล ดังนี้

Proquest Medical Library
ThaiLIS
Ebsco
Gale

และวารสาร electronic ที่มี peer review สามารถสืบคนผานฐานขอมูล Proquest
6. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการสืบคนของนิสิตหรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ชั่วโมง/สัปดาห
หอสมุดของมหาวิทยาลัยฯ จัดระบบใหบริการยืมและสืบคน ในชวงเปดภาคการศึกษาเปดบริการตั้งแตเวลา 9.00
- 18.00 น. ทุกวันไมมีวันหยุด วันละ 9 ชั่วโมง ชวงปดภาคการศึกษาเปดบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น. และชวงสอบ
เปดบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 20.00 น. คิดเปนเวลาบริการ สัปดาหละ 63 ชั่วโมง (2.2.06.6)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะกําหนดเปาหมายไวที่ระดับ3 ในปการศึกษา 2550คณะฯ ดําเนินการไดระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.06.1 รายชื่อตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป ไมต่ํากวาสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง
2.2.06.2 รายชื่อตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.2.06.3 รายชื่อวารสารวิชาชีพการพยาบาลภาษาไทย
2.2.06.4 รายชื่อวารสารวิชาชีพการพยาบาลภาษาตางประเทศ
2.2.06.5 ระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.2.06.6 ระบบการใหบริการที่เอื้อตอการสืบคน
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ตัวบงชี้ 2.2.07. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (เกณฑ
ทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.4. 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยมีแหลงฝกหลักระดับโรงพยาบาลตติยภูมิอยางนอย 1 แหง
2. แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล
3. มีระบบความปลอดภัยสําหรับนิสิตที่ฝกปฏิบัติงาน
4. มีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย
ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 ตัวบงชี้ 2.2.07. สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ ดําเนินการไดครบทุกขอ ตามเกณฑของสภาการ
พยาบาล ดังนี้
1. ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ครบทุกสาขา ดังนี้
สาขาวิชา
โรงพยาบาล
1. การพยาบาลผูใหญ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
2. การพยาบาลพื้นฐาน
กุมารี
โรงพยาบาล นครนายก
1. การพยาบาลเด็ก
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
2. การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ กุมารี
โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี
1. การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา
เวช
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มีแหลงฝกภาคปฏิบัติรายวิชา พชช 465 การรักษาพยาบาลขั้นตน ดังนี้
1.. โรงพยาบาลบานนา
2. โรงพยาบาลองครักษ
3. โรงพยาบาลธัญบุรี
4. โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว
5. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
แหลงฝกภาคปฏิบัติรายวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ใชพื้นที่อําเภอองครักษรอบมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย ตําบลคลองใหญ ตําบลศีรษะกระบือ และตําบลบางปลากด
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ทั้งนี้มีโรงพยาบาลจํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ (2.2.07.1.)
แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล กลาวคือ โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตาม
กระบวนการ HA (2.2.07.2.)
2. ระบบความปลอดภัยสําหรับนิสิตที่ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก แหลงฝกภาคปฏิบัติอยูใกลหอพักมีความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง สําหรับแหลงฝกที่อยูไกลจากมหาวิทยาลัยคณะฯ อํานวยความสะดวกโดยจัดรถรับ-สง
ใหนิสิต โรงพยาบาลแหลงฝกมีการจัดทําขั้นตอนและขอควรปฏิบัติในงานการพยาบาลและมีการติดปายประกาศแสดง
วิธีการใชอุปกรณตางๆ (2.2.07.3) มีการปฐมนิเทศนิสิตเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยกอนการฝกภาคปฏิบัติและขณะฝก
ภาคปฏิบัติ
3. มีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
คณะฯมีการจัดอาจารยประจําหอผูปวย หรือพยาบาลพี่เลี้ยงดานการสอนภาคปฏิบัติและใหคําแนะนํานิสิตอยาง
ใกลชิด หากมีขอผิดพลาดในการฝกภาคปฏิบัติ มีระบบการรายงานความผิดพลาดตามลําดับขั้นตอนเพื่อจัดการแกไข
ขอผิดพลาดตางๆในการฝกปฏิบัติงานอยางทันทวงที แหลงฝกปฏิบัติมีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงาน
ของนิสิต (2.2.07.4)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจาก ตัวบงชี้ 2.2.07. มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มี
ดําเนินการครบทุกขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.07.1 เอกสารแสดงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA & HPH)
2.2.07.2 เอกสารแสดงระบบประกันและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล ของโรงพยาบาลแหลงฝก
2.2.07.3 เอกสารแสดงระบบความปลอดภัยสํารับนิสิตฝกปฏิบัติงาน
2.2.07.4 เอกสารแสดงระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
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ตัวบงชี้ 2.4.08. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนิสิตในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาลไมเกิน 1: 8 (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาลขอ 3 จํานวน15 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติในแต
ละแหลงฝกภาคปฏิบัติในหนวยไมวิกฤติไมเกิน 1:8 รอยละ 80
2. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติในแต
ละแหลงฝกภาคปฏิบัติในหนวยวิกฤติ ไมเกิน 1:4 รอยละ 80 (ICU,หองคลอด)
3. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติในแต
ละแหลงฝกภาคปฏิบัติในหนวยไมวิกฤติ ไมเกิน 1:8 รอยละ 90
4. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติในแต
ละแหลงฝกภาคปฏิบัติในหนวยวิกฤติ ไมเกิน 1:4 รอยละ 90 (ICU,หองคลอด)
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 ไดตามเกณฑ 2 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 ไดตามเกณฑ 3 ขอแรก
คะแนน 3 ไดตามเกณฑ 4 ขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนิสิตในการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล มีดังนี้
จํานวนอาจารย อัตราสวนระหวาง
วิชาภาคปฏิบัติ
รอยละ
ประจํา
อาจารย : นิสิต
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
พกม 352 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (หอผูปวยไมวิกฤต)
3 คน
1: 8
100
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
4 คน
1:5
100
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน (หอผูปวยไมวิกฤต)
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (หอผูปวยไมวิกฤต)
1:7
100
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
6 คน
1:6-7
100
พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1 (หอผูปวยไมวิกฤต)
6 คน
พผญ 336 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 (หอผูปวยวิกฤต)
1:6-7
100

จํานวนอาจารย
ประจํา

อัตราสวนระหวาง
อาจารย : นิสิต

รอยละ

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุง
1: 6-7
100
ครรภ 1
7 คน
- (หอผูปวยไมวิกฤต)
3 คน
1: 4.2
100
- (หอผูปวยวิกฤต)
1:6
25
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ 2
3 คน
- (หอผูปวยวิกฤต)
สาขาการพยาบาลจิตเวช
4 คน
1:8
100
พจว 473 ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาลบาลจิตเวช
ศาสตร(หอผูปวยไมวิกฤต)
ดังนั้นจึงมีอัตราสวนระหวางอาจารย : นิสิต ไมเปนไปตามเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากตัวบงชี้ 2.4.08. ตั้งเปาหมายไวที่ระดับ 3 และดําเนินไดตามเกณฑ 2 ขอแรก
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
0
0
1
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4.08.1. คูมืออัตราสวนอาจารยตอนิสิตในการฝกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลของสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
2.4.08.2. อัตราสวนอาจารยตอนิสิตในการฝกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลของสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
2.4.08.3. อัตราสวนอาจารยตอนิสิตในการฝกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลของสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
2.4.08.4. อัตราสวนอาจารยตอนิสิตในการฝกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลของสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

วิชาภาคปฏิบัติ
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ตัวบงชี้ 2.6.09 (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.2)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้น 1 ทุกคน
2. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป อยางนอยรอยละ 95
3. มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหทุกคน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีอาจารยปฏิบัติงานรวม 26.5.คน ทุกคน
1. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และไดรับการตออายุตามกําหนดของสภาการพยาบาล (
2.6.09.1)
2. มีประสบการณสอนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป (2.6.09.2.)
3. อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา อยูในเกณฑ 6-10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห แตยังคงมี
อาจารย 1 คน ที่มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา มากกวา 10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห (2.6.09.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะกําหนดเปาหมาย ตามเกณฑตัวบงชี้ 2.6.09. อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ (ตัวบงชี้
ของสภาการพยาบาล) ไวที่ ระดับ 2
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เพราะบรรลุตามเปาหมาย และอาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนที่เหมาะสมขึ้น
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6.09.1. สําเนาใบประกอบวิชาชีพของอาจารยของอาจารยทุกคน
2.6.09.2. สําเนาปริญญาบัตรของอาจารยทุกคน
2.6.09.3. สรุป ภาระงานของอาจารยแตละคนรายภาคการศึกษา

เบอร
โทรศัพท
1803
1826

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากตั้งเปาหมายไวระดับ 2 และดําเนินการไดในระดับ 3 ตามเกณฑสภาการพยาบาล
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.9.10.1 รายนามผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2550 ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 2.9.10. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (เฉลี่ย 3
ป) (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.4(1) 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน :รอยละ
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร X 100
จํานวนนิสิตทั้งสิ้นในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 นอยกวารอยละ 75
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 รอยละ 75- 89
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 90
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2550 มีดังนี้ (2.9.10.1 )
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รุนที่6 จํานวนผูเขาศึกษา 45 คน จํานวนสําเร็จการศึกษา 37 คน คิดเปนรอยละ 82.22
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ
รุนที่1 จํานวนผูเขาศึกษา 97 คน จํานวนสําเร็จการศึกษา 93 คน คิดเปนรอยละ 95.87
รุนที่ 2 จํานวนผูเขาศึกษา 56 คน จํานวนสําเร็จการศึกษา 54 คน คิดเปนรอยละ 82.22
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
จํานวนผูเขาศึกษา 62 คน สําเร็จการศึกษา 58 คน คิดเปนรอยละ 93.54
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมี
คุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good
Governance)
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ตัวบงชี้ 7.2.11. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหารหรือเทียบเทา (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาล)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาพยาบาลศาสตร
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป
4. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาไมนอยกวา 3 ป
5. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 0 – 3 หนวย ชม.ตอสัปดาห
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1826
คะแนน 2 คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีคุณสมบัติครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารสูงสุดของคณะคือคณบดี มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไมหมดอายุ
(7.2.11.1)
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) และ มีตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
สาขาพยาบาลศาสตร (7.2.11.2)
3. มีประสบการณดานการสอน 30 ป จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มีประสบการณดานการบริหารคือเคยเปนรองคณบดี 4 ป cและดํารงตําแหนงคณบดี มา 1 ป 2 เดือน
5. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 0-3 หนวย ชม.ตอสัปดาห (7.2.11.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย คณะ ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.2.11. คุณสมบัติของผูบริหารหรือเทียบเทา ไวที่ระดับ 3 (ตัว
บงชี้ของสภาการพยาบาล)
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

5
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
ประเมิน
3
1
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.11.1.
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณบดี
7.2.11.2.
สําเนาใบปริญญาบัตรของคณบดี
7.2.11.3.
ภาระงานสอนของคณบดี
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ตัวบงชี้ 7.2.12. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา ( เกณฑของสภา
การพยาบาล ขอ 7.2.1.-2) (ยกเวนผูบริหารในสายบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินงบประมาณ อาคารสถานที่ )
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 3 คน ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ มีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย 3 คน
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 1-6 หนวย ชม.ตอสัปดาห
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีคุณสมบัติครบทุกขอ
เปาหมายระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารระดับรองคณบดีมีจํานวน 4 คน โดยที่
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง (7.2.12.1)
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการพยาบาล /วิทยาศาสตรสุขภาพ 3 คน ปริญญาเอกทางการพยาบาล 1 คน
(โดยมีตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารย 3 คนX (7.2.12.2)
3. ทุกคนมีประสบการณดานการสอนมากกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 1 - 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห (7.2.12.2)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย คณะ ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.2.12. คุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือ
เทียบเทา ไวที่ระดับ 2 (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล)
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.12.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารระดับรองคณบดีทุกคน
7.2.12.2. สําเนาใบปริญญาบัตรของรองคณบดีทุกคน
7.2.12.3. ภาระงานสอนของรองคณบดีทุกคน

เบอร
โทรศัพท
1803
1826

เบอร
โทรศัพท
1803
1826
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ตัวบงชี้ 7.2.13. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา (เกณฑของสภา
การพยาบาล ขอ 7.2.1-2)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 1 – 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
คะแนน 1 คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีคุณสมบัติครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารระดับหัวหนาสาขาวิชาทุกคน
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง (7.2.13.1)
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการพยาบาล /วิทยาศาสตรสุขภาพ/ จํานวน 6 คน มีตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย 2 คน (7.2.13.2)
3. มีประสบการณดานการสอนมากกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา อยูระหวาง 6 -10 หนวย ชม.ตอสัปดาห (7.2.13.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย คณะ ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.2.13. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหาร
ระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา ไวที่ระดับ 2 ตามเกณฑของสภาการพยาบาล
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
3
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.3.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารระดับหัวหนาสาขา ฯ ทุกคน
7.2.3.2 สําเนาใบปริญญาบัตรของหัวหนาสาขา ฯ ทุกคน
7.2.3.3 ภาระงานสอนของหัวหนาสาขาทุกคน
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ตัวบงชี้ 7.4.14. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาล ขอ
2.2.(4) 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนพัฒนาอาจารยใหม
2. มีแผนพัฒนาอาจารยประจําทั้งหมดสอดคลองกับแผนพัฒนาสถาบัน
3. มีกลไกในการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย
4. มีหลักฐานแสดงวาอาจารยใหมไดรับการพัฒนาทั้งหมด
5. มีหลักฐานแสดงวาอาจารยประจําทั้งหมดไดรับการพัฒนารอยละ 80- 99
6. มีหลักฐานแสดงวาอาจารยประจําทั้งหมดไดรับการพัฒนาครบทุกคน
เกณฑการประเมิน
เบอร
ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
โทรศัพท
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ดร.อารี ชางทอง
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1826
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ มีแผนพัฒนาอาจารยใหม โดยวางแผนปฐมนิเทศอาจารยใหม และ อบรมวิธีจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลโดยคณะดําเนินการเอง และ รวมกับมหาวิทยาลัย (7.4.14.1)
2. คณะ ฯ จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําในดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ดวยการกําหนดงบประมาณ สําหรับ
สายวิชาการแตละคน อยางต่ําคนละ 5,000 บาท ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อเขารวมประชุมวิชาการภายนอก และอนุมัติให
เขารวมประชุมวิชาการ หรือ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภายในคณะ ฯ (7.4.14.2)
3. คณะ ฯ แจงแผนการพัฒนาอาจารยใหหัวหนาสาขาวิชาทราบ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ การเขา
รวมประชุมภายนอก ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามแผน (7.4.14.3)
4. อาจารยใหมจํานวน 4 คน ไดรับการปฐมนิเทศ และ อบรมดานการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
(7.4.14.4)
5. อาจารยประจํา จํานวน 14 คน ไดรับการพัฒนาดวยการศึกษาดูงานตางประเทศ หรือ การนําเสนอผลงานวิจัย
และ เขารวมประชุมภายในประเทศ ครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100 (7.4.14.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4.14 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” ที่ระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐานสภาการพยาบาล
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

คะแนน
5
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ประเมิน
3
1
1
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.14.1. แผนการพัฒนาอาจารยใหมของคณะ ฯ และ ของสาขา
7.4.14.2. แผนการพัฒนาอาจารยประจํา และ แผนงบประมาณ
7.4.14.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เดือน กันยายน 2550
7.4.14.4. รายนามอาจารยใหม เขารวมการปฐมนิเทศ และ อบรมการวัดผล
7.4.14.5. โครงการศึกษาดูงานประเทศ ฮองกง, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา
7.4.14.6. รายนามการเขารวมประชุมของคณาจารยประจําปการศึกษา 2550
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีโครงสรางของคณะและการบริหารชัดเจน
การสรางเสริมความแข็งแกรง
ไมมี
จุดออน
1. การดําเนินตามแผนบางภารกิจทําไมได เนื่องจากบุคลากรมีนอย และภาระงานสอนมีมาก
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แนวทางแกไข
1. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยใหเหมาะสมกับภารกิจของคณะ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางชัดเจน
2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา ไดงานทําตรงตามสาขา ครบทุกคน
3. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
4. นิสิตไดรับรางวัลจํานวนมาก
5. อาจารยไดรับการประเมินการสอนอยูในระดับ ดี
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาและระบบและกลไกการปรับปรุงคุณภาพรายวิชา อยางตอเนื่อง.
2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน มากกวารอยละ 90
จุดออน
1. อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนิสิตในการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ยังไมไดตามเกณฑ
2. หลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐานของการอุดมศึกษา ป 2548
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก นอยกวาเกณฑมาตรฐาน
4. สัดสวนของอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอยกวาเกณฑ
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนยังไมเปนไปตามเกณฑ
6. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษามีมาก
แนวทางแกไข
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ป 2548
2. เรงเพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล ในระยะเรงดวน
จัดอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงดานการสอนทางการพยาบาลใหมีความรูความเขาใจดานการสอนภาคปฏิบัติ
ทดแทน
3. พัฒนาอาจารยดานภาษาอังกฤษ และใหโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ควรจัดกรอบอัตรากําลัง
รองรับใหอาจารยมีเพียงพอ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการจัดบริการแกนิสิต เพื่ออํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพชีวิตของนิสิต
และศิษยเกา
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและแผนพัฒนาคุณลักษณะนิสิตใหมีอัตลักษณ ที่พึงประสงค
3. สโมสรนิสิตมีความเขมแข็ง นิสิตมีอัตลักษณที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกาใหมากขึ้น
2. จัดโครงการพัฒนานิสิตที่ครอบคลุมครบถวนทั้งดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ เนนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และรักษาสิ่งแวดลอม
3. จัดกิจกรรมใหนิสิตรุนพี่ไดเปนแบบอยางในการทํากิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตัว แนะนํา ถายทอด
ประสบการณ ใหแกนิสิตรุนนอง
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี

13

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
- มีคณะกรรมการวิจัยของคณะฯ ซึ่งมีประธานคณะกรรมการฯที่มุงมั่นและสามารถพัฒนางานวิจัยของคณะฯให
พัฒนาขึ้นจากเดิมมาก มีระบบบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน เริ่มมีระบบฐานขอมูล และมีอาจารยและบุคลากรไดรับทุนวิจัย
เพิ่มขึ้น
การสรางเสริมความแข็งแกรง
- คณะฯจัดสรรภาระงานใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงการใหเวลาอาจารยในการสรางผลงานวิจัย ซึ่งเปนหนึ่งใน
ภาระงานหลักของอาจารย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยในคณะฯ รวมทั้งภายนอกคณะฯ
จุดออน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกยังมีนอย และงบประมาณที่ไดรับจากภายนอกนอยดวยเชนกัน
- การ Citation ผลงานวิจัยของอาจารย ยังไมมี
แนวทางแกไข
- สงเสริมใหอาจารยขอทุนทําวิจัยจากภายนอกมากขึ้นโดยอาจมีกลุมอาจารยที่มีความสามารถในการทําวิจัยเปน
กลุมนํารอง และใหอาจารยในคณะฯเขารวมทีม และขยายผลในปตอๆไป ใหอาจารยที่เคยเปนผูเขารวมเปนหัวหนา
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โครงการเองบางฯ
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีแผนในการใหบริการวิชาการชัดเจน และอาจารยในสาขารวมเปนกรรมการบริการวิชาการ
2. อาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเปนกรรมการที่ปรึกษา เปน กรรมการวิชาชีพ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
ไมมี
จุดออน
1. อาจารยของสาขามีชั่วโมงการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีมาก อีกทั้งมีภาระงานบริหาร ทําให
ชั่วโมงในการใหบริการวิชาการวิชาการ ไมเปนไปตามเกณฑ
แนวทางแกไข
1. เพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอ เพื่อกระจายภาระงานดานการสอน และบริการวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานตเปนโครงการที่คณะ ฯ จัดขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อรวมในการ
จัดงานสงกรานตของมหาวิทยาลัย ดวยความรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่สายสนับสนุนทุกคน ทําใหคณะไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดขบวนรถสวยงาม และการประกวดนางสงกรานตของมหาวิทยาลัย โดยไดรับรางวัลจากอธิการบดี
ในวันที่ 11 เมษายน 2551
2. ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลายโครงการที่พัฒนาศักยภาพนิสิตดวย เชน โครงการรอบรูเรื่อง
วัฒนธรรมไทย นิสิตไดเรียนรูและรวมแรงรวมใจชวยอาจารยเตรียมและทําอาหารและขนมไทย ชวยสาธิตทําขนม รอย
มาลัย โครงการกตเวทิตาคุณ ฯ นิสิตชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ใหความรวมมืออยางดีในการเขารวมโครงการจํานวนมากกวา
ที่ตั้งเปาหมายเอาไว โครงการนี้พัฒนานิสิตดานวิชาการ รวมถึงการบริหารจัดการดวย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. การจัดโครงการของแผนในองคประกอบนี้ ควรมีรองคณบดีฝายกิจการนิสิตเปนผูรวมหรือดําเนินการ
เนื่องจากองคประกอบนี้เกี่ยวของกับนิสิต ในดัชนีชี้วัดที่ 6.1.1 ,6.1.3 และประเมินเกี่ยวกับนิสิตจะไดมีการทํางานที่
ตอเนื่อง ไมซ้ําซอนกัน
จุดออน
1. องคประกอบนี้ประเมินงานที่ทับซอนกับองคประกอบที่ 3 เรื่อง กิจกรรมพัฒนานิสิต เนื่องจากประเมินตัว
บงชี้ที่เกี่ยวของกับนิสิต แตจํากัดวาเปนโครงการที่ใชเงินงบประมาณของคณะ เทานั้น จึงทําใหดูเหมือนวามีโครงการ
พัฒนานิสิตดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไมทั่วถึง ทั้งที่จริงแลวองคประกอบที่ 3 มีโครงการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของ
นิสิต เชน โครงการสายสัมพันธวันแรกพบ ซึ่งมีนิสิตชั้นปที่ 1 และปที่ 2 ทุกคนเขารวมโครงการ โครงการวันไหวครู มี
นิสิตทุกคน ทุกชั้นปในคณะ ฯ เขารวมพิธีในวันไหวครูของคณะ ฯ โครงการธรรมะนอมนําใจใหเปนสุข ซึ่งมีนิสิตไป
ปฏิบัติธรรมที่วัด 3 วัน 2 คืน
2. องคประกอบนี้คณะไมสามารถทําไดถึงระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากปจจุบันคณะมีภาวะวิกฤตเรื่องขาด
อัตรากําลังโดยเฉพาะสายวิชาการ ผูรับผิดชอบองคประกอบนี้มีภาระงานบริหารและงานการเรียนการสอนหลายหลักสูตร
ซึ่งมีภาคปฏิบัติดวย ทําใหไมสามารถทํางานในองคประกอบนี้ใหพัฒนาถึงระดับชาติได
แนวทางแกไข
1. ในการประเมินโครงการในองคประกอบที่ 6 ที่เกี่ยวของกับนิสิตควรนําทุกโครงการที่คณะ ฯเปนผูดําเนินการ
จัดกิจกรรมสําหรับนิสิตมาคิดรวมดวยในองคประกอบนี้ ไมควรแยกวาเปนเงินที่ไดจากหนวยงานนอกคณะ ทําใหไม
สามารถนํานับเปนกิจกรรม/โครงการในองคประกอบนี้
2. ควรหาผูรับผิดชอบองคประกอบนี้โดยจัดใหมีภาระงานดานอื่นนอย เพื่อจะไดมีโอกาสพัฒนาองคประกอบนี้
ไดถึงระดับชาติหรือทําไดเต็มที่มากกวานี้
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะฯใหความสําคัญตอระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งการ
ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเริ่มรวมเปนแกนนําในการจัดหาตั้งแตตนปการศึกษา
2. สามารถใชหลักธรรมาภิบาลไดเนื่องจากคณะมีบุคลากรไมมาก สามารถเขาถึงผูบริหารไดงายในการ
พูดคุยถึงปญหา อุปสรรค
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. จัดทําแผนและดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลเปนระยะๆ
2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลอยางเปนระบบ และนําผลมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
อยางตอเนื่อง
จุดออน
1. บุคลากรของคณะฯสวนใหญยังเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูไมชัดเจน และไมมีประสบการณใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งภาระงานสอนและงานอื่นๆมีมาก จึงมีเวลาสําหรับสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู
นอย
2. ผูบริหารระดับสาขาวิชามีภาระงานมากเกินเกณฑ
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แนวทางแกไข
1. จัดใหมีวิทยากร KM มาชวยใหขอเสนอแนะควบคูไปกับการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปน
ระยะๆ
2. กระตุนและสงเสริม ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเอื้ออํานวยเรื่องงบประมาณบางสวน
3. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยเพื่อใหมีภาระงานที่เหมาะสม ทําใหการปฏิบัติภารกิจตางๆมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. คณะมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากคณะมีหลายหลักสูตรทําใหมีเงิน
รายไดเพิ่มขึ้น
2. อาจารยไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาความรูทางวิชาการเปนอยางดี ทั้งในและตางประเทศ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. คณะควรเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. ควรใหโอกาสอาจารยทุกๆคนไดหมุนเวียนในการศึกษาดูงานในตางประเทศ
จุดออน
1. คณะไมมีสายสนับสนุนที่เปนขาราชการ และบุคลากรของคณะ 17 คน เปนพนักงานเงินรายได ทํา
ใหคณะตองใชงบประมาณเงินรายไดจํานวนมากมาเปนเงินเดือนพนักงาน
แนวทางแกไข
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกรอบพนักงานงบประมาณแผนดิน เพื่อปรับตําแหนงบุคคลากรมาเปนงบประมาณ
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แผนดิน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะฯมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง มีการสอดแทรกในการ
ดําเนินงานเกือบทุกภารกิจ
2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา กพร สมศ และ
สภาการพยาบาล ซึ่งมีผลใหผูรับผิดชอบหรือผูกํากับตัวบงชี้ไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง
ไปในคราวเดียวกันดวย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการคุณภาพของกันและกันมากขึ้น
2. สรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
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1

ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เนนวิจัย
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.)

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ มศว)

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ คณะ
ฯ)

องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1

5

7

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 1.2

75-89

77.88

2

4

4

ตัวบงชี้ที่ 1.1.01.

3

3

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1

5
2.50
(5/2)

4.50
(9/2)

4.67
(14/3)

2

3

3

0

0

5

5

5

5

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.1.1

80-99

0

ตัวบงชี้ที่ 2.2

6

7

ตัวบงชี้ที่ 2.2.1

3.5

3.5

ตัวบงชี้ที่ 2.3

4

4

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.4

5.99 -- 5.99%

10.03

1

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.5

20

15.80

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.6

25

23.68

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8

4
3

4
4

3
2

5
4

5
4

ตัวบงชี้ที่ 2.8.1

20

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.9

100

100

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1

100

100

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11

100
3.5

100
3.62

5
5

5
5

ตัวบงชี้ที่ 2.11.1

76

39.69

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.13
ตัวบงชี้ที่ 2.13.1

0.016
-

2.78
-

3
-

3
-

ตัวบงชี้ที่ 2.13.2

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.13.3

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.2.02

5

5

3

3
3
3
2
-

5

2

ตัวบงชี้ที่ 2.2.03

3

3

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.04

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.05

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.06

6

6

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.07

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 2.4.08

4

2

1

ตัวบงชี้ที่ 2.6.09

2

2

4

ตัวบงชี้ที่ 2.9.10

75.89

88.64

4

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2

2.17
(26/12)

3.38
(54/16)

3.58
(93/25)

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1

8

8

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 3.2

4

4

3

5

5

3.00
(6/2)

5.00
(10/2)

5.00
(10/2)

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1

5

6

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.2

2

2

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.3

1-54,999

131,981

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.1

20000-29,999

93,384

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.2

1-34999

30241

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.3.3

50

67.92

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.4

1--24

18.87

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5

1--29
1--14

52.83
3.77

3
1

5
2

5
2

2.20
(11/5)

3.56
(33/9)

3.56
(33/9)

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1

7

6

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.2.1

25
2

78.94
2

3

5
4

5
4

ตัวบงชี้ที่ 5.2.2

90-150

136

2

2

ตัวบงชี้ที่ 5.3

30

37.74

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.3.1

5,000-7,499

55,893

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.4

75-84

75-84

3

3

3
2

3

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5

2.75
(11/4)

4.14
(29/7)

4.14
(29/7)

2

3

3

องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1

15.-1.9

3.03

5

5

ตัวบงชี้ที่ 6.1.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1.3

0.01-0.49
85-89

0.53
93.2

4
5

4
5

2.00
(2/1)

4.25
(17/4)

4.25
(17/4)

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

5

5

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2

3

4

2

4

4

ตัวบงชี้ที่ 7.3

3

4

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1

5
60

5
100

3

5
5

5
5

ตัวบงชี้ที่ 7.4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.5

80
2

95
3

3

5
5

5
5

ตัวบงชี้ที่ 7.7

0.1-0.99

0

0

0

0

ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9

4
5

5
8

3
3

5
5

5
5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.11

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.12

3

4

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.13

3

3

4

ตัวบงชี้ที่ 7.2.14

6

6

5

ตัวบงชี้ที่ 7.6

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 7

2.50
(20/8)

4.40
(44/10)

4.50
(63/14)

3

5

5

องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1

7

7

ตัวบงชี้ที่ 8.1.1

20000

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

< 10%

45.47%

2

2

ตัวบงชี้ที่ 8.1.3

>10%

2.01

1

1

ตัวบงชี้ที่ 8.1.4

15,000

38,669

5

5

ตัวบงชี้ที่ 8.1.5

5,000

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 8.2

3

4

5

5

3

4

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 8

3.00
(6/2)

3.60
(18/5)

3.60
(18/5)

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1

4

7

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 9.2

5

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 9.3

4

4

3

5

5

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9

3.00
(6/2)

5.00
(10/2)

5.00
(10/2)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกองคประกอบ

2.45
(93/38)

3.93
(224/57)

4.04
(287/71)

5

ตารางที่ ส.2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เนนวิจัย
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ มศว)

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
คณะ ฯ)

5

5

5

5

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.)

มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.9

100

100

3

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1

100

100

ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11

100

100

3

5

5

3.5

3.62

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.11.1

76
0.016
75.89

39.37
2.78
88.46

2

1
3

1
3
4

2.75
(11/4)

4.00
(24/6)

4.00
(28/7)

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.9.10.
เฉลี่ยคะแนน มาตรฐานที่
1
มาตรฐานที่ 2 ก
ตัวบงชี้ที่ 1.1

5

7

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 1.2

75.89
4
5

77.88
4
5

2
3
3

4
5
5

4
5
5

4
5
100
80.95
3

2
3

ตัวบงชี้ที่ 7.4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.5

3
5
60
80
2

3

4
5
5
5
5

4
5
5
5
5

ตัวบงชี้ที่ 7.6

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9

0.1-0.99
4
5

0
5
8

0
3
3

0
5
5

0
5
5

ตัวบงชี้ที่ 8.1

7

7

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 8.1.1

20000

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

<10%

45.47

2

2

ตัวบงชี้ที่ 8.1.3

>10%

2.01

1

1

ตัวบงชี้ที่ 8.1.4

15,000

38,669

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1

6

ตัวบงชี้ที่ 8.1.5

5000

-

ตัวบงชี้ที่ 8.2

3

4

ตัวบงชี้ที่ 9.1

4

ตัวบงชี้ที่ 9.2

-

-

3

5

5

7

3

5

5

5

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 9.3

4

4

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 1.1.01

3

3

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.11

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.12

3

4

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.13

3

3

4

ตัวบงชี้ที่ 7.2.14

6

6

5

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก

2.64
(37/14)

4.26
(81/19)

4.38
(105/24)

2

3

3

0

0

5

5

5

5

มาตรฐานที่ 2 ข
ตัวบงชี้ที่ 2.1

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.1.1

80-99

0

ตัวบงชี้ที่ 2.2

6

7

ตัวบงชี้ที่ 2.2.1

3.5

3.5

ตัวบงชี้ที่ 2.3

4

4

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.4

5.99-5.99

10.03

1

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.5

20

15.80

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.6

25

23.68

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.8

3

4

2

4

4

ตัวบงชี้ที่ 2.8.1
ตัวบงชี้ที่ 2.13
ตัวบงชี้ที่ 2.13.1

20
90
6

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.13.2

0

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.13.3

0

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 3.1

8

8

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 3.2

4

4

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.1

5

6

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3

1-54999

131981

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.1

20000-29999

93384

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.2

1-34999

30241

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.3.3

50

67.92

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.4

1--24

18.87

2

2

3

7

ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5

1--29

52.83

3

5

5

1--14

3.77

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 5.1

7
25

7
78.94

3
3

5
5

5
5

2

2

4

4

ตัวบงชี้ที่ 5.2.2

90-150

136

2

2

ตัวบงชี้ที่ 5.3

30

37.74

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.3.1

5000-7499

55.893

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.4

75-84

75-84

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.1

3

3

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1
ตัวบงชี้ที่ 6.1.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1.3

1.50-1.90
0.01-0.49
85-89

3.03
0.53
92.2

5
4
5

5
4
5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.02

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.03

3

3

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.04

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.05

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.06

6

6

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.07

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 2.4.08

4

2

1

ตัวบงชี้ที่ 2.6.09

75-89

88-46

4

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.2.1

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ข

3

2.39
(43/18)

3.73
(112/30)

3.87
(147/38)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.2

2

2

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 7.3

3

4

3

5

5

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 3

2.00
(4/2)

3.50
(7/2)

3.50
(7/2)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกองคประกอบ

2.45
(93/38)

3.93
(224/57)

4.04
(287/71)

8

ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เนนวิจัย
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ มศว)

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
มศว)

5

5

5

5

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.2

6

7

3

ตัวบงชี้ที่ 2.2.1

3.5

3.5

ตัวบงชี้ที่ 2.3

4

4

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.4

5.99

10.03

1

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.9

100

100

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1

100

100

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11

100

100

3

5

5

3.5

3.62

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.11.1
ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 3.1

76
0.016
8

39.67
2.78
8

2
3

1
3
5

1
3
5

ตัวบงชี้ที่ 3.2

4

4

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.1

4
25

0
78.94

3
3

5
5

5
5

2

2

4

4

ตัวบงชี้ที่ 5.2.2

90-150

136

2

2

ตัวบงชี้ที่ 5.3

30

37.74

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.3.1

5,000-7499

55,893

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.4

75-84

75-84

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 7.6

4

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 9.2

5

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.2.02.

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.03.

3

3

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.04.

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.05.

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 2.2.06.

6

6

5

มุมมองดาน
การบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.2.1

3

9

ตัวบงชี้ที่ 2.2.07.

4

4

5

ตัวบงชี้ที่ 2.4.08.

4

2

1

ตัวบงชี้ที่ 2.9.10.

75.89

88.48

4

เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย

2.62
(34/13)

4.05
(77/19)

4.15
(112/27)

2. ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 1.1

2

7

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 1.2

75-89

77.88

2

4

4

ตัวบงชี้ที่ 2.1

5

5

2

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.13
ตัวบงชี้ที่ 2.13.1

80-99
-

0
-

0
-

0
-

ตัวบงชี้ที่ 2.13.2

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.13.3

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 6.1

3

3

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1
ตัวบงชี้ที่ 6.1.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1.3

1.5-1.9
0.01-0.49
85-89

3.03
0.53
93.2

5
4
5

5
4
5

ตัวบงชี้ที่ 7.1

5

5

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9

3
4
5

4
5
8

2
3
3

4
5
5

4
5
5

ตัวบงชี้ที่ 9.1

4

7

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 9.3

4

4

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 1.1.01

3

3

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.11

5

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.12

3

3

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2.13

3

3

4

เฉลี่ยคะแนนดาน
กระบวนการภายใน

2

2.6
(26/10)

4.14
(58/14)

4.28
(77/18)

3

5

5

3. ดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 4.3

1-54999

131981

ตัวบงชี้ที่ 4.3.1

20000-29999

93384

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3.2

1-34999

30241

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.3.3

50

67.92

5

5

10

ตัวบงชี้ที่ 4.3.4

1--24

18.87

ตัวบงชี้ที่ 8.1

7

7

ตัวบงชี้ที่ 8.1.1

20000

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

2

2

5

5

-

-

-

< 10 %

45.47

2

2

ตัวบงชี้ที่ 8.1.3

>10%

2.01

1

1

ตัวบงชี้ที่ 8.1.4

15,00

38,669

5

5

ตัวบงชี้ที่ 8.1.5

5,000

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 8.2

3

4

3
3.00
(9/3)

5
3.70
(37/10)

5
3.70
(37/10)

ตัวบงชี้ที่ 2.5

20

15.80

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8

25
4
3

23.68
4
4

1
3
2

2
5
4

2
5
4

ตัวบงชี้ที่ 2.8.1

20

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 4.1

5

6

3

5

5

ตัวบงชี้ที่ 4.2

2

2

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5

1--29

52.83

3

5

5

1--14

3.77

1

2

2

ตัวบงชี้ที่ 7.3

4
5
100
80.95
3

3
3

ตัวบงชี้ที่ 7.4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.5

3
5
60
80
2

3

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

ตัวบงชี้ที่ 7.7

0.1-0.99

0

0

0

0

ตัวบงชี้ที่ 2.6.09

2

2

4

ตัวบงชี้ที่ 7.4.14

6

6

5

เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน

3

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1

เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม

2.00
(24/12)

3.00
(52/14)

3.19
(61/16)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกดาน

2.45
(93/38)

3.93
(224/57)

4.04
(287/71)

แบบ AS 3

ระดับคณะ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2549

คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2550

แบบ AS 3

ระดับคณะ

สารบัญ
หนา

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
• สวนนํา
• สวนเนื้อหา
• สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแยกตามมาตรฐาน และดัชนี/ตัวบงชี้คุณภาพ
• สรุปจุดแข็ง การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ และแนวทางแกไขแยกตาม
มาตรฐาน
• พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานที่รับการประเมิน
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา
2549 พิจารณาตามมาตรฐาน ทั้งหมด........7....มาตรฐานจํานวน………54........ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินและผลสรุปจุดแข็ง
จุดออน การสรางเสริมความแข็งแกรง และแนวทางแกไขโดยรวม ดังนี้

รวม
มาตรฐาน 1 มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐาน 2 มาตรฐานดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
มาตรฐาน 3 มาตรฐานดานการ
บริการวิชาการ
มาตรฐาน 4 มาตรฐานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐาน 5 มาตรฐานดานการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐาน 6 มาตรฐานดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐาน 7 มาตรฐานดานระบบ
การประกันคุณภาพ
รวม

เฉพาะ

7-1*

ผลการประเมิน

มาตรฐาน

คะแนนรวม

น้ําหนัก

จํานวนตัวบงชี้

ระดับการประเมิน

1. ผลการประเมิน

20

85

4.25

ดี

30

25

0.83

5

20

100

5.0

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน
ดีมาก

3

10

39.98

4.0

ดี

12+3*

20

72.06

3.6

ดี

10+2*

20

76.62

3.83

ดี

3

20

100

5.0

ดีมาก

6

52

2

2

140

หมายเหตุ * = ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของระดับคณะ ฯ : ไมรบั รอง (เนื่องจากมี 1 มาตรฐานใน 4 มาตรฐานแรกอยูใน
ระดับ “ตองปรับปรุง”)
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-32. ผลสรุปภาพรวมจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง และจุดออน/แนวทางแกไข
จุดแข็ง
• คณะพยาบาลศาสตรมีปจจัยเอื้อในเชิงของบริบท (context) และปจจัยนําเขา (inputs) ที่ดีตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจของคณะฯ ไดแก สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี และมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง โดยมีอาจารยและบุคลากรที่มี
ความมุงมั่น ทุมเท และพรอมใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆของคณะฯ
• มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ และมีการผนวกกลไกการประกันคุณภาพในทุกภารกิจ โดยพยายามใชวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการปฏิบัติภารกิจดานตางๆ
• มีความเขมแข็งในเชิงของการบริหารจัดการกิจการตางๆในคณะฯ
• ใหความสําคัญกับกระบวนการดานการจัดการเรียนการสอน มีการสอนสอดแทรกจริยธรรม และมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญในทุกรายวิชา ทําใหนิสิตมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงและมีความภาคภูมิใจใน
สถาบัน
• มีผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes) ดานคุณภาพของบัณฑิตและนิสิต ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนที่ดี ซึ่งดานการบริการวิชาการนั้น สามารถเปนตัวอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติใหแกหนวยงานอื่นได และมีรายรับจากการบริการวิชาการที่ชวยสงเสริมเสถียรภาพทางการเงินของ
คณะฯไดอีกทางหนึ่ง
การสรางเสริมความแข็งแกรง (ระบุแนวทาง มาตรการและผูรับผิดชอบ)
• ควรนําผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
• ควรวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและนิสิตใหครอบคลุม ทุกดานตามเกณฑ สกอ และใหสอด
รับกับอัตลักษณของนิสิต มศว และเพิ่มเติมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพในลักษณะของบัณฑิตพึงประสงคเพื่อให
สอดคลองกับปรัชญาของคณะ
• ควรใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนิสิตและใหนิสิตนําความรูไปใชในการดําเนินงานกิจกรรมนิสิต
• ควรวางแผนการใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิต และจัดหาสถานที่สําหรับการทําประชุมกลุมยอยของนิสิต
ณ สถานที่ฝกงาน
• ควรสรางเครือขายดานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนางานดานการประกันและการจัดการความรู
จุดออน /ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
• มีอัตรากําลังอาจารยนอยเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน และไมสมดุลกับจํานวนนิสิตที่ตองดูแล
• มีผลงานการวิจัยของอาจารยนอย และมีปริมาณการเผยแพร ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในระดับนอยมาก
โดยเฉพาะการเผยแพรหรือใชประโยชนในระดับนานาชาติ เนื่องมาจากอาจารยมีภาระงานสอนมาก และยังมี
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อกระตุน จูงใจ และสงเสริมการทําวิจัยไมมากพอ
• ขาดกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร ทั้งกําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ และสถานที่ เพื่อดําเนินภารกิจตางๆ
ภายในคณะอยางเปนรูปธรรม
• การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
• ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร โดยอาศัยผลจากการประเมินที่จัดทําขึ้น
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-4แนวทางการแกไขจุดออน (ระบุแนวทาง มาตรการและผูรับผิดชอบ)
• วางแผนเพิ่มจํานวนคณาจารยใหเขาเกณฑมาตรฐานและเหมาะสมกับจํานวนนิสิต โดยทําการวิเคราะหภาระงานที่
แทจริงเพื่อจัดทําแผนขออัตรากําลังเพิ่ม การจัดภาระงานสอนของอาจารยใหเหมาะสม จะชวยใหอาจารยมีเวลา
เพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตผลงานวิจัย
• ควรพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตรดานการวิจัย เพื่อรองรับการเปนสถาบันในกลุมที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และควรจัด
กิจกรรมหรือเพิ่มการจูงใจดวยวิธีตาง ๆ เพื่อสงเสริมและกระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งควรสนับสนุนการวิจัยในลักษณะของกลุมวิจัย
• ควรกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหตอบสนองภาระงานที่แทจริง และสามารถรองรับตอการเปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
• ควรจัดทําแบบประเมินบุคลากรใหครอบคลุมสมรรถนะทุกดานทั้งความรู ทักษะและทัศนคติ และสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ รวมทั้งนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และการถายทอดตัวชี้วัดระดับ
คณะลงสูผูปฏิบัติได
• มีการวิเคราะหความตองการทรัพยากร ทั้งกําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ และสถานที่ เพื่อดําเนินภารกิจตางๆภายในคณะ
อยางเปนรูปธรรม โดยคํานึงถึงความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาดวย และ
วางแผนการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเพิ่มสัดสวนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
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สวนนํา
1. คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนกลไกหนึ่งของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งชวยใหหนวยงานไดทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จุดออน จุดแข็งของการดําเนินงาน
ในปการศึกษาที่ผานมา คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดชวยให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกคณะพยาบาลศาสตร ที่จะเอื้อตอการดําเนินการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ ใหมีคณ
ุ ภาพ ไดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป
2. วัตถุประสงคในการประเมิน
เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน 7 มาตรฐานไดแก ดานคุณภาพบัณฑิต
ดานงานวิจยั และงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาน
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน และดานระบบการประกัน
คุณภาพ
สวนเนื้อหา
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 การศึกษาเอกสารตาง ๆ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯไดศกึ ษารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตรที่ไดรับจากทางคณะพยาบาลศาสตรลวงหนากอนวันประเมิน
และศึกษาเอกสาร
รายงานและหลักฐานตางๆที่คณะฯจัดเตรียมเพิ่มเติมไวใหในวันรับการประเมิน
3.2 การประชุมรวมกับผูบริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมรวมกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร หัวหนา
สาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรของคณะฯ โดยคณบดีไดนาํ เสนอขอมูลตาง ๆ ของคณะฯ ใหทราบ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนดแนวทางในการประเมิน
และกําหนดการในการเยีย่ มชมสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และความ
เปนอยูของอาจารย และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร
3.3 การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดเยีย่ มชมสถานที่ตางๆที่เกี่ยวของ และทําการสัมภาษณ
ผูบริหาร และนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร เพิ่มเติม
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-63.4 การประชุมสรุปผล
คณะกรรมการฯ ทําการประชุมสรุปผล และแจงผลการประเมินใหกับคณบดี รองคณบดี
คณาจารยและบุคลากรภายในคณะฯทราบ
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-7สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2549
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2550

มาตรฐาน 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 1.0 กระบวนการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และมีงานทํา
ตัวบงชี้ 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

2.5

3

1

1

5

2.5

3

1

1

5

2.5

3

1

1

5

2.5

3

1

1

5

2.5

3

1

1

5

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

ระดับ
1 2 3

อิงพัฒนาการ

อิงเกณฑ

มาตรฐาน

น้ําหนัก

สรุปผลการประเมิน

ดี(
4.25)

อัตราการ
ตอบกลับ
คอนขาง
ต่ํา

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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2.5

0

0

0

0

N/A

N/A

2.5

3

1

1

5

หมายเหตุ

4

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1
1

คะแนนรวม

2.5

ระดับ
0 1
1

อิงเกณฑ

อิงแผน

มาตรฐาน 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (ตอ)
ตัวบงชี้ 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ
3 ปที่ผานมา
ตัวบงชี้ 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับ นานาชาติภายใน
รอบ 3 ปที่ผานมา
ตัวบงชี้ 1.7 (ตัวบงชี้เฉพาะ) รอยละของบทความ
จากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โททั้งหมด
ตัวบงชี้ 1.8 (ตัวบงชี้เฉพาะ) บทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
เอกทั้งหมด
ตัวบงชี้ 1.9 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร)
รอยละของบัณฑิตที่สอบผานการจัด
สอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล และการผดุงครรภ จัดโดยสภา
การพยาบาลทุกวิชาในการสอบครั้งแรก
ภายหลังสําเร็จการศึกษา

ระดับ
1 2 3
2

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงพัฒนาการ

สรุปผลการประเมิน

ประเมิน
บน
ขอตกลง
วาไมมีผู
ได
รางวัล
ในป
2548

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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มาตรฐาน 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

30

ตัวบงชี้ 2.0 กระบวนการพัฒนา/สงเสริม
ความสามารถในการทําวิจัยและงาน
สรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยและ
งานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับ นานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา

2.5

25

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

ระดับ
1 2 3

อิงพัฒนาการ

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงเกณฑ

สรุปผลการประเมิน

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

(0.83)

2.5

2

1

2.5

0

2.5

1

2.5

0

0

0

1

2.5

1

3

1

2

0

1

2

0

0

0

1

0

1

0

3

0

มีผลงาน 3
เรื่อง ไมใช
4 เรื่อง

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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ตัวบงชี้ 3.0 กระบวนการดําเนินงานบริการ
วิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 3.3 มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียน การสอน และ
การวิจัย

0

0

0

0

7.5

0

0

0

0

20

100

4

3

4

3

4

3

4

3

1

หมายเหตุ

7.5

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

ระดับ
0 1

อิงเกณฑ

อิงแผน

มาตรฐาน 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ตอ)
ตัวบงชี้ 2.6 (ตัวบงชี้เฉพาะ) รอยละของ
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 2.7 (ตัวบงชี้เฉพาะ) จํานวนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา
มาตรฐาน 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

ระดับ
1 2 3

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงพัฒนาการ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก
(5.00)

1

5

1

5

ตั้งเปา
หมายต่ํา
มาก
เทียบ
กับปที่
ผานมา

1

1

5

ลักษณะ
ควรเปน
การ
บริการ
เชิง
วิชาการ

1

1

5

สามารถ
เปน
ตัวอยาง
ที่ดีได

1

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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ตัวบงชี้ 3.6 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม
ที่ 1 แตเสนอขอมูลได) รายรับของ
สถาบันในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 3.7 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม
ที่ 1 แตเสนอขอมูลได) ระดับ
ความสําเร็จในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน

3

1

1

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

4

อิงพัฒนาการ

มาตรฐาน 3 มาตรฐานด านการบริการวิชาการ
(ตอ)
ตัวบงชี้ 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตออาจารย ประจํา
ตัวบงชี้ 3.5 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม
1 แต เ สนอข อ มู ล ได ) จํ า นวนแหล ง
ให บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ไ ด รั บ
การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติ

ระดับ
1 2 3

อิงเกณฑ

มาตรฐาน

น้ําหนัก

สรุปผลการประเมิน

5

คํานวณ
รายรับ
ผิด

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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มาตรฐาน 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.0 กระบวนการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 รอยละของโครงการ/ กิจกรรมใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา
ตัวบงชี้ 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
ตัวบงชี้ 4.3 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม
ที่ 1 แต เ สนอขอมูลได) มีผลงาน หรือ
ชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง
มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.4 (ตัวบงชี้เฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม
ที่ 1 แตเสนอขอมูลได) ประสิทธิผลใน
การอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และสร า งเสริ ม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม

10

39.98

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

ระดับ
1 2 3

อิงพัฒนาการ

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงเกณฑ

สรุปผลการประเมิน

ดี
(4.0)

3.32

3

1

1

5

3.34

3

1

1

5

เปลี่ยน
คา
FTES

1

2

คาใชจาย
บาง
รายการ
เปนของ
ป 2550

3.34

1

0

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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มาตรฐาน 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
ตัวบงชี้ 5.0 กระบวนการดําเนินงานการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
ตัวบงชี้ 5.1 ระดับคุณภาพของคณะ

20

72.06

1.33

3

1

1

5

1.34

3

1

1

5

1

1

3

1

2

ตัวบงชี้ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก

1.33

1

ตัวบงชี้ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

1.33

1

0

ตัวบงชี้ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน

1.33

0

0

ตัวบงชี้ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอน และการ
วิจัย

1.33

1

0

ตัวบงชี้ 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเทา)

1.34

3

0

1

0

1

2

1

5

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

ระดับ
1 2 3

อิงพัฒนาการ

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงเกณฑ

สรุปผลการประเมิน

ดี
(3.60)

บรรลุ
เปาหมาย
ตามแผน
แลว
บรรลุ
เปาหมาย
ตามแผน
แลว
ไมปรากฏ
หลักฐาน
เชิง
ประจักษ
วา
กรรมการ
คณะฯทํา
หนาที่
วิเคราะห
ความ
ตองการ
ทรัพยากร
บรรลุ
เปาหมาย
ตามแผน
แลว

แบบ AS 3

ระดับคณะ
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มาตรฐาน 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร (ตอ)
ตั ว บ ง ชี้ 5.7 ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดต อ จํ า นวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
ตั ว บ ง ชี้ 5.8 ร อ ยละของเงิ น เหลื อ จ า ยสุ ท ธิ ต อ
งบดําเนินการ
ตัวบงชี้ 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตัวบงชี้ 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ตัวบงชี้ 5.12 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาล
ศาสตร) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.13 (ตัวบงชี้เฉพาะสาขาวิชา ฯ/สํานัก
คณะพยาบาลศาสตร) มีการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน
โปรงใส และตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 5.14 (ตัวบงชี้เฉพาะสาขาวิชา ฯ/สํานัก
คณะพยาบาลศาสตร) มีการประเมิน
การปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารที่ ชั ด เจน
โปรงใส และตอเนื่อง

1.33

1

0

0

1

1.34

3

1

1

5

1.34

3

1

1

5

1.33

3

1

1

5

1.34

3

1

1.33

3

1

1

5

1.33

3

1

1

5

1

2

1.33

1

0

0

4

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

ระดับ
1 2 3

อิงพัฒนาการ

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงเกณฑ

สรุปผลการประเมิน

ปรับ
FTES
และ
คํานวณ
ผิด

บุคลากร
บางคน
ไมไดรับ
การ
พัฒนา

ควร
ออกแบบ
ประเมิน
ใหเอื้อตอ
การ
พัฒนา

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-15-

มาตรฐาน 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน
ตัวบงชี้ 6.0 กระบวนการดําเนินงานดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด
ตัวบงชี้ 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา

20

76.62

1.63

3

1

1

5

1.67

3

1

1

5

1.67

1

0

0

1

หมายเหตุ

ระดับ
0 1

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

อิงแผน

ระดับ
1 2 3

อิงพัฒนาการ

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงเกณฑ

สรุปผลการประเมิน

ดี
(3.83)

(ปรับ
FTES)
ไดเปน
1:11.93

ตั ว บ ง ชี้ 6.3 ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี วุ ฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า ต อ อาจารย
ประจํา
ตัว บ งชี้ 6.4 รอ ยละของอาจารยป ระจํา ที่ดํ ารง
ตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional Ethics)
ตัวบงชี้ 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง
ตัวบงชี้ 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (ระดับ)

1.67

1

0

1

2

1.67

1

0

1

2

1.67

3

1

1

5

1.67

3

1

1

5

1.67

3

1

1

5

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-16-

1

1

1.67

1

0

0

5

1.67

3

1

1

5

1.67

3

1

1

5

6.66

100
3

1

1

5

3

1

1

5

3

1

1

5

6.67

6.67

ปรับ
FTES

1

20

หมายเหตุ

3

1.67

ระดับการประเมิน

ระดับ
0 1

คะแนนรวม

ระดับ
0 1

อิงเกณฑ

อิงแผน

มาตรฐาน 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน (ตอ)
ตั ว บ ง ชี้ 6.8 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว ม
กิจ กรรม/ โครงการพัฒ นานักศึก ษาต อ
จํานวนนักศึกษา
ตั ว บ ง ชี้ 6.9 ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ นระบบ
ห อ ง ส มุ ด ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ ศู น ย
สารสนเทศตอนักศึกษา
ตัวบงชี้ 6.10 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร)
รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนปลูกฝง คุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวบงชี้ 6.11 (ตัวบงชี้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร)
จํานวนและความเหมาะสมของหองเรียน
มาตรฐาน 7 มาตรฐานดานระบบการประกัน
คุณภาพ
ตัวบงชี้ 7.0 กระบวนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ
ตัวบงชี้ 7.1 มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน

ระดับ
1 2 3

น้ําหนัก

มาตรฐาน

อิงพัฒนาการ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก
(5.0)

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-17สรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน/ขอสังเกต และแนวทางแกไข
มาตรฐาน

จุดแข็ง/การเสริมสรางความแข็งแกรง

มาตรฐาน 1 มาตรฐานดานคุณภาพ จุดแข็ง
1. มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
บัณฑิต
พึงประสงคอยางชัดเจน
2. มีผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพ
คอนขางสูง
3. มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จํานวน
มาก
4. บัณฑิตไดงานทําตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ
การเสริมสรางความแข็งแกรง
1. ควรเพิ่มเติมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ลักษณะของบัณฑิตพึงประสงคเพื่อให
สอดคลองกับปรัชญาของคณะ
2. ควรนําผลการสอบเพื่อขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เชน นํา
คะแนนเฉลี่ยของทั่วประเทศและของนิสิต
ของคณะมาเปรียบเทียบเพื่อดูจุดออนของ
การสอนในรายวิชาของคณะ
3. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมให
ครอบคลุม ทุกดานตามเกณฑ สกอ ไดแก
วิชาการ, นันทนาการ, สุขภาพ,
ศิลปวัฒนธรรม, บําเพ็ญประโยชนและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งใหสอดรับกับอัต
ลักษณของนิสิต มศว

จุดออน/ขอสังเกต/แนวทางแกไข
จุดออน/ขอสังเกต
1. ไมมีผลงานทางวิชาการของนิสิตที่
ไดรับรางวัล

แนวทางแกไข
1. สนับสนุนใหมีผลงานวิชาการของนิสิต
เขาประกวดในระดับชาติมากขึ้น

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-18สรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน/ขอสังเกต และแนวทางแกไข
มาตรฐาน
มาตรฐาน 2 มาตรฐานดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค

จุดแข็ง/การเสริมสรางความแข็งแกรง

จุดออน/ขอสังเกต/แนวทางแกไข

จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการ
วิจัยอยางชัดเจน
2. มีการจัดตั้งเครือขายงานวิจัยกับองคกร
ภายนอก

จุดออน/ขอสังเกต
1. คณาจารยทํางานวิจัยนอยเนื่องจากมี
ภาระการสอนมาก
2. งานวิจัยตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ
นอย

การเสริมสรางความแข็งแกรง
1. ควรพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตรดาน
การวิจัย เพื่อรองรับการเปนสถาบันในกลุม
ที่ 1
2. ใหมีการวางแผนลดภาระการสอนให
นอยลงเพื่อคณาจารยจะไดทํางานวิจัยมาก
ขึ้น
3. ควรจัดกิจกรรมหรือเพิ่มการจูงใจดวย
วิธีตาง ๆ เพื่อสงเสริมและกระตุนให
อาจารยทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
4. ควรทําวิจัยเปนทีมโดยรวมเอาผูมี
ประสบการณมากรวมกับผูเริ่มทําการวิจัย

แนวทางแกไข
1. ควรเผยแพรงานวิจัยเพื่อนําผลงานมา
ตีพิมพ เผยแพรในวารสาร หรือการประชุม
ผลงานทางวิชาการทั้งระดับประเทศและ
นานาชาติ โดยเฉพาะควรกําหนดวิธีการ
กระตุนหรือสนับสนุนผลักดันใหมีผลงาน
ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล
ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสที่จะไดรับการอางอิง
และการนําไปใชประโยชนของผลงานดวย
2. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-19สรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน/ขอสังเกต และแนวทางแกไข
มาตรฐาน

จุดแข็ง/การเสริมสรางความแข็งแกรง

มาตรฐาน 3 มาตรฐานดานการบริการ จุดแข็ง
1. มีแผนและกลุมเปาหมายในการ
วิชาการ
ดําเนินการดานการบริการวิชาการที่ชัดเจน
2. มีรายรับจากการใหบริการวิชาการ
ปริมาณมาก
3. มีการบูรณาการการใหบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
เปนอยางดีและสามารถเปนแบบอยางที่ดี
แกคณะอื่นๆ
4. ไดรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ
จากภายนอก
5. เปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษา
ตอเนื่อง
6. มีการใหบริการเขาถึงชุมชนเปนอยางดี
การเสริมสรางความแข็งแกรง
-

จุดออน/ขอสังเกต/แนวทางแกไข
จุดออน/ขอสังเกต
-

แนวทางแกไข
-

มาตรฐาน 4 มาตรฐานด า นการทํ า นุ จุดแข็ง
จุดออน/ขอสังเกต
1. มีการนําระบบการประกันคุณภาพมาใช
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน
-

การเสริมสรางความแข็งแกรง
-

แนวทางแกไข
-

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-20สรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน/ขอสังเกต และแนวทางแกไข
มาตรฐาน

จุดแข็ง/การเสริมสรางความแข็งแกรง

มาตรฐาน 5 มาตรฐานดานการ จุดแข็ง
1. มีการกระจายความรับผิดชอบและการมี
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
สวนรวมในการบริหารจัดการ การให
ขอคิดเห็นในการพัฒนาสถาบัน
2. มีการวางแผนการดําเนินงานและพยายาม
นําระบบประกันคุณภาพมาใชในการ
ปฏิบัติงานประจําอยางชัดเจน
3. บุคลากรมีความทุมเท และมุงมั่นในการ
พัฒนาองคกรแมจะมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
ภาระงาน
4. มีการพยายามนําระบบ IT มาใชในการ
บริหารจัดการ
การเสริมสรางความแข็งแกรง
-

จุดออน/ขอสังเกต/แนวทางแกไข
จุดออน/ขอสังเกต
1. ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งผูบริหาร จากผลการประเมินรวมทั้ง
แบบประเมินยังไมสอดคลองกับเปาหมาย
ของยุทธศาสตรการดําเนินการในระดับคณะ
2. ยังไมมีการวิเคราะหความตองการดาน
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม

แนวทางแกไข
1. ควรกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรใหตอบสนองภาระงานที่แทจริง
และสามารถรองรับตอการเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. การดําเนินงานของคณะฯมีความรวมมือ
กับเครือขายในหลายดาน ควรทํารูปแบบ
ความรวมมือใหชัดเจน โดยเฉพาะเพื่อ
สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน
3. ควรนําระบบการบริหารความเสี่ยงมา
บูรณาการกับการควบคุมภายใน
4. ควรจัดทําแบบประเมินบุคลากรให
ครอบคลุมสมรรถนะทุกดานทั้งความรู
ทักษะและทัศนคติ และสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของคณะ
รวมทั้งนําไปใชในการวางแผนพัฒนาและ
การถายทอดตัวชี้วัดระดับคณะลงสูผูปฏิบัติ
ได
5. ควรพัฒนางานดาน KM เพิ่มมากขึ้น โดย
กําหนดเปาหมายและประเด็นที่ชัดเจนที่จะ
ทํา KM ในแตละป

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-21สรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน/ขอสังเกต และแนวทางแกไข
มาตรฐาน
มาตรฐาน 6 มาตรฐานดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน

จุดแข็ง/การเสริมสรางความแข็งแกรง

จุดออน/ขอสังเกต/แนวทางแกไข

จุดแข็ง
1. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (PBL)
2. คณาจารยมีการเนนคุณธรรมจริยธรรม
ในการเรียนการสอนและการประพฤติตน
3. สถานที่และสภาวะแวดลอมเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
4. นิสิตพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย มีความภูมิใจ และมีความสุขใน
การเรียน
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
6. มีการกําหนดจรรยาบรรณอาจารยอยาง
ชัดเจน
7. อาจารยมีความเอื้ออาทรและความเปน
กันเองแกนิสิต
การเสริมสรางความแข็งแกรง
1. ควรวางแผนการใชทรัพยากรให
เหมาะสมกับจํานวนนิสิต
2. ควร เพิ่มจํานวนคณาจารยใหเหมาะสม
กับนิสิต
3. ควรจัดหาสถานที่สําหรับการทําประชุม
กลุมยอยของนิสิต ณ สถานที่ฝกงาน

จุดออน/ขอสังเกต
1. ใชงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน
คอนขางนอย
2. จํานวนอาจารยกับนักศึกษาไมสมดุล
3. จํานวนอาจารยมีนอยเมื่อเทียบกับภาระ
งาน

แนวทางแกไข
1. วางแผนการใชงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มสัดสวนงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. วางแผนเพิ่มจํานวนคณาจารยให
เขาเกณฑมาตรฐานเหมาะสมกับจํานวน
นิสิต โดยทําการวิเคราะหภาระงานเพื่อ
จัดทําแผนขออัตรากําลังเพิ่ม
4. การวางแผนการผลิตบัณฑิตศึกษาควร
พิจารณาความพรอมทั้งทางดานบุคลากร
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึง
จํานวนผูปวย และมีการกําหนดมาตรการ
รองรับภาระงานหรือความตองการการใช
ทรัพยากรที่จะเกิดขึ้น

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-22สรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน/ขอสังเกต และแนวทางแกไข
มาตรฐาน
มาตรฐาน 7 มาตรฐานดานระบบการ
ประกันคุณภาพ

จุดแข็ง/การเสริมสรางความแข็งแกรง

จุดออน/ขอสังเกต/แนวทางแกไข

จุดแข็ง
จุดออน/ขอสังเกต
1. สามารถนําระบบการประกันคุณภาพมา
ใชกับการปฏิบัติงานจริงทุกๆดาน

เสริมสรางความแข็งแกรง
แนวทางแกไข
1. ควรใหความรูดานการประกันคุณภาพ
แกนิสิตและใหนิสิตนําความรูไปใชในการ
ดําเนินงานกิจกรรมนิสิต
2. ควรสรางเครือขายดานประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนางานดาน
การประกันและการจัดการความรู

-

แบบ AS 3

ระดับคณะ

-23พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานที่รับการประเมิน
มีพัฒนาการและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ บุคลากรในทุกระดับ
มีความเขาใจและใหความสําคัญเปนอยางมากในระบบประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR
1. การตั้งเปาหมาย ควรใหเปนระดับที่ทาทายและกระตุนการพัฒนา ไมควรตั้งเปาหมายลดลงจาก
เดิมหรือคงที่ นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวา บางตัวบงชี้ คณะฯ สามารถตั้งเปาหมายไดเทากับผลการดําเนินการที่
เกิดขึ้นในระดับทศนิยม
2. การตั้งเปาหมายควรใหสอดคลองหรือสะทอนปรัชญาและวิสัยทัศนของคณะดวย
3. การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลมาคํานวณ ยังไมครบถวนสมบูรณหรือผิดพลาด การคํานวณบาง
ตัวบงชี้มีความคลาดเคลื่อน
4. คําอธิบายประกอบขอมูลควรใหครอบคลุมผลทั้งการดําเนินงาน พัฒนาการจากปทผี่ านมาและการ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
5. การจัดแฟมเอกสารประกอบมีความเปนระเบียบ แตเอกสารหลักฐานสําหรับบางตัวบงชี้ไมตรงกับ
ความหมายและสาระของตัวบงชี้ หรือบางเอกสารมีการอางอิงใน SAR แตมีปรากฏเอกสาร/แฟม
6. ตัวบงชี้ที่เปนตัวบงชี้เฉพาะของคณะ สวนใหญคณะไดดาํ เนินการจนถึงระดับสูงสุดของการ
ประเมินแลว อาจตองปรับเกณฑการใหคะแนนใหสามารถกระตุนการพัฒนาตอไปได
7. ตัวบงชี้ที่เปนตัวบงชี้เฉพาะของคณะควรมีคําอธิบายประกอบใหผูประเมินเขาใจความหมายหรือ
จุดมุงหมายของการประเมินและเกณฑทใี่ ช โดยเฉพาะกรณีที่เปนเกณฑเชิงคุณภาพ

