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ประจําปการศึกษา 2551
คํานํา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนหนวยงานสังกัดสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจดังกลาวคณะพยาบาลศาสตรพยายามจัดใหมีระบบและกลไก
ในการดําเนินการที่กอใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายใหมีระบบการประกันคุณภาพควบคูไปกับการ
ดําเนินพันธกิจตางๆ ทุกภารกิจของคณะฯ แตอยางไรก็ตามในการดําเนินการปฏิบัติจริง อาจเกิดขอผิดพลาด หรือ
บกพรองได คณะฯจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา เพื่อทราบขอผิดพลาด หรือ บกพรอง
และหาทางปรับปรุงแกไขในปตอ ไปอยางตอเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2551 คณะจึงไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2551 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะฯ รวมทั้งขอรับการ
ประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และมอบหมายใหทํางานการ
ประเมินฯ ทางคณะฯยินดีที่จะรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และพัฒนาการ
ดําเนินงานตอไป
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1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการจัดตั้งศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชวยสนับสนุนการผลิต
พยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติ มีประวัติความเปนมาในการจัดตั้งดังนี้
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดไวตั้งแตป พ .ศ. 2534 โดยเปน
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี
ตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ .ศ. 2536 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดําเนินการจัดทํา
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับการอนุมัติ และโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตรไมไดบรรจุอยูในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยฯ ไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาล
ศาสตรจากสํานักงานอธิการบดี ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให
รองศาสตราจารย
ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ทําหนาที่ประธานโครงการ
จัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตรซึ่ง รองศาสตราจารยดร.ทัศนา บุญทอง ไดเสนอความเห็นวา เพื่อใหการจัดการศึกษาวิชาชีพ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหมนี้นาจะเปนคณะวิชามากกวาภาควิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็น ชอบ
ในหลักการ
และเพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเกิดขึ้นโดยทันตอการเตรียมเปดศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความประสงคของมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย ดร . ทัศนา บุญทอง จึงไดเสนอจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด โดยไดใชทีมอาจารย อาวุโสของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนกรรมการทั้งหมด
และใชคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถานที่ ประชุมตลอดระยะเวลาของการเตรียมการจัดตั้ง โดยไดจัดทํา
หลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณการกอสรางอาคารซึ่งเสนอขอได
ทันในปงบประมาณ 2540
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร .ทัศนา บุญทอง
เปนประธานฯ ไดนําเสนอหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เพื่อนําเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
เสนอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการ
จัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร เปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และไดรับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย ดร . สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีในขณะนั้น ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรชุดเดิมใหทําหนาที่บริหารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1225/2540 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
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วันที่ 25 กันยายน 2540 มหาวิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนได แตเนื่องจากประเทศ
ประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ไดมีนโยบายชะลอการจัดตั้ง หรือเพิ่มหนวยงานใหม
ทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 ไวกอน
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร จึงบริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมและวางแผนในการเปดรับนิสิต
โดยใชสํานักงานชั่วคราวอยูที่อาคาร17 ชั้น 15 หอง 17 – 1521 และ
17 – 1522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
สํานักงบประมาณไดอนุมัติงบประมาณแผนดินจํานวน 158 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารถาวร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ การกอสรางอาคารไดเริ่มดําเนินการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2540 ณ
ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก การกอสรางแลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2543 และดําเนินการเปนอาคาร
ที่ทําการคณะพยาบาลศาสตร ในป พ .ศ. 2544 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตรทุกชั้นป ณ อาคารคณะ
พยาบาลศาสตร องครักษทั้งหมด ในป พ.ศ. 2545
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่โครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเสนอและอนุมัติใหเปดดําเนินการเรียนการสอนได และไดเสนอให กพ . พิจารณารับรองคุณวุฒิ
ของผูสําเร็จการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม พ .ศ. 2542 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน โดยระยะแรกนี้ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 (ภาคการศึกษาตน)
การศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสาน
มิตร สวนวิชาในภา คการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 2 เปนตนไป จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาล
ศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิ
ทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตาม มติสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง รอง
ศาสตราจารย ดร .ทัศนา บุญทอง ประธานโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปนรักษาราชการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให รอง
ศาสตราจารย ดร .ทัศนา บุญทอง ซึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิ ดลใหใชเวลาราชการบางสวน ในการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตปลายป พ .ศ. 2538 จนถึงตุลาคม
พ.ศ. 2545 และเมื่อ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง เกษียณอายุราชการแลว ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหนง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โดยเปดรับ
นิสิตรุนแรก จํานวน 80 คน
วันที่ 6 มิถุนายน พ .ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาค
สมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตย และเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 97 คน
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วันที่ 6 มีนาคม 2550 รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ไดรับแตงตั้งเปนคณบดี
พยาบาลศาสตรคนที่ 2 ตอจาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
07/2550 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550

คณะ
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่
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สถานที่ตั้ง
สํานักงานคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร ตั้งอยูที่ ชั้น 2 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 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
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นําคุณภาพชีวิตที่ดีสูสังคม
2.2 ปณิธาน
มุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพที่มีความรู คูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัย ใหบริการชุมชน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน
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2.3 วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ ที่มีความรูคูคุณธรรม บนพื้นฐาน
ของการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
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2.4 เปาหมาย
1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพ ตามความจําเปนของประเทศชาติ
2) เปนแหลงวิชาการ ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกบุคคลและ
องคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) ศึกษาคนควา วิจัย ดานการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร การบริการพยาบาล ภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและนวัตกรรมใหม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและการใหบริการพยาบาลให ดียิ่งขึ้น
4) สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

2.6. วัตถุประสงค
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในระดับชาติทั้งสังคมเมืองและ
สังคมระดับนานาชาติ
2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดทั้งองคความรูใหม ในศาสตรทางการพยาบาล และการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย
3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรในวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช หลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ
มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคูไปกับการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
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2.5 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม สอดคลองกับความ
ตองการของชาติและนานาชาติ
2. สรางผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู คุณภาพการเรียนการสอน การบริการพยาบาลเพิ่มศักยภาพการ
ดูแลตนเองของประชาชน และการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ
3. บริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทั่วไป ประชาชนเฉพาะกลุมและบุคลากรในวิชาชีพทางดาน
สุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
4. เสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
คณะพยาบาลศาสตร
6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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2.7. นโยบายคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายที่จะพยายามใหบุคลา กรทุกระดับ รวมทั้งนิสิต ของคณะ ฯ มีความรู ความเขาใจ
และเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ โดยการใหความรูดวยวิธีการตางๆ และใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานอยางมีคุณภาพ ในแตละภารกิจ ซึ่งถือเปนกระบวนการใหบุคลากรเรียนรูโดยผานการดําเนินงานแ
ละไดรับ
ประสบการณจริง รวมใจกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหเชื่อมโยงและสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ
ของคณะ ฯ สรางการยอมรับระบบ PDCA และยอมรับในผลการประเมินคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และมีความพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป จากนโยบายดังกลาวจึงเกิดยุทธศาสตร ดังนี้
1. พัฒนาความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีของบุคลากรทุกระดับตอการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดแนวทางการดําเนินการที่มีการสอดแทรกระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ฯ เขาไปเปนสวนหนึ่ง
ในการดําเนินงานทุกพันธกิจของคณะ ฯ รวมกัน
3. สรางจิตสํานึกใหมีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดรวมกันไว ชวยกันปรับปรุงแกไข แนวทางที่กําหนด
บกพรอง พัฒนาอยางตอเนื่องและปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติขององคกร
4. กําหนดตัวบงชี้ ประเมินคุณภาพภายในใหสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
สอดคลองกับของมหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล
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3. โครงสรางการบริหารงาน
วันที่ 10 เมษายน 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติสภามหาวิทยาลัยฯไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยใหการบริหารเปนสวนงานในกํากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร มีโครงสรางการบริหารคณะดังตอไปนี้
แผนภูมิที่ 1 โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร
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2 โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร
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แผนภูมิที่
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3.1 สภาพทางกายภาพของหนวยงาน
คณะพยาบาลศาสตร มีที่ทําการเปน อาคารคณะพยาบาลศาสตร9 ชั้น ตั้งอยู ณ บริเวณมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ เลขที่ 63 หมู 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 ภายใน
อาคารมีพื้นที่ใชสอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นที่ภายนอกรวม 7 ไร
อาคารคณะพยาบาลศาสตร หลังแรกนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการคณะ พยาบาลศาสตรทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
อาคาร 2 สวน คือ อาคารสวนการเรียนการสอนและการบริหาร และอาคารสวนหองประชุมและศูนยบริการวิชาการ สราง
เสริมสุขภาพ แตเนื่องจากการเสนอของบประมาณกอสรางอาคารในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เปนชวง
ระยะเวลาที่ประเทศกําลังประสบภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดเสนอขอเฉพาะอาคารสวน
แรกกอน เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนเปนไปไดกอน สวนอาคารสวนที่สองจะเสนอของบประมาณในโอกาส
ตอไป
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับงบประมาณแผนดินปงบประมาณ 2540
จํานวน 158 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารสวนการเรียนการสอนและการบริหารงาน ซึ่งไดเริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่
13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และแลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2543 เปนอาคาร 9 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 15,450.67 ตารางเมตร
และไดเริ่มใชเปนอาคารที่ทําการคณะพยาบาลศาสตรในป พ .ศ. 2545 ทั้งในสวนของการบริหาร และสวนการจัดการเรียน
การสอน อันประกอบดวยหองเรียน หองสมุด หองประชุมเล็ก หองสัมมนา กลุมยอย หองสาธิตและการฝกปฏิบัติกิจกรรม
พยาบาลในสถานการณจําลองคลายจริง (Simulation nursing skill lab) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองฝกทักษะภาษาและ
หองสําหรับกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งพื้นที่ใชสอยในอาคาร 9 ชั้น
นี้ เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวาในปจจุบัน และเพียงพอสําหรับ การขยายการรับนิสิตและ
ขยายการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในอนาคต
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ .ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานทรงเปดอาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
วันที่ 9 ธันวาคม พ .ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน
นามอาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา “อาคารศรีนครินทร”
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รายละเอียดภายในอาคาร และการใหบริการ และการจัดการเรียนการสอน แบงเปน
ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่โถงโลงตรงกลาง รอบๆมีหอง Infirmary หอง fitness มีหองกิจกรรมนิสิตและหองอาหาร
อยางละ 1 หอง
ชั้นที่ 2 หองทํางานของสํานักงานคณบดี หองคณบดี หองรองคณบดี หองประชุม หองประกันคุณภาพ
การศึกษา หองการเงิน หองพัสดุ หองบริการการศึกษา
ชั้นที่ 3 หองบรรยายของนิสิต หองสอบ หองสรางเสริมสุขภาพ
ชั้นที่ 4 หองจัดประชุมชั่วคราว หองคอมพิวเตอร หอง Self-Study หองอานหนังสือ สําหรับบริการอาจารย
และนิสิต
ชั้นที่ 5 สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล ประกอบดวยหองสาธิตและฝกทักษะทางการพยาบ าลเด็ก
การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
หองฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน หองสํานักงาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
ชั้นที่ 6 หองสํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน หองสาธิตและฝกทักษะการพยาบาลชุมชน และห
อง
ประชุม 1 หอง ความจุ 180 คน
ชั้นที่ 7 สํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและสํานักงานสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
หองบริการใหคําปรึกษา จํานวน 2 หอง
ชั้นที่ 8 สํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและสํานักงานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ
หองเรียนกลุมยอยขนาดจุ 10 คน จํานวน 7 หอง
ชั้นที่ 9 สํานักงานบัณฑิตศึกษา

4. จํานวนบุคลากรปจจุบัน
4.1. บุคลากรสายวิชาการ

อัตราจาง

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9

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

จํานวนบุคลากร
16
2
0
24
0
0
0
0
0
0
0
42

รอยละ
38.10
4.76
0
57.14
0
0
0
0
0
0
0
100

4.1.1. บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอจํานวน 11 คน
อัตราจาง
จํานวนบุคลากร
1
ขรก.
3
2
พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ประจํา)
8
รวม
11
4.1.2. รายนามอาจารยและคุณวุฒิ ปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2551 - 2552
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิการศึกษา สายวิชาการ
วันเริ่มงาน/โอน

วันลาออก

วันลาศึกษาตอ

การนับ

รศ.ศศิธร

วรรณพงษ

2มค46

2

ผศ.พัชรินทร

ขวัญชัย

2กค40

2

3

ผศ.ทัศนียา

วังสะจันทานนท

1ธค43

3

4

อ.อุบลวนา

ขวัญบุญจันทร

18กย45

4

5

ผศ.ดร.พรรณวิภา

บรรณเกียรติ

1สค44

5

6

ผศ.ลาวัณย

รัตนเสถียร

1มิย40

6

7

อ. ดร.ศรีสุดา

รัศมีพงศ

2พย41

7

8

ร.อ.อ.หญิงจิรวรรณ

อินคุม

1มิย41

8

9

อ.จารุวรรณ

ริ้วไพบูลย

1พค40

9
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.sw
u.a

c.t

1

1

10 อ.ออมจิต

วองวาณิช

2ตค40

10

11 ผศ.ดร.สมสิริ

รุงอมรรัตน

1พย45

11

12 อ.วรานุช

กาญจนเวนิช

1กพ51

12

13 อ.ดร.สุภาภัค

เภตราสุวรรณ

9กย39

13

14 อ.ศรีรัตน

ชัฎอนันต

3ตค48

14

15 อ.จันทิมา

ฤกษเลื่อนฤทธิ์

1มค42

16 อ.ขวัญจิต

คุปตานนท

2เมย44

17 อ.อุไรวรรณ

นิกรปกรณ

1กย48

18 อ.อุนเรือน

แกวพินิจ

7พย49

17

19 อ.ปาริชาต

ญาตินิยม

16พย49

18

20 อ.วิลาวัลย

ไทรโรจนรุง

29กย42

21 อ.วันเพ็ญ

รักษปวงชน

23กย42

19

22 อ.ชฎาภรณ

วัฒนวิไล

1กค44

20

23 อ.ภารดี

ประเสริฐวงษ

19กค47

21

24 อ.วิรีภรณ

ชัยเศรษฐสัมพันธ

1มิย49

กลับมา8สค51

15
16

1พย51

1 มค52

21.5

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

ชื่อ-นามสกุล

h/

ที่

รอยละ
27.28
72.72
100

10

ที่

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มงาน/โอน

วันลาออก

วันลาศึกษาตอ

เชาวนเลิศ

17ธค44

22.5

26 อ.กมลรัตน

ทองสวาง

3ธค50

23.5

27 อ.รุงฤดี

กลาหาญ

1กพ51

24.5

28 อ.จารุวรรณ

ไผตระกูล

1มีค49

25.5

29 อ.ยุวดี

วิทยพันธุ

16พค51

26.5

30 อ.ศิปภา

ภุมมารักษ

16กย51

27

31 อ.วานิด

ดวงเดช

มิ.ย. 51

28

32 อ.ผกาพรรณ

บุญเต็ม

13มีค50

33 อ.อมราพร

สุรการ

1กย47

34 อ.วัลยวริชญ

ลีศรี

1เมย48

35 อ.วิมลวรรณ

เลิศวงศเผาพันธุ

36 ผศ.พรปวีณ

ชื่นใจเรือง

37 อ.วิไลกุล

หนูแกว

38 อ.สุคนธ

วรรธนะอมร

39 อ.นิลภา

จิระรัตนวรรณะ

40 ผศ.ดวงเดือน

รัตนะมงคลกุล

41 ผศ.นภาพร

42 อ.เบญจวรรณ

h/

25 อ.เบญจมาศ

c.t

1มิย51
1มิย50

.sw
u.a

1มิย50
1พย49

1ธค43

1มิย48

1มิย44

1พย48

14พย44

1พย48

3มิย45

1พย48

1มีค46

1มิย48

พรมคําซาว

1มีค44

1พย48

เอกะสิงห

16มค44

1พย48
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16ตค46

สัดสวนคุณวุฒิอาจารย
ปริญญาเอก
7
จํานวน
16.67
สัดสวน

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

-

11

การนับ

-

จํานวน
สัดสวน

สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
0
1
0
2.38

ปริญญาโท
34
80.95

ผูชวยศาสตราจารย
8
19.05

ปริญญาตรี
1
2.38

อาจารย
33
78.57

4.2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

14
1
6

60.9
4.3
26.1

h/

รอยละ

8.7
100

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

2
23

.sw
u.a

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
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จํานวนบุคลากร

c.t

อัตราจาง

12

13
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.sw
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c.t

h/

4. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใชระบบ CIPPO (Context, Input, Process, Product and Outcome) ซึ่งหมายถึงการประกันคุณภาพใน 4 ดาน ไดแก
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต โดยพิจารณา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพการศึกษา ในแตละดาน และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาพยาบาล และคณะฯไดแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯและระดับสาขาวิชา /สํานักเพื่ อรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯประกอบดวยหัวหนาของทุกสาขาวิชา /สํานัก
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และจะไดนําขอมูล ความรูใน การ
ดําเนินงานไปใชในระดับสาขาฯ/สํานัก ทําใหใหเกิดความเขาใจและรวมมือรวมใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพของทั้ง
สาขาวิชา/สํานัก และคณะฯตอไป มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการ
สอดคลองและสอดรับกันทุกสวนงาน และมีการกําหนดแนวทางขั้นตอนการดํา เนินการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
และจัดทําเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการวางแผนการดําเนินงานใหมทุกปการศึกษามีการ
ดําเนินการตามแผน หรือปรับเปลี่ยนแผนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินการสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามวัตถุประสงค
มีการติดตามควบคุมการดําเนินการตามที่กําหนดไวสําหรับงานแตละฝายและเมื่อสิ้นสุดปการศึกษามีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับคณะฯ และระดับสาขาวิชา ทุกปการศึกษา หลังจากนั้นจะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไดรับ
จากคณะกรรมการประเมินฯ มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข /การดําเนิ นงานและหาทางเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหคณะฯและสาขาฯ ตอไป
แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มีแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
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แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
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5. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินรอบปที่ผานมา
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

c.t

h/

1. กําหนดเปาหมาย วางแผนการดําเนินการ ใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตร เปาหมาย และแผนงานของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย
2.สอบถามความตองการของนิสิต และประชุม จัดเตรียมความพรอมใหกอนเปดภาคเรียน
3.ระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค ไวในรายงาน SAR ใหชัดเจน และจัดทําแผนงาน/กิจกรรมใหสอดคลอง
4. ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มใช ป 2552 เปนไป
5. วางแผนและดําเนินการ ขอจัดสรรอัตรากําลังอาจารย ใหไดอัตราสวนตามเกณฑมาตรฐาน(ภาคปฏิบัติ 1:8)
6. สนับสนุนใหทุนศึกษาตอในระดับ ป.โท ใหแกศิษยเกาที่มีผลการเรียนดี เพื่อสงเสริมใหเปนอาจารย
7. จัดจางอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติในระยะที่ขาดแคลนอาจารย
8. จัดอาจารยที่ปรึกษา ใหมีการนัดพบนิสิตกลุมออน และจัดสอนเสริมในรายวิชาที่สอบไมผาน

.sw
u.a

9. จัดสัมมนาหลักสูตรและแจงผลการสัมมนาใหสาขาทราบเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนในปตอไป
10.สงเสริมใหอาจารยเขาอบรม และพัฒนาการเรียนรู เกี่ยวกับวิธีการสอน เชน EBL , e- learning
11. วางแผนการจัดการเรียนการสอนใชชุมชนเปนฐาน กระตุนใหหนวยงานทองถิ่นมีสวนรวม
12. จัดทําแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอก
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
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1. กําหนดเปาหมาย วางแผนการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ใหสอดคลองกับ เปาหมายและแผนงานของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย ประกอบกับความ ตองการของนิสิต
2.จัดโครงการใหความรูดานจัดกิจ กรรมโครงการ การวางแผนงานใหผูนําองคกรนิสิต
3.เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกาใหมากขึ้น ผาน Website ของคณะฯ
องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการ
1. จัดทําคูมือ แผนงานดําเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ
2. ประสานงานกับชุมชน สงเสริมใหจัดโครงการบริการวิชาการ ที่เปนการบูรณาการทางวิชาการ กับการเรียนการ
สอน โดยใหนิสิตและอาจารยเขารวมกิจกรรม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1. คณะไดจัดโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการบําเพ็ญประโยชน โดยจัดกิจกรรมใหนิสิตชั้นป
ที่ 2 ไปคุย อานหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพใหผูปวยฟง นวดหลัง หรือแขนขาใหผูปวย โดยอาจารยเปนแบบอยางในการพูดคุย
และใหความรูดานสุขภาพแกผูปวย ทุกวันจันทรบายในภาคการศึกษาที่ 2
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลและติดตามการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
2. ทบทวนตัวบงชี้การประเมินและวางแผนพัฒนาในลําดับที่สูงขึ้น
3. เริ่มสรางเครือขายประกันคุณภาพโดยรวมมือกับคณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

6. เปาหมายการประกันคุณภาพในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
หนวย
(9 องคประกอบ 67 ตัวบงชี้)

นับ

เปาหมาย
2551

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

h/

1.2.
2.1

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

c.t

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

2.2.

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

2.2.1.

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

2.3.

.sw
u.a

2.1.1.

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
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2.4.

2.5.

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา

2.6.

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย

2.7

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

2.8

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.8.1.

รอยละจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

ระดับ

5

รอยละ

90

ระดับ

6

รอยละ

70

ระดับ

5

คาเฉลี่ย
ระดับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

3.5
4
>+10%
หรือ
<-10%
20
30

ระดับ

4

ขอ

3

รอยละ

80

2.9.

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ

80

2.9.1.

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ

70

2.10.

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

รอยละ

85

2.11.

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย

3

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

1.1.

16

องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

เปาหมาย

(9 องคประกอบ 67 ตัวบงชี้)

นับ

2551

รอยละ

75

รอยละ

0.003

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ตอ)
2.11.1 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผาน
มาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
2.12.

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ

h/

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

c.t

2.12.1. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

.sw
u.a

2.13.

2.13.1. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด

2.13.2. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด

ชิ้นงาน
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ไม
ประเมิน
ไม
ประเมิน
ไม
ประเมิน
ไม
ประเมิน
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1.

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.2.

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

ประสงค

17

ระดับ
ระดับ

6
3

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1.

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ

5

4.2.

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ

3

4.3.

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
บาท

60000

รอยละ

20

รอยละ

20

ประจํา

4.3.1. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4.

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาและ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา

4.5.

องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

เปาหมาย

(9 องคประกอบ 65 ตัวบงชี้)

นับ

2551

รอยละ

10

ระดับ

4

รอยละ

25

รอยละ

40

บาท

7500

รอยละ

80

ระดับ

3

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในrefereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน

5.2.

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา

h/

5.1.

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
5.3.

c.t

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
ประจํา

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา

5.4.

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1.1.

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
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6.1.

วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

6.1.2.

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ

รอยละ
รอยละ

2
1

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1.

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน
ไดในระดับสากล

ขอ

4

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

5.3.1.

.sw
u.a

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย

7.1.1.

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ

ระดับ

ไมประเมิน

7.1.2.

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล

ระดับ

3

7.2.

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ระดับ

3

7.3.

มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู

ระดับ

3

7.4.

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดับ

4

18

องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

เปาหมาย

(9 องคประกอบ 65 ตัวบงชี้)

นับ

2551

รอยละ

50

รอยละ

80

ระดับ

3

ระดับ

4

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
7.4.1.

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

7.4.2.

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน

h/

ประเทศและตางประเทศ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย

7.6.

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

c.t

7.5.

สถาบันอุดมศึกษา

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

รอยละ

1

7.8.

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ

4

7.8.1.

ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ

ระดับ

5

7.8.2.

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

ระดับ

ไมประเมิน

7.9.

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

ระดับ

5

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ

5

8.1.1.

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)

บาท

ไมประเมิน

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา

รอยละ
รอยละ
บาท

<5%
>10%
15000

8.1.5.

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

บาท

5000

8.1.6.

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ

ไมประเมิน

8.1.7.

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ระดับ

ไมประเมิน

8.2.

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ระดับ

3

8.2.1.

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ระดับ

5

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
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มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
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รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

8.1.

.sw
u.a

7.7.

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1.

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ

5

9.2.

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

ระดับ

ไมประเมิน

9.3.

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ

4

ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล
องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

เปาหมาย

( 3 องคประกอบ 15 ตัวบงชี)้

นับ

2551

ระดับ

3

ระดับ

3

ระดับ

3

ขอ

4

ขอ

5

ระดับ

6

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1.1. มีโครงสรางของสถาบันและมีโครงสรางของการบริหาร
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

h/

2.2.1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ(เกณฑของสภาการพยาบาล ขอ 4 แผนการสอน/
ชุดการเรียน 15 คะแนน)
(เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาล ขอ 2.5(1) 4 คะแนน)

c.t

2.2.2. กระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล

คะแนน)

.sw
u.a

2.2.3. อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.1. 4
2.2.4. มีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไปของสภาการ
พยาบาลขอ 2.6.2. 4 คะแนน)

2.2.5. หองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม รวมทั้งมีระบบและ
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2.2.6. มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (เกณฑทั่วไปของสภาการ
พยาบาลขอ 2.6.4. 3 คะแนน)

ระดับ

2.4.1. อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลไมเกิน1:8 (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาลขอ 3 15 คะแนน)

ระดับ

2.6.1. อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ(เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ2.2. 14 คะแนน)

ระดับ

2.9.1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (เฉลี่ย 3 ป) (เกณฑทั่วไป
ของสภาการพยาบาลขอ 2.4(1) 3 คะแนน)

รอยละ

4
3
2
85

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ระดับ

5

ระดับ

3

ระดับ

3

7.4.1. มีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาล ขอ 2.2.(4) 4 คะแนน)

ระดับ

6

7.5.1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ระดับ

5

7.2.1. คุณสมบัติของผูบริหารหรือเทียบเทา (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาล)
7.2.2. คุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา ( เกณฑของสภาการพยาบาล ขอ
7.2.1.-2) (ยกเวนผูบริหารในสายบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินงบประมาณ อาคารสถานที่ )

7.2.3. คุณสมบัติของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา (เกณฑของสภาการพยาบาล ขอ
7.2.1-2)

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

เทคโนโลยีการสืบคน (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.3. 4 คะแนน)
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7. ผลงานดีเดนในรอบ ปการศึกษา 2551

ในปการศึกษา 2551 มีนิสิต และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ไดรับการประกาศเกียรติคุณ

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1 คน จากจํานวนนิสิตและศิษยเกา 646 คน(12.12.1) คิดเปนรอ ยละ 0.15 รายชื่อ
นิสิตที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองมีดังนี้
1. นางสาวเสาวลักษณ วุฒิเลิศอนันต นิสิตชั้นปที่ 3 ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหง

h/

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

นอกจากนี้ยังมีนิสิตไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ใน

c.t

ระดับมหาวิทยาลัย 2 รางวัล ดังนี้

1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย ใน

.sw
u.a

งานปฐมนิเทศและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2551 ในวันที่ 1มิถุนายน 2551

2. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ ใน
งานปฐมนิเทศ และคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินร-

วิโรฒ ประจําป 2551 ในวันที่ 1มิถุนายน 2551 (2.12.4)
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เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรยังไมเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงไมมีนิสิต และศิษย

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

เกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ
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8. ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2551
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
PowerPoint จํานวน 34 รายวิชา
CD-ROM จํานวน 1 รายวิชา
จํานวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/หนังสือตํารา จํานวน 34 รายวิชา

การพัฒนาบุคลากร

10
7
65
0
5
0

.sw
u.a

c.t

h/

มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปงบประมาณ) 87 ครั้ง (ภายนอกคณะ)
ฝกอบรม/เชิงปฏิบัติการ
สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
ประชุมวิชาการ
ฟงบรรยาย
ศึกษาดูงาน
เสวนา
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา(ปงบประมาณ) 51 คน จากจํานวน บุคลากร 51 คน
สายอาจารย 28 คน จากจํานวน อาจารย 28 คน
สายสนับสนุน 23 คน จากจํานวน บุคลากร 23 คน

รหัส

ผลผลิต

โครงการที่ขอ

งบประมาณ

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

51

18,684,900.-

2

ผลงานวิจัย เพื่อถายทอดเทคโนโลยี

2

1,016,000.-

ผลงานบริการวิชาการแกสังคม

8

212,800.-

ผลงานศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

10

406, 400-

38

20,320,100.-

3
4
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1

รวม

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ถูกปรับลดงบประมาณ เหลือดังนี้
รวม

18,768,079.54

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

แผนงานงบประมาณ ประจําป 2551 แยกตามผลผลิต (เงินรายได)
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แผนงานโครงการ ประจําป 2551 แยกตามแหลงงบประมาณ
รหัส

แผนยุทธศาสตร

งบประมาณ

1

งบประมาณแผนดิน

11,162,300.00

2

เงินรายไดคณะ

18,768,079.54

3

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

4

เงินอื่นๆ

0

.sw
u.a

รวม

c.t

h/

โครงการที่ขอ

0
30,930,379.54

ขอมูลการเงินและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551

23
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รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

ขอมูลมูลคาสินทรัพยถาวร
1. อาคารสิ่งปลูกสราง :
2. ครุภัณฑและอุปกรณ :
3. ครุภัณฑและอุปกรณ (จากการบริจาค) :
4. โครงสรางพื้นฐาน :
5. ที่ดิน :

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

109,000,000.76,430,152.87.0
0
0

สะสม
48,980,000.48,777,845.76.0
0
0

รายป
6,320,000.12,754,099.03.0
0
0

ขอมูลรายได
1. รายไดจากเงินงบประมาณ :
2. รายไดจากแหลงอื่น :
รายไดจากการจัดการศึกษา
รายไดจากการบริหารสินทรัพย
รายไดจากการบริจาค
รายไดจากภายนอก
รวมรายไดทั้งหมด
ขอมูลคาใชจาย

11,162,300.00

c.t

.sw
u.a

1.คาใชจายบุคลากร :
อาจารย (ขาราชการ)
อาจารย(พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สายสนับสนุน
2. คาใชจายปจจัยเกื้อหนุน :
3. คาใชจายเกี่ยวกับโสต :
4. คาใชจายคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย :

งบประมาณ
แผนดิน(บาท)
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5. คาใชจายในการปรับปรุงหองเรียนสวนกลาง :
6. คาใชจายหองสมุดและระบบสืบคนสวนกลาง :
7. คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ
8. คาใชจายดําเนินการทั้งหมดแยกตามรายการดังนี้ :
คาตอบแทน
คาใชสอย (คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ)
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายอุปกรณ
เงินอุดหนุน
คาจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ

ขอมูลอื่นๆ
1. จํานวนคอมพิวเตอรทั้งหมด

งบประมาณเงิน
รายได

4,544,940.7,011,417.893,588.0
0
0

271,144.2,026,845.0
0
1,457,447.-

0
0
0

0
0
3,584,448.4

0
1,740,400.0
0
0
5,742,200.0

0
9,063,234.32
0
39,218.89
0
787,979.50
0

214 เครื่อง

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551

h/

18,768,079.54
0
0
0
30,930,379.54
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สวนที่ 2
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ :

1.1

u.a

c.t

h/

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ มี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานแผน สํานักงานคณบดี/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

p:/

/nu

rse

.sw

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลอง
กับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

htt

เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5- 6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ดําเนินงานไดระดับ 5
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ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร

น.ส. พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
นายดนุพล วัฒนา

เบอรโทรศัพท
1803
1826
1828
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 7 คือ
1. คณะ ฯ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตร 5 ป (1.1.1) และไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบัน สอดคลองกับแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสุขภาพ และแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชในปงบประมาณ 2552 (1.1.2) โดยมีการจั ดประชุมปฏิบัติการ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 5 ป พศ. 2552-2556 แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย เจาหนาที่ และ นิสิต ใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 51และ 1 มิถุนายน 51(1.1.3)
2.ในการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 51และ 1 มิถุนายน 51 มีการระดมสมองเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง
(strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats) แลวนํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ
(strategy) วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) วัตถุประสงค (objective) และแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบั ติการประจําปของมหาวิทยาลั ย ใหสอดคลองกันและกัน ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนําเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในที่
ประชุมปฏิบัติการระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ จนไดแผนยุทธศาสตร 9 ยุทธศาสตร (1.1.4)
3. คณะกรรมการนําแผนยุทธศาสตรท ั้ง 9 ยุทธศาสตร มาจัดทําเปนแผนดําเนินการในระดับคณะ สาขาวิชา
โดยใชการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ โดยรวมกัน
กําหนดเปาหมาย (target) ของตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ของแตละปการศึกษา/
ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน และความหมายของ สกอ. สมศ.และ กพร ภายหลังการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการที่กําหนด (1.1.4)
4. มหาวิทยาลัยไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตร ระยะยาว 15 ป (2552-2566) (1.1.5) คณะกรรมการประจํา
คณะจึงทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยในวันที่ 11 และ 24 สิงหาคม 2551 (1.1.6) การระดมสมองเพื่ อ
วิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats) แลวนํามาพัฒนาและ
กําหนดกลยุทธ (strategy) วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) วัตถุประสงค (objective) ให
สอดคลองกั บของมหาวิทยาลั ย และครอบคลุ มภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ ฯ ไดมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติฉบับที่ 10 แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 10 จึงได
แผนยุทธศาสตร15 ป และแผนยุทธศาสตร 5 ป เปน 6 ยุทธศาสตร (1.1.7)
5. ไดมีการพัฒนากลยุทธ มาตรการ โครงการตางๆ และไดมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ทุกกิจกรรมตามตัวบงชี้ (1.1.8) มีการทําประชาพิจารณ
ในวันที่ 26 กันยายน 2551 (1.1.9) แลวเผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน
6. คณะกรรมการไดจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ ฯ และนําเสนอ
ในที่ประชุมกรรมการคณะ (1.1.10)
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ตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ในแผนยุทธศาสตร
การทําประชาพิจารณในวันที่ 26 กันยายน 2551
การประชุมกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง จัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป 2552
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ประจําป งบประมาณ 2551 ตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุ
ศิลปวัฒนธรรม
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ แตละภารกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เทียบกับ เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ในตารางสรุปของกพร
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
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7. คณะ ฯ ไดมีการปฏิบัติงานตามแผนครบทุกภารกิจ มีการประชุมประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน
โดยมอบหมายใหงานนโยบายและแผนเปนผูติดตาม (1.1.11) และรายงานตอที่ประชุมคณะทุก 6 เดือน
8. คณะ ฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (กพร) ติดตามผลการ
ดําเนินงานและรายงานตอที่ประชุมคณะ ทุก 6 เดือน ( 1.1.12)
9. คณะ ฯ นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาพิจารณา และเสนอรายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ (1.1.13)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 1.1 มี ไวที่ระดับคะแนน 5 และดําเนินการไดระดับ 9
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจาก การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑในระดับสูงสุด
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 5 ป พ.ศ.2550--2554
1.1.1.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ ฉบับ 10
1.1.2.
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร วันที่ 31 พฤษภาคม 51และ 1 มิถุนายน 51
1.1.3.
แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 5 ป พ.ศ.2552--2556
1.1.4.
แผนยุทธศาสตร ระยะยาว 15 ป (2552-2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.1.5.
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยใน
1.1.6.
วันที่ 11 และ 24 สิงหาคม 2551
แผนยุทธศาสตร ระยะยาว 15 ป (2552-2566) ของคณะพยาบาลศาสตร
1.1.7.

1.1.12.

1.1.13.
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รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ : 1.2
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน สํานักงานคณบดี/สถาบัน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
คะแนน 1 บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
1803
คะแนน 2 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89
น.ส. พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
1826
คะแนน 3 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
นายดนุพล วัฒนา
1828
เปาหมาย รอยละ 90
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะฯไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 49
กิจกรรม มีตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนทั้งหมด 47 ตัวบงชี้ คณะ ฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนได47 กิจกรรม มี
ตัวบงชี้ที่ปฏิบัติไดสูงกวาและเปนไปตามเปาหมาย 24 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ ต่ํากวาเปาหมาย 21 ตัวบงชี้ และเปนตัวบงชี้ใน
กิจกรรมที่ไมไดดําเนินการ 2 ตัวบงชี้รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเปนดังนี้
- จํานวนตัวบงชี้ที่ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย
= 24 ตัวบงชี้
- จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนงาน
= 49 ตัวบงชี้
สูตรในการคํานวณ
จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย X 100 = รอยละ 48.98
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป
ดังนั้น รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดคิดเปน รอยละ 48.98
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมายเนื่องจาก คณะ ฯ กําหนดเปาหมายใน ตัวบงชี้ 1.2. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ไวที่รอยละ 90
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
0
0
0
0
รายการเอกสารหลักฐาน
1.2.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ 2551 คณะพยาบาลศาสตร
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

h/

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ : 2.1
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

p:/

เกณฑการประเมิน

/nu

rse

.sw

u.a
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท/เอก เฉพาะ แผน (ก ) และ ปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด

htt

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 6
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ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท
1833
1821
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร อยูในระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐานดังนี้
คณะพยาบา ลศาสตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ภาคสมทบ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล และในปการศึกษา 2553 นี้ คณะฯ มีแผนเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต 2 สาขา คือ สาขาเวช
ปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลผูใหญ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยจัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน ของ
การเปดและปดหลักสูตร ใหเปนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและสกอ .กําหนด (2.1.1) คณะพยาบาลศาสตร ระบบการ
เปดปดหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร (2.1.2) และ คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรในแตละ
หลักสูตร (2.1.3 ) ทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและพิจารณาการเปดและปดหลักสูตร โดยกอนการเปดหลักสูตร มี
การศึกษาวิเคราะหความขาดแคลนและความตองการพยาบาลวิชาชีพ ของประเทศ และดําเนินการตามนโยบายการผลิต
บัณฑิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแกปญหาการขาดแคลนพยาบาล (2.1.4)
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ไวในแผนการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต ไวในแผนวิชาก ารของ คณะพยาบาลศาสตร
(2.1.5)
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้
คณะพยาบาลศาสตร มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม โดยมีการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรวิเคราะหจํานวนอา จารย และทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (2.1.6) มีการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2.1.7) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2552 )ไดรับการปรับปรุงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ( 2.1.8 )
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา
มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากผลการประเมิน
ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพ.ศ. 2547) (2.1.9) ตลอดจนสอบถามขอมูลจากอัตรา การไดงาน
ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1.10) รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา (2.1.11) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจผูใช สมรรถนะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร (2.1.12)
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5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร.
คณะพยาบาลศาสตรไดนําผลการประเมินหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงพ .ศ.2547)
( 2.1.12) และนําผลการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร มาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร (2.1.13)โดยแจงผล
การประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร หัวหนาสาขาและหัวหนารายวิชารับทราบ (2.1.14) มีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานหลักสูตร เพื่อพิจารณาการปรับปรุงการเรียนการสอน (2.1.15)
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ปการศึกษา 2551 มีหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานผานกา รรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
6.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2547) ผานการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2548 (2.1.16)
คณะพยาบาลศาสต ร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2552) เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ป 2548 (2.1.17)
6.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง ) ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ผานการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 (2.1.18)
ทั้ง 2 หลักสูตร มีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรทุก
หลักสูตร (2.1.19)
2) มีทรัพยากรประกอบการเรียนก ารสอน ไดแก มีหองเรียน สื่อโสต อุปกรณการเรียนการสอน
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (2.1.20)
3) มีการใหคําแนะนํานิสิต โดยมีระบบอาจารยประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษา ( 2.1.21)
4) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษา (2.1.22)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 2.1 ไวที่ระดับ 6
เกณฑทั้ง 6 ขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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มีการดําเนินการครบ

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

4
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.1.1
ขั้นตอนการดําเนินงานของการเปดและปดหลักสูตร
2.1.2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร
2.1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
2.1.4
ผลสํารวจความตองการพยาบาลวิชาชีพ
2.1.5
เปาหมายการผลิตบัณฑิต
2.1.6
รายงานการประชุม คณะกรรมการหลักสูตร วาระวิเคราะหอัตรากําลังอาจารยและทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน
2.1.7
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.1.8
หลักสูตรที่ผานการรับรองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
2.1.9
ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2547)
2.1.10 ผลการไดงานทําตรงสาขาของบัณฑิต
2.1.11 ผลของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
2.1.12 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.1.13 รายงานผลการประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
2.1.14 หลักฐานการแจงผลการประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
2.1.15 รายงานการประชุม วาระการพิจารณาปรับปรุงประมวลการสอน
2.1.16 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
2.1.17 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
2.1.18 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
2.1.19 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
2.1.20 รายการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พรอมภาพถาย
2.1.21 ระบบอาจารยประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษาและผลสรุปการใหคําปรึกษาของอาจารย ที่ปรึกษา
2.1.22 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ : 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
บัณฑิตวิทยาลัย/กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
บัณฑิตวิทยาลัย/กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

u.a

1833
1821

.sw

เปาหมาย รอยละ 70

c.t

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 1 – 79
คะแนน 2 รอยละ 80 – 99
คะแนน 3 รอยละ 100

เบอรโทรศัพท
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน มี 2 หลักสูตร ตอหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตร คิดเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด รอยละ 100 ดังนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ผานการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2548 (2.1.1.1) ปจจุบันคณะ
พยาบาลศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2552) เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ป 2548 (2.1.1.2)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ ซึ่ งเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานผานการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 (2.1.1.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด คือรอยละ 70
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

h/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.1.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
2.1.1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
2.1.1.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
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มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ : 2.2
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
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c.t

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีผลการดําเนินงานอยู ในระดับที่ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษ าทุก
หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร (2.2.1) ทําหนาที่
บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยจัดประชุมแจงและเรื่องพิจารณาดานการเรียนการสอน อยางนอย 1 เดือนครั้ง (2.2.2)
กอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา หัวหนาวิชาหรือตัวแทนสาขาวิชา จะนําประมวลการสอน
รายวิชาทุกวิชา เขาประชุมเพื่อพิจารณารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของทุกหลักสูตร (2.2.3) รวมทั้งมี
การจัดประชุมสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการเรียนการสอน ( 2.2.4)

36

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมสัมมนาอาจารย โครงการการพัฒนาหลักสูตร (2.2.5) เพื่อทํา
ความเขาใจอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกห
ลักสูตร และจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการสอน (2.2.6) เพื่อใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษา การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนมี การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนการแสวงหา
ความรูของนิสิต ไดแก การเรียนการสอนแบบ PBL การอภิปรายกลุมยอย จัดการเรียนการสอนแบบ e- learning การ
ทํากรณีศึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การนําเสนอหนาชั้นเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝ ก
ภาคปฏิบัติทั้งในหองปฏิบัติการ และหอผูปวย (2.2.7)
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
มีการนําประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) เสนอผานทาง web site ของมหาวิทยาลัย (2.2.8) มีการ
เรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน e-learning จํานวน 6 รายวิชา รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (2.2.9)
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
ทุกรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดลําดับเนื้อหาและลําดับของการเรียนรูจากงายไปยาก ยึดหลัก
ความตอเนื่องของเนื้อหาในการสอน จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของ ผูเรียน ทั้งในรายวิชา
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ (2.2.10) เชน การวิเคราะหสถานการณตัวอยาง การคิดวิเคราะห การศึกษาดูงาน การจัดทํา
รายงาน มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน เชน การจัดโครงการ การจัดนิทรรศการในหัวขอที่เกี่ยวของกับรายวิชาตามที่
นิสิตใหความสนใจ โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียน รูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีการประเมินผลการเรียนการสอน ดังนี้
แตละรายวิชา จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ตามที่ไดระบุไวในประมวลการสอนรายวิชา (Course
Syllabus) โดยในแตละภ าคการศึกษาจัดใหมีการวัดประเมินผลทั้งในระหวางการเรียน และ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน (2.2.11) รวมทั้งวัดผลจากกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมโครงการ รายงาน การศึกษาคนควาของนิสิต ตามที่รายวิชา
กําหนดไวในCourse Syllabus ระหวางการจัดการเรียนการสอน แตละรายวิ ชามีระบบการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง เชน เมื่อผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน จะนําเสนอปญหาเพื่อการพิจารณาแกไข ใหกับนิสิตผาน
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร( 2.2.12) และนําเสนอผานคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร ตามลําดับ
6. มีการประเมินผ ลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุก
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตรจัดใหนิสิตประเมินการจัดการเรียนการสอนทั้ง ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติทุกรายวิชา โดยใชแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (พยบ. 201 และ พยบ. 202)
และนิสิตมีการประเมินอาจารยผูสอนทุกคนดวยแบบประเมิน ปค .003 (2.2.13) และนําสรุปผลการประเมินที่วิเคราะห
ผล แลวแจงใหหัวหนารายวิชาและอาจารยประจําวิชาใหรับทราบ (2.2.14) เพื่อใหหัวหนารายวิชาและหัวหนาสาขา นํา
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ผลการประเมินรายวิ ชาและประเมินอาจารยผูสอน ประชุมผูสอน เพื่อวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอนในป
การศึกษาตอไป
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
กอนเปดภาคการศึกษา หัวหนารายวิชาหรือหัวหนาสาขา จะดําเนินจัดประชุมอาจารยผูสอน เพื่อดําเนินการ
จัดทําประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) โดยนําผลการประเมินรายวิชาและประเมินผูสอน มาเปนขอมูลใน
การพัฒนาปรับปรุงรายวิชา (2.2.15) และนําเสนอประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ผานการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร กอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน (2.2.16)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนด เปาหมาย ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไวที่ระดับ 5
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร
2.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
2.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
2.2.4 รายงานการประชุมสาขาวิชา วาระการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน
2.2.5 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
2.2.6 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพดานการสอน
2.2.7 สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของแตละรายวิชา
2.2.8 Print Out หนาจอแสดงการนําประมวลการสอนเสนอบนเว็บไซต
2.2.9 รายวิชาที่จัดการสอนดวยบทเรียน E - learning
2.2.10 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2.11 การวัดและประเมินผลของรายวิชาใน ประมวลการสอน (Course Syllabus)
2.2.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร วาระเสนอปญหาการเรียนการสอน
2.2.13 ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต (ปค.003)
2.2.14 บันทึกขอความแจงสรุปผลการแบบประเมินการสอนของอาจารย
2.2.15 ประมวลการสอน (Course Syllabus) แสดงการปรับปรุงรายวิชา
2.2.16 รายงานประชุมสาขาวิชา/คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร พิจารณาการปรับปรุงการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ที่ : 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิชาการ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑการประเมิน
1833
คะแนน 1 คาเฉลี่ย 1 – 2.49
1821
คะแนน 2 คาเฉลี่ย 2.5 – 3.49
คะแนน 3 คาเฉลี่ย ≥ 3.5
เปาหมาย คาเฉลี่ย 3.5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 นิสิตไดประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารย ดวยแบบประเมิน ปค .
003 ผานระบบ e- evaluation ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยประจําทั้งหมด เทากับ
4.50 (2.2.1.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 2.2.1 ระดับความพึงพอใจ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู ที่คาเฉลี่ย 3.5

/nu

ของนิสิตตอ

p:/

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

htt

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.1.1 เอกสารแสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ผลประเมิน ปค.003)
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ตัวบงชี้ที่ :

2.3

h/

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุ กหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

htt

p:/

/nu

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม ได 4 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
คณะพยาบาลศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ชวยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2552) (2.3.1) จัดประชุ มคณะกรรมการรวมสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
การบริหาร การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร รวมใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
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htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

2. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติจริง
คณะพยาบาลไดสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ
จริง โดยมีรายวิชาตางๆ ที่ไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติมแกนิสิต และจัดใหนิสิตมีโอกาส
ศึกษาดูงาน ในหนวยงานที่เกี่ยวของ (2.3.2)
3. มีการจัดโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ
องคการหรือหนวยงานภายนอก
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรไดสงเสริมใหอาจารย
ผูสอนเนนกิจกรรมการสอนของรายวิชา ที่มีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการเรียนรูของนิสิต (2.3.3) เชน มีจัด
โครงการบริการวิชาการใหกับชุมชน โดยรวมมือกับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก ในโครงการเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะในนิสิตเพื่อเปนบัณฑิตในอุดมคติไทย (บก.11) (2.3.4)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
มีการติดตามประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน เชนการประเมินโครงการบริการวิชาการที่จัดโดยสาขาวิชา
(2.3.5) จากการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชน ทําใหทุกสาขาวิชาไดบูรณาการบริการวิชาการรวมกับการพัฒนานิสิต
พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกรและชุมชนรอบสถาบัน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯ ตั้งเปาหมายตัวบงชี้ ที่ 2.3 ไวที่ ระดับ 4 และการดําเนินการไดครบ 4 ขอ
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
0
3
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2.3.2 หนังสือเชิญวิทยากร/ผูทรงวุฒิมาบรรยาย / หนังสือสงนิสิตไปศึกษาดูงานในรายวิชาตางๆ
2.3.3 ประมวลการสอนรายวิชาที่เนนกิจกรรมการสอนที่มีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
การเรียนรูของนิสิต
2.3.4 โครงการบริการวิชาการ ที่ชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรู
2.3.5 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน / โครงการที่ชุมชนมีสวนรวม

41

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ : 2.4
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

u.a

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอร
โทรศัพท
1833
1821

.sw

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
เปาหมาย

เกณฑการประเมิน
> +10% หรือ < -10 % ของเกณฑมาตรฐาน
6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% ของเกณฑมาตรฐาน
(-5.99) -5.99 % ของเกณฑมาตรฐาน
รอยละ >+10% หรือ <-10%

h/

เกณฑการประเมิน

htt

p:/

/nu

rse

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 ผลการดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย ประจํา อยู
ที่รอยละ 7.01 ของเกณฑมาตรฐาน
โดยคิดจากจํานวนอาจารยประจํา 28 คน (2.4.2) และ นิสิต 2 หลักสูตร จํานวน 347 คน (2.4.1) ดังนี้
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจํานวน 323 คน ประกอบดวย
นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 100 คน
นิสิตชั้นปที่ 2 จํานวน 92 คน
นิสิตชั้นปที่ 3 จํานวน 80 คน
นิสิตชั้นปที่ 4 จํานวน 51 คน
2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) มีจํานวน 24 คน
ดังนั้น จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) = 196.31 (2.4.3) คิดเปน อัตราสวนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 7.01
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะ คณะพยาบาลศาสตรตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา เปน >+10% หรือ <-10% ซึ่งดําเนินการได 7.01
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.4.1 เอกสารแสดงจํานวนนิสิต ในปการศึกษา 2551
2.4.2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษา 2551
2.4.3 เอกสารแสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ตออาจารยประจํา
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ตัวบงชี้ที่ :

2.5

h/

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

เบอร
โทรศัพท
1833
1821

/nu

rse

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 1 – 39
หรือ
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 40-59
แต
วุฒิปริญญาตรี มากกวารอยละ 5
คะแนน 2 1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ40-59 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ เทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
คะแนน 3 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ เทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอยกวารอยละ 5
เปาหมาย
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 20

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

c.t

เกณฑการประเมิน
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p:/

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนอาจารยทั้งหมด 39 คน ( 2.5.1. )มีวุฒิการศึกษา ดังนี้
ปริญญาตรี 1 คน คิดเปน รอยละ 2.56
ปริญญาโท 31 คน คิดเปน รอยละ 79.49
ปริญญาเอก 7 คน คิดเปน รอยละ 17.95
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมายตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ไวที่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
รอยละ 20

44

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.5.1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานและลาศึกษาตอ และ เอกสารแสดง
คุณวุฒิการสําเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอกของคณาจารย
คณะพยาบาลศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ :

2.6

h/

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
เกณฑการประเมิน

เบอร
โทรศัพท
1833
1821
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ผูกํากับตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 44 น.ส.นันธิยา รักซอน
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ 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. ขึ้นไป เทากับหรือมากกวา
รอยละ 30
หรือ 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70
และ 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป นอยกวารอยละ 30
คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 และ 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป เทากับหรือมากกวา
รอยละ 30
เปาหมาย ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 39 คน (2.6.1)มีผูดํารงตําแหนง
ระดับผูชวยศาสตราจารยจํานวน 8 คน รองศาสตราจารย 1 คน รวมเปน 9 คน (2.6.2) ดังนั้น สัดสวนของผู
ดํารงตําแหนงระดับ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมกันเทากับ รอยละ
23.07 ของ
จํานวนอาจารยประจํา
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรตั้งเปาหมายตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําผูดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมกันอยูระหวาง ไวที่ รอยละ 30

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

1

c.t

การบรรลุเปาหมาย

u.a

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

h/

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.6.1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานและลาศึกษาตอ
2.6.2 เอกสารแสดงการดํารงตําแหนงของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ระดับผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
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มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ตัวบงชี้ที่ : 2.7
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : สภาคณาจารยและขาราชการ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการวิชาการ/ รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบวิชาการ

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

.sw

เกณฑการประเมิน

/nu

rse

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 4

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอร
โทรศัพท
1833
1821
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 การดําเนินการกระบวนการกํากับดูแลอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
พยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล ซึ่งมีการกําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ไวเปนลายลักษณอักษร (2.7.1) ทั้งนี้คูมือที่จัดทําไดผานการประชาพิจารณจากคณาจารยของคณะฯ
และผานการปรับปรุงคูมือ จํานวน 2 ครั้ง
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล (2.7.2)
ชี้แจงใหหัวหนาสาขารับทราบขอกําหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล และแจกคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพให
คณาจารยทุกทาน ไดรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2.7.3) รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใหเสนอรายชื่ออาจารยและเจาหนาที่ปฏิบัติงานดีเดน ประจําปการศึกษา 2551 และพิจารณา
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ตัดสินโดยคณะกรรมการสร รหาอาจารยและบุคลากรดีเดน ( 2.7.4) เพื่อเปนขวัญกําลังใจและ สงเสริมใหปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแตงตั้ งกรรมการดําเนินงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.5) รวมทั้งสงเสริมใหการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยหัวหนาสาขาวิชา เปนผูประเมินคณาจารยในสาขาใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
คณาจารย (2.7.6)
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดจัดทําขอตกลงและขอปฏิบัติ โดยระบุไวใน
คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
โดยกําหนดบทลงโทษไวใหผูปฏิบัติรับทราบในกรณี
สําหรับผูไมปฏิบัติตามจรร ยาบรรณวิชาชีพ และจัดทําขั้นตอนแสดงการดําเนินงานกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (2.7.7)
5. มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช น จัดใหมีการพิจารณาการตัดเกรดผานคณะกรรมการหลักสูตร จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจรรณยาบรรณ เพื่อหา แนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการประชุมกรรมการตางๆ ตาม
แผน (2.7.8) เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติงานของคณาจารยใหเป นมาตรฐานเดียวกั น เพื่อปองกัน และ หาแนว
ทางแกไข กรณีมีการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

/nu

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะฯตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย ไวที่ระดับ 4 มีดําเนินการครบทุกขอ

p:/

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย
1

การมีพัฒนาการ
1

คะแนน
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.7.1 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล (แกไขครั้งที่ 2)
2.7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
2.7.3 บันทึกขอความการสงคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาลแจกใหคณาจารย
2.7.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารยและบุคลากรดีเดนและแบบเสนอชื่ออาจารยและ
บุคลากรดีเดน ประจําปการศึกษา 2551
2.7.5 คําสั่งแตงตั้งกรรมการสงเสริมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.7.6 ผลการประเมินจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย
2.7.7 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาลแสดงบทลงโทษกรณีสําหรับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพในคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล
2.7.8 แผนดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตางๆ
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มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ : 2.8
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานวิจัย /รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิจัย
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
1809
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อินคุม
ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียา วังสะจันทานนท
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3-4 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย: มีการดําเนินการ 3 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรมีผลการดําเนินการอยูที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ดังนี้
1. ปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรมแี นวทางในการพัฒนาอาจารยดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม
เรื่อง การวิจัยเชิง
คุณภาพ (2.8.1) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มีความรู ความสามารถในการดําเนินการวิ จัยเพิ่มมากขึ้น
สงเสริมใหนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตรพัฒนาองคความรูดานการพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาล
มากขึ้น โดยจัดโครงการ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล(2.8.2) แกคณาจารยของคณะ
พยาบาลศาสตร
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนการสอน โดย
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของทุกสาขาวิชา
มีหนาที่ในการจัดการ ดูแล แกไข ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภ าพ จัดใหมีการประเมินผล
การเรียนการสอนรายวิชาทุกวิชา นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและเกิด
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ประโยชนสูงสุด ในปการศึกษา 2551 มีการสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใชระบบ A-tutor (2.8.3), Ecourse ware (2.8.4), Problem base learning (2.8.5), โครงการพี่สอนนองเพื่อเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติ
(2.8.6)
3. กําหนดใหมีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงิน
รายไดคณะพยาบาลศาสตรป 2551 โดยในปการศึกษา 2551
มีนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากเงินงบประมาณรายไดคณะ ป 2551 ดังนี้
- ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท และอาจารยวรานุช กาญจนเวนิช เรื่อง “ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ
และบทบาทของครูพี่เลี้ยงดานการสอนในคลินิก” ไดรับทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากเงิน
งบประมาณรายไดคณะ จํานวน 15,000 บาท (2.8.7)
นักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ดังนี้
- ผศ.ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน และคณะ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตพยาบาลเปนผูนําในการ
สรางเสริมสุขภาพ” งบประมาณจากแผนงานพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ โดยการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท (2.8.8)
4. มีนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรนําเสนอผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาดังนี้
1) วิลาวัลย ไทรโรจนรุง, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร , ศศิธร วรรณพงษ , และ ขวัญจิต คุปตานนท ตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่มีตอสมรรถนะบัณฑิตที่สําเ ร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2548 วารสารไทย
เภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2550 - ธันวาคม 2551 หนา 373 – 377 (2.8.9 )
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.8. มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไวที่ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.8.1.
โครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ
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.
หลักฐานการรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายไดคณะ เรื่อง ความสัมพันธระหวางความรู เจต
คติ และบทบาทของครูพี่เลี้ยงดานการสอนในคลินิก
2.8.8.
หลักฐานการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแผนงานพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เรื่อง “การ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตพยาบาลเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ”
2.8.9.
หลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานที่มีตอสมรรถนะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2548
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ตัวบงชี้ที่ :

2.8.1

h/

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ปจจัยนําเขา
ชนิดของตัวบงชี้ :
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่เกี่ยวของงานวิชาการ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอร
โทรศัพท
1833
1821
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 < รอยละ 80
คะแนน 2 รอยละ 80 –90
คะแนน 3 > รอยละ 90
เปาหมาย
รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร ไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะ คณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 2.8.1 รอยละของผลงานวิชาการ ที่ไดรับ
การจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย ประจําไวที่รอย
ละ 80
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
ประเมิน
0
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี
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การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ : 2.9
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑการประเมิน
1833
คะแนน 1 รอยละ 1 - 59
1821
คะแนน 2 รอยละ 60 –79
คะแนน 3 รอยละ 80
เปาหมาย รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน
51 คน
ไดงานทําครบทุกคนภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยทํางานในโรงพยาบาลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
คิดเปนรอยละ 100 (2.9.1)

p:/

/nu

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมายตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ไวที่รอยละ 80 ดําเนินการไดรอยละ 100
การมีพัฒนาการ
.
มีพัฒนาการ

htt

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย
1

การมีพัฒนาการ
1

คะแนน
5

รายการเอกสารหลักฐาน
2.9.1 รายนามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551 และ
หลักฐานแสดงการไดงานทําครบทุกคน
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ตัวบงชี้ที่ : 2.9.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

h/

เกณฑการประเมิน

เบอรโทรศัพท

c.t

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

/nu

การมีพัฒนาการ
.
มีพัฒนาการ

rse

.sw

u.a

1833
คะแนน 1 รอยละ 1 – 59
1821
คะแนน 2 รอยละ 60 -79
คะแนน 3 ≥ รอยละ 80
เปาหมาย รอยละ 70
ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2551 มีจํานวน 51 คน ไดงานทําครบ
ทุกคนภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยทํางานในโรงพยาบาลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คิดเปนรอยละ
100 (2.9.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 2.9 รอยละ 70 ดําเนินการไดรอยละ 100

htt

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

รายการเอกสารหลักฐาน
2.9.1 ผลการไดงานทําของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551
และหลักฐานแสดงการไดงานทําตรงสาขาทุกคน
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ตัวบงชี้ที่ : 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 1833
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821

.sw

u.a

c.t

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 1 – 74 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
คะแนน 2 รอยละ 75– 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
คะแนน 3 รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน เทากับ หรือสูงกวาเกณฑ กพ.
เปาหมาย รอยละ 85

rse

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 มีบัณฑิตจบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต จํานวน 51 คน ในจํานวนนี้ทุกคน
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑ กพ. ( 2.10.1)

/nu

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 2.10 รอยละ 85 ดําเนินการไดรอยละ 100

p:/

การมีพัฒนาการ
.
มีพัฒนาการ

htt

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

รายการเอกสารหลักฐาน
2.10.1 รายนามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและจํานวนเงินเดือนที่ไดรับ
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เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 1833
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821

.sw

u.a

c.t

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1 -2.49
คะแนน 2 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 2.50 – 3.49
คะแนน 3 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย มากกวาหรือเทากับ 3.50
เปาหมาย คะแนนเฉลี่ย 3.0

h/

ตัวบงชี้ที่ : 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

htt

p:/

/nu

rse

ผลการดําเนินงาน
.
คณะพยาบาลศาสตร ไดติดตามระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต โดย
ดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยา บาลศาสตร ในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
(บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 6) โดยสอบถามความพึงพอใจจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ
ผูรับบริการ เกี่ยวกับสมรรถนะการทํางานของบัณฑิต พบวาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร รุน
ที่ 6 พบวาระดับความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (2.11.1.)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ไวที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.0 ดําเนินการไดเฉลี่ย 3.63
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย
1

การมีพัฒนาการ
1

คะแนน
5

รายการเอกสารหลักฐาน
2.11.1 ผลการวิเคราะหคะแนนระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
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2.11.1 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา
ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน

h/

ตัวบงชี้ที่ :

เกณฑการประเมิน

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

1833
1821

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 < รอยละ 75
คะแนน 2 รอยละ 75-85
คะแนน 3 > รอยละ 85

เบอรโทรศัพท

เปาหมาย รอยละ 75

htt

p:/

/nu

rse

ผลการดําเนินงาน
ในรอบ 3 ปการศึกษาที่ผานมา ผลการสอบวัดความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ชั้น 1 มีดังนี้
ปการศึกษา 2549
1) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน 5 จํานวน 47 คน สอบผานทุกวิชาครั้งแรก จํานวน 37 คน คิด
เปน รอยละ 78.72 ( 2.11.1.1 )
ปการศึกษา 2550
1) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน 6 จํานวน 37 คน สอบผานทุกวิชาครั้งแรก จํานวน 33 คน คิด
เปน รอยละ 89.19 ( 2.11.1.2)
2) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 1 จํานวน 90 คน สอบผานทุกวิชาครั้งแรก จํานวน
30 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ( 2.11.1.3)
3) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 2 จํานวน 54 คน สอบผานทุกวิชาครั้งแรก จํานวน
16 คน คิดเปนรอยละ 29.62 ( 2.11.1.4)
ปการศึกษา 2551
1) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน 7 จํานวน 50 คน สอบผานทุกวิชาครั้งแรก จํานวน 34 คน คิด
เปน รอยละ 68.00 ( 2.11.1.5 )
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สรุปในรอบ 3 ปที่ผานมา บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร สอบผานความรูผูขอขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ชั้น 1 ทุกวิชาในครั้งแรก เฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 53.96
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากกําหนดเปาหมายไว รอยละ 75

c.t

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

1

u.a

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

h/

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

htt

p:/

/nu

rse

.sw

รายการเอกสารหลักฐาน
2.11.1.1 ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ชั้น 1 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน 5
2.11.1.2 ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้น 1 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน 6
2.11.1.3 ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้น 1 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 1
2.11.1.4 ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้น 1 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 2
2.11.1.5 ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้น 1 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุน 7
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ตัวบงชี้ที่ :

2.12

h/

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานกิจการนิสิต คณะ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

c.t

เกณฑการประเมิน

เบอร
โทรศัพท
1804

/nu

เปาหมาย รอยละ 0.003

rse

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015
คะแนน 2 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029
คะแนน 3 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ
2. นักศึกษา บัณฑิตศึกษาและ ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัย และหรือ วิทยานิพนธมากกวาหรือ เทากับ
0.060
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร

htt

p:/

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 มีนสิ ิต และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ จํานวน 2 คน จากจํานวนนิสิตและศิษยเกา 646 คน(2.12.1) คิดเปน รอยละ 0.30 รายชื่อนิสิตที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองมีดังนี้
1.
นางสาวเสาวลักษณ วุฒิเลิศอนันต นิสิตชั้นปที่ 3
ไดรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคม
แหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 (2.12.2)
2.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาพยาบาลผูสรางสรรคผลงานวิชาการและนวัตกรรม ประเภทการ
วิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันที่ 18 เมษายน 2552 (2.12.3)
นอกจากนี้ยังมีนิสิตไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ในระดับ
มหาวิทยาลัย 2 รางวัล ดังนี้
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c.t

h/

1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย ใน
งานปฐมนิเทศและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต เพื่อพัฒนาบั ณฑิตในอุดมศึกษาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําป 2551 ในวันที่ 1มิถุนายน 2551 (2.12.4)
2. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลสโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ ในงาน
ปฐมนิเทศและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมศึกษาไทย มห
าวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําป 2551 ในวันที่ 1มิถุนายน 2551 (2.12.5)

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

p:/

/nu

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

rse

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

.sw

u.a

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 2.12 โดยกําหนดรอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการป ระกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน รอยละ
0.003

htt

รายการเอกสารหลักฐาน
2.12.1 รายชื่อและจํานวนนิสิตปจจุบันและที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
2.12.2 สําเนากิตติบัตร นางสาวเสาวลักษณ วุฒิเลิศอนันตจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
2.12.3 สําเนากิตติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาพยาบาลผูสรางสรรคผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม ประเภทการวิจัย
2.12.4 รูปถาย โลรางวัล สโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย
2.12.5 รูปถาย โลรางวัล สโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ

62

h/

ตัวบงชี้ที่ : 2.12.1 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
บัณฑิตวิยาลัย กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานกิจการนิสิต คณะ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท

/nu

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

rse

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
1833
คะแนน 1 1 - 5 ชิ้นงาน
1821
คะแนน 2 6 - 8 ชิ้นงาน
คะแนน 3 ≥ 9 ชิ้นงาน
เปาหมาย 6 ชิ้นงาน
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ ยังไมเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและยังไมมีนิสิตระดับปริญญาตรี ไดรับรางวัลวิชาการระดับชาติ

htt

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

0
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ตัวบงชี้ที่ :

2.13

h/

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
บัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการวิชาการ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
บัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการวิชาการ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

u.a

/nu

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

1833
1821

rse

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

เบอรโทรศัพท

.sw

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 50 – 69
คะแนน 2 รอยละ 70 – 89
คะแนน 3 ≥ รอยละ 90
เปาหมาย รอยละ 90
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ ยังไมเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

c.t

เกณฑการประเมิน

htt

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี
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การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

0

2.13.1 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โททั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
บัณฑิตวิทยาลัย
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
บัณฑิตวิทยาลัย และงานกิจการนิสิตของคณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

h/

ตัวบงชี้ที่ :

c.t

/nu

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

1833
1821

rse

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

เบอรโทรศัพท

.sw

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 1 - 39
คะแนน 2 รอยละ 40 - 59
คะแนน 3 ≥ รอยละ 60
เปาหมาย รอยละ 70
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ ยังไมเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

u.a

เกณฑการประเมิน

htt

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

0
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2.13.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
เอกทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
บัณฑิตวิทยาลัย
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
บัณฑิตวิทยาลัย และงานกิจการนิสิตของคณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

h/

ตัวบงชี้ที่ :

u.a

/nu

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

1833
1821

rse

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

เบอรโทรศัพท

.sw

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 1 - 49
คะแนน 2 รอยละ 50 - 74
คะแนน 3 ≥ รอยละ 75
เปาหมาย รอยละ100
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ ยังไมเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

c.t

เกณฑการประเมิน

htt

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี
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การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

0

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

h/

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวบงชี้ที่ : 3.1
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบกิจการนิสิต
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน

เบอรโทรศัพท
1804
1821

p:/

/nu

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 7 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
น.ส.สุวภัทร สุขหอม
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เปาหมาย ระดับ 6
ผลการดําเนินงาน
มีผลงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการจัดทําสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 ในดานการเรียนการสอน การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิต1 (3.1.1 ) นําเสนอผลการสํารวจตอที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ (3.1.2)
2.
มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน หอง
คอมพิวเตอรเพื่อใหนิสิตไดใชบริการในเวลาทําการ (3.1.3) หองคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต เพื่อใหนิสิตไดใชบริการนอก
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เวลาทําการ (3.1.4) โสตทัศนูปกร ณประจําทุกหองเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (3.1.5) หองปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะการพยาบาล (3.1.6) หองอานหนังสือประจําคณะ(3.1.7)
3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
3.1 จัดและปรับปรุงสิ่งแวดลอมภายในตัวอาคารเ รียนและภูมิทัศนภายนอกอาคารใหสะอาดสวยงาม
เอื้อตอการเรียนรูอยูเสมอ
3.2 จัดสถานที่ออกกําลังกายสําหรับนิสิตและบุคลากร ทั้งภายในหองปรับอากาศและพื้นที่เปดโลง
ภายนอกหอง (3.1.8)
3.3 จัดหองพยาบาลสําหรับนิสิตเจ็บปวยขณะเรียนอยูที่คณะฯ ประชาสัมพันธใหนิ สิตทุกคนทําบัตร
ประกันสุขภาพโดยใชสิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทย
3.4 ประสานกับสํานักหอพักนิสิต ในการจัดหองพักสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร
(3.1.9)
4.
มีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา จัดใหมีอาจารยประจําชั้น (3.1.10) ชั้นปละ 2
คน เพื่อทําหนาที่ในการประสานงานในการจัดการเรียนการสอนและเปนที่ปรึกษาของนิสิตในแตละชั้นป จัดใหมี
อาจารยที่ปรึกษา (3.1.11) เพื่อชวยเหลือ นิสิตในขณะที่มีปญหาทางดานวิชาการและการปรับตัวในสถาบัน กําหนด
ชวงเวลาในตารางสอนใหอาจารยประจําชั้น เขาพบนิสิตและให นิสิตเขาพบอาจารยที่ปรึกษา (3.1.12) สงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยใหมเขารวมอบรมอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความรู ความเขาใจ ในการให
คําปรึกษานิสิตมีคูมืออาจารยประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเปนแนวทางแกอาจารย(3.1.13)
5. มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการปจฉิมนิเทศ
และพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมสถานบริการพบบัณฑิต (3.1.14) จัดทํา
ฐานขอมูลศิษยเกาบน Website ของคณะฯ เพื่อเปนศูนยกลางการติดตอสื่อ สารของศิษยเกา สนับสนุนการดําเนินงาน
ของชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร โดยจัดใหมีสถานที่ทํางานของชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร จัดทําโครงการ
ศิษยเกาสัมพันธ เพื่อใหศิษยเกาไดแลกเปรียบประสบการยวิชาชีพ (3.1.15)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการฟนฟูวิชาการ เรื่อง
การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภู(3.1.16)
มิ
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการประจําทุกป เชน รายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ
งานบริการการศึกษา งานโสตทัศฯปกรณและคอมพิวเตอร งานหองเสริมศึกษาและสาธิตการพยาบาล (3.1.17)
8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา เชน การปรับปรุง
หองเรียน จัดใหมีเจาหนาที่ประจําหองคอมพิวเตอรเพื่อใหความสะดวกแกนิสิต (3.1.18)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา” ไวที่ระดับ 6 ดําเนินการไดระดับ 8
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1
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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
รูปถายหองสมุดประจําคณะพยาบาลศาสตร
3.1.9
สําเนาบันทึก คณะพยาบาลศาสตร ถึงผูอํานวยการสํานักหอพักพักนิสิต ประสานการเขาพักหอพักของ
นิสิต
3.1.10
คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําชั้น
3.1.11
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1.12
ตารางสอนแสดงชั่วโมงสําหรับนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
3.1.13
คูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
3.1.14
โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1.15
โครงการศิษยเกาสัมพันธ
3.1.16
โครงการฟนฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
3.1.17
รายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานคณบดี
3.1.18
รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการใหบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต
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ตัวบงชี้ที่ :

3.2

h/

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบกิจการนิสิต
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

เกณฑการประเมิน

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการ
ใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง

htt

p:/

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
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ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
น.ส.สุวภัทร สุขหอม

เบอรโทรศัพท
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ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงานผาน 4 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1.
มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดย
กําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 (3.2.1) มีคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต(3.2.2) และ
อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ใหคําปรึกษาในดานการเขียนโครงการกิจกรรม การจัดกิจกรรม การหาแหลงประโยชน
ในการจัดกิจกรรม และดูแลกิจกรรมของนิสิตที่จัดขึ้น (3.2.3) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นิสิตอยางครอบคลุมทุกประเภทอยางเหมาะสมทุกโครงการที่เสนอ โดยงบประมาณสวนหนึ่งไดมาจากผานการพิจารณา
จาก สโมสร องคกรนิสิตของมหาวิทยาลัย งบประมาณอีกสวนหนึ่งสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร จัดทําแนวทาง
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และแผนพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหมีอัตลักษณที่พึงประสงค 8 ประการ ไดแก คิดเปน ทําเปน หนักเอา
เบาสู รูกาลเทศะ เปยมจิตสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร ออนนอมถอมตน งามดวยบุคลิก พรอมดวยศาสตรและศิลป โดย
คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต สโมสรนิสิต ไดจัดทําโครงการโดยมีการระบุคุณลักษณะของผูเขารวม
กิจกรรม เปาหมายของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และการประเมินผล
อยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการใหนิสิตเขารวมโครงการ/ กิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
2. มีการสงเสริมใหคณะฯ และสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมนิสิตครบ 5 ประเภท ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก
1) โครงการ ENG CLUB จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมที่ใหนิสิตเกิดการเรียนรูและฝกทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ(3.2.4)
2) โครงการ “มศว รวมใจตานภัยบุหรี”่ จุดประสงค เพื่อใหนิสิตมีความรูและตระหนักถึงโทษและ
วิธีการเลิกบุหรี่ สามารถนําขอคิดจากการรวมแกปญหาบุหรี่ไปประยุกตใชและใหคะแนะนํากับบุคคลใกลตัวที่สูบบุหรี่ได
(3.2.5)
3) โครงการ NS รวมใจตานภัยเอดส จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตรุนเผยแพรความรูดานการปองกันโรค
เอดสแกนิสิตรุนนอง เปนการเพิ่มทักษะใหตนเองและขยายแนวรวมในการรณรงคปองกันโรคเอดสตอไป (3.2.6)
4)
โครงการ สัมมนาสามัคคีชาวสีขาวจุดประสงค โครงการเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนิสิต ให
นิสิตสามารถวางแผน จัดทําโครงการตางๆได (3.2.7)
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก
1)
โครงการกีฬาสามัคคีชาวสีขาว จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
และสรางความสามัคคี ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร
(3.2.8)
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก
1)
โครงการแบงปนน้ําใจสูเพื่อนหญิง
จุดประสงคโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความคิด
สรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจใหกับสตรีที่มีปญหาดาน
จิตใจและสุขภาพ (3.2.9)
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2)
โครงการแบงปนน้ําใจสูผูปวยเอดส
จุดประสงคโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความคิด
สรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตใหกับผูปวยเอดส ณ วัดพระบาทน้ําพุ
จังหวัดสระบุรี(3.2.10)
3)
โครงการวัยใสหัวใจสีเขียว จุดประสงคโครงการเพื่อรณรงคใหนิสิต คณาจารยและบุคลากรใ
น
คณะพยาบาลศาสตร รักษาสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางประหยั(3.2.11)
ด
2.4 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก
1)
โครงการ คลายเครียด : สอนนองรองเพลง จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตเกิดความ
รักความภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพพยาบาลศาสตร(3.2.12)
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก
1)
โครงการ กตัญูคารวะ สืบสารวัฒนธรรมองคกร จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตมี
ความกตัญู ระลึกในพระคุณของครูกิจกรรมประกอบดวการประกวดกลอนระลึ
ย
กในพระคุณของครู พิธีไหวครู(3.2.13)
2) โครงการสวยใส ใกลครัว จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมการ
ประกอบอาหารไทย(3.2.14)
นอกจากนี้คณะไดสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัเชพนย
โครงการ ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล (3.2.15) มีการจางงานนิสิตเพื่อใหนิสิตมีรายไดเปนทุนการศึกษาอีกทั้งไดใชเว ลา
วางใหเปนประโยชน (3.2.16)
ผลจากการที่คณะพยาบาลศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิต จัดหลายโครงการ มีการบูรณาการกิจกรรมหลาย
ประเภท ในโครงการเดียวกัน มีกิจกรรมครบถวน และสอดคลอคุงณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ทําใหสโมสรนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตรไดรับรางวัลสโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย ซึ่งเปนรางวัลสําหรับนิสิตที่มีอัตลักษณ
ที่พึงประสงคในดานรูกาลเทศะ (3.2.17) และไดรับรางวัลสโมสรนิสิตรุนพี่ที่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ ซึ่ง
เปนรางวัลสําหรับนิสิตที่มีอัตลักษณที่พึงประสงคในดานงามดวยบุคลิก (3.2.18)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตทุกภาคการศึกษา (3.2.19) มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรม
ทั้งที่ดําเนินการคณะและสโมสรนิสิต โดยการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการและกิจกรรม/กลุมเปาหมาย งบประมาณดําเนินการ พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม และนําเสนอมหาวิทยาลัย
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง เชน ปรับเพิ่มโครงการและ
งบประมาณใน กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม(3.2.20)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค” ไวที่ระดับ 3 ดําเนินการไดในระดับ 4
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รายการเอกสารหลักฐาน
3.2.1 แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตการประจําปการศึกษา 2551
3.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
3.2.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต
3.2.4 โครงการ ENG CLUB
3.2.5 โครงการ มศว รวมใจตานภัยบุหรี่
3.2.6 โครงการ NS รวมใจตานภัยเอดส
3.2.7 โครงการ สัมมนาสามัคคีชาวสีขาว
3.2.8 โครงการกีฬาสามัคคีชาวสีขาว
3.2.9 โครงการ แบงปนน้ําใจสูเพื่อนหญิง
3.2.10 โครงการ แบงปนน้ําใจสูผูปวยเอดส
3.2.11 โครงการวัยใสหัวใจสีเขียว
3.2.12 โครงการ คลายเครียด : สอนนองรองเพลง
3.2.13 โครงการ กตัญูคารวะ สืบสารวัฒนธรรมองคกร
3.2.14 โครงการสวยใส ใกลครัว
3.2.15 โครงการ ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล
3.2.16 โครงการพัฒนาทักษะบริการ
3.2.17 รูปถาย โลรางวัล สโมสรนิสิตที่มีมารยาทยอดเยี่ยมในการฟงบรรยาย
3.2.18 รูปถาย โลรางวัล สโมสรที่รุนพี่เปนแบบอยางในการแตงกายสุภาพ
3.2.19 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แสดงการประเมินการจัด
โครงการ
3.2.20 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แสดงแนวทางการปรับเพิ่ม
งบประมาณใน กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ : 4.1
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนได
จริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
เกณฑการประเมิน

เบอรโทรศัพท
1809
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ
เปาหมาย: 5 ขอ

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
1. มีการจัดทําระบบบริหารการวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะพยาบาล
ศาสตร (4.1.1) ประกอบดวยผูแทนแตละสาขาวิชาฯเขารวมเปนกรรมการฯ มีหนาที่หลั กในการบริหารงบอุดหนุนวิจัย
ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัยตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตรเพื่อให
การดําเนินงานดานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด สอดคลองกับพันธกิจ
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
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2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน
ไดจริง เชน ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย (4.1.2 ) ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก
ตลอดจนบทคัดยอผลการวิจัยเมื่องานวิจัยนั้นเสร็จสิ้นแลว
3. คณะมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดคณะประมาณ 5% เปนทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย สงเสริมใหนักวิจัย
วิจัยดําเนินการวิจัยมากขึ้น ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2551 (4.1.3) และ
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
(4.1.4)
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย กลาวคือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแก
นักวิจัยรุนใหม เรื่อง งานวิจัยเชิงคุณภาพ (4.1.5) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มีความรู ความสามารถ
ในการดําเนินการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยในคณะพยาบาลศาสตรขอทุนสนับสนุน
การวิจัย การใหคําปรึกษาในประเด็นการทําวิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัดทุนสนับสนุนให
นักวิจัยที่ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ (4.1.6) ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได
คณะพยาบาลศาสตรป 2551 และบันทึกประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร เรื่องการสนับส นุนทุนเพื่อ
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ (4.1.7) ตลอดจนการสนับสนุนเวลาเพื่อการดําเนินการ
วิจัย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร ใหนักวิจัยจัดสรรเวลาอาทิตย ละครึ่งวันดําเนินการวิจัย
โดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสาขาวิชา และความกาวหนาของงานวิจัย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมีเครือขายความรวมมือในการทําวิจัย
กับหนวยงานภายนอกสภาบัน เชน สถาบันวิจัยและพัฒ นาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึง
โรงพยาบาลซึ่งเปนหนวยใหบริการแกประชาชน ซึ่งเปนนักวิจัยในชุดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 อาจารย วันเพ็ญ รั กษปวงชน โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการประคบและนวดมดลูกดวยความเย็นตอ
การปองกันการตกเลือดในผูคลอดปกติ ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2551 จํานวน
40,000 บาท (4.1.8)
6.2. ผศ.ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน และคณะ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตพยาบาล
เปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ” งบประมาณจากแผนงานพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดรับทุนสนับสนุนเปนจํานวน 200,000 บาท
(4.1.9)
6.3. ผศ.ดร.พรรณวิภา บ รรณเกียรติ ทําวิจัยรวมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่องการพัฒนาความสามารถใน
การปรับตัว ความรูสึกเห็นคุณคาในตน และการลดภาวะซึมเศราของผูปวยที่มีอาการซึมเศราเปนหลักดวยการ
บําบัดรักษาแบบกระบวนการคิดและพฤติกรรม ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2551
จํานวน 91,500 บาท (4.1.10)
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6.4. รศ.ศศิธร วรรณพงษ , อ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ , อ.จารุวรรณ ไผตระกูล ‘’ โครงการสรางพยาบาลของ
ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : กรณีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรม องครักษ ’’ ไดรับเงินสนั บสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข (แผนงานสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนระยะ 2 และโครงการสรางพยาบาลของชุมชนเพื่อ
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ไดรับเงินสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จํานวน1,335,200 บาท (หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นหาพันสองรอย
บาทถวน) (4.1.11)
6.5. อ.ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) จํานวนเงิน
241,400 บาท ในการทําวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม โดยการ
ประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL ” (4.1.12)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.1: มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค” ไดมีการดําเนินการทั้ง 6 ขอ

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1
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การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

rse

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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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. ทุนสนับสนุนใหนักวิจั ยที่ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ
4.1.7. บันทึกประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร
4.1.8. สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง ผลของการประคบและนวดมดลูกดวยความเย็นตอการปองกันการตกเลือดในผู
คลอดปกติ
4.1.9. สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตพยาบาลเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ
4.1.10. สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว ความรูสึกเห็นคุณคาในตน และการลด
ภาวะซึมเศราของผูปวยที่มีอาการซึมเศราเปนหลักดวยการบําบัดรักษาแบบกระบวนการคิดและ
พฤติกรรม
4.1.11. สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง โครงการสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน: กรณีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม องครักษ’’
4.1.12. สัญญารับทุนวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม
โดยการประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL
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มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ : 4.2
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

.sw

u.a
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h/

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ วิชาการและการนําไปใช
ประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว ทัน
ตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช
ประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน

rse

เกณฑการประเมิน

p:/

/nu

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ
เปาหมาย: มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ

เบอรโทรศัพท
1809

htt

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 2 ขอ ดังนี้
1. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกในการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน ดังแสดงในคูมือทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2551 (4.2.1) นักวิจัยของคณะ
พยาบาลศาสตรไดเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน (4.2.2)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน โดยเผยแพรบทคัดยอผลการวิจัยบน web site ของคณะพยาบาลศาสตร (4.2.3)
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การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

1

2
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การบรรลุเปาหมาย

u.a

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

h/

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.2. มีระบบบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรค ใหมีการดําเนินการอยางนอย 2 ขอ
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รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.1 คูมือทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2551
4.2.2 ตัวอยาง การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4.2.3 ตัวอยางการการเผยแพรผลงานวิจัยบน Web site ของคณะพยาบาลศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ :

4.3

h/

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

u.a

เบอรโทรศัพท
1809

.sw

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 อยูระหวาง 1 – 54,999.- บาท
คะแนน 2 55,000.-บาท – 79,999.- บาท
คะแนน 3 มากกวาหรือเทากับ 80,000.-บาท

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ

c.t

เกณฑการประเมิน
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เปาหมาย: 60,000.-บาท
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในเทากับ
364,400 บาท (4.3.1) และภายนอกสถาบันเทากับ 555,200บาท (4.3.2) รวมเงินเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกทั้งสิ้น 919,600 บาท และมีจํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551 เทากับ 28 คน (4.3.3)
ดังนั้น เงิน สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 13,014.29 บาท และภายนอกสถาบัน 19,828.57 บาท ตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 32,842.86 บาท
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ“ตัวบงชี้ที่ 4.3: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํ”าไวที่ 60,000 บาท /คน
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1
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การบรรลุเปาหมาย
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h/

รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.1. โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2551, โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551,
โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ. 2551
4.3.2 โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนภายนอก
4.3.3 จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ที่ :

4.3.1

h/

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ

1809

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 1 – 34
คะแนน 2 รอยละ 35 - 49
คะแนน 3 ≥ รอยละ 50
เปาหมาย: รอยละ 20

เบอรโทรศัพท

/nu

rse

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 มีอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน (4.3.1.1) และภายนอก
สถาบัน (4.3.1.2) จํานวน 11 คน และมีจํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551 เทากับ 28 คน (4.3.1.3) ดังนั้นรอยละ
ของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ
67.86 %

p:/

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรกําหนดเปาหมายของ“ตัวบงชี้ที่ 4.3.1 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําอยูที่รอยละ 20

htt

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2
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การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

1

3
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p:/
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.sw

u.a

c.t

h/

รายการเอกสารหลักฐาน
4.3.1.1
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2551, อาจารยประจําที่ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551, อาจารยประจําที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ. 2551
4.3.1.2
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2551
4.3.1.3
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ที่ :

4.4

c.t

h/

รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี หรือ สํานักหอสมุด
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ

เบอรโทรศัพท

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
1809
คะแนน 1 รอยละ 1 - 29
คะแนน 2 รอยละ 30 – 39
คะแนน 3 ≥ รอยละ 40
เปาหมาย: รอยละ 20
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร สนับสนุนแล ะสงเสริมใหนักวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งหมด 5 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
1. วิลาวัลย ไทรโรจนรุง , อุบลวนา ขวัญบุญจันทร , ศศิธร วรรณพงษ , และ ขวัญจิต คุปตานนท “การศึกษา
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่มีตอสมรรถนะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2548”ตีพิมพเผยแพรในวารสารไทยเภสัช
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2551 - ธันวาคม 2551 หนา 373 – 377 ( 4.4.1 )
2. สุภาภัค เภตราสุวรรณ “Parenting Stress in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder. Journal
for Specialists in Pediatric Nursing. In Press. (4.4.2)
3. จิรวรรณ อินคุม “Manuscript writing for publication in international journal” นําเสนอบทความวิจัยภาค
บรรยายในการประชุมวิชาการ International Medical Summit: Essential Medicine in Globalization Era จัดโดย คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเซาธฟลอริดา และศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ
วันที่ 26 พ.ย2551 . (4.4.3)
4. จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์ “Selfcare among Thai people heart failure” นําเสนอภาคบรรยายในงานประชุม
วิชาการ In Sickness & In Health: An International Community of Scholars and Researchers Focused on Sickness and
Health in the 21st Century Victoria, BC Canada. ระหวางวันที่ 17-15เม.ย52 . (4.4.4)
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u.a

c.t

h/

5) ศรีสุดา รัศมีพงศ “วิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน :
กรณีศึกษาพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ “ การ
นําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) ’ระหวางวันที่ 12 – 16 กันยายน 2551 ณ ศูนยประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร (4.4.5)
สําหรับปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 28 คน ดังนั้นรอยละของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 17.86
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.4 รอยละงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา อยูที่รอยละ 20

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

1

rse

การบรรลุเปาหมาย

/nu

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

.sw

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

htt

p:/

รายการเอกสารหลักฐาน
4.4.1 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่มี
ตอสมรรถนะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2548
4.4.2 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง Parenting Stress in Mothers of Children with Autism Spectrum
Disorder. Journal for Specialists in Pediatric Nursing.
4.4.3 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Manuscript writing for publication in international journal”
4.4.4 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “Self-care among Thai people heart failure”
4.4.5 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง “วิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสรางพยาบาลของชุมชน
โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
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ตัวบงชี้ที่ :

4.5

h/

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี / สํานักหอสมุด
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่รับผิดชอบงานวิจัย
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

c.t

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ

เบอรโทรศัพท
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p:/

/nu
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u.a

เกณฑการประเมิน
1809
คะแนน 1 รอยละ 1 - 14
คะแนน 2 รอยละ 15 –19
คะแนน 3 ≥ รอยละ 20
เปาหมาย: รอยละ 10
ผลการดําเนินงาน
พบบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา จํานวน 1 ชิ้นงาน คือ บทความวิจัยเรื่อ ง “ปจจัยทํานายพฤติกรรมทางเพศสัมพันธและ
แนวทางปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนกลุมเสี่ยงในจังหวัดนครนายก” ผลงานวิจัย ของอาจารยวันเพ็ญ รักษ
ปวงชน และคณะ ฯ (4.5.1.) จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 28 คน คิดเปนรอยละ 2.56
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําอยูที่
รอยละ 10
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
1
0
1
2
รายการเอกสารหลักฐาน
4.5.1 บทความวิจัยเรื่อง “ปจจัยทํานายพฤติกรรมทางเพศสัมพันธและแนวทางปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในวัยรุนกลุมเสี่ยงในจังหวัดนครนายก”
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม

c.t

h/

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ : 5.1
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
รองอธิการบดีฝายบริหาร และสํานักบริหารบริการวิชาการ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

/nu

เกณฑการประเมิน

rse

.sw

u.a

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน

เบอรโทรศัพท
1833
1821

htt

p:/

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 4

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการตามระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน ได 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
คณะพยาบาลศาสตร มีคณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งประกอบดวยตัวแทนอาจารยจากทุกสาขา
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(5.1.1) ทําหนาที่จัด ทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม (5.1.2) ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด
2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
ในปการศึกษา 2551 มีโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการใหกับกลุมเปาหมายครอบคลุมทั้ง 3 กลุม
คือ กลุมประชาชนทั่วไป กลุมเปาหมายเฉพาะและกลุมบุคลากรทางวิชาชีพการพยาบาล แลวเสร็จจํานวน 14 โครงการ
แตละโครงการมีคณะกรรมการดําเนินงานหรือผูรับ ผิดชอบดําเนินงานโครงการ (5.1.3) กําลังอยูระหวางการดําเนินการ
ตามแผน 4 โครงการ
3. คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการ แกสังคม
คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 2 เดือน/ครั้ง (5.1.5) เพื่อติดตาม
การดําเนินงานตามแผนงาน มีคูมือการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (5.1.6) ที่กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ การ
ดําเนินการในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด โดยจัดประชุมคณะ
กรรมการบริการวิชาการ
เพื่อประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน (5.1.7)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
คณะพยาบาลศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม
โดย
ผูดําเนินการโครงการหรือตัวแทนนําเสนอผลการจัดโครงการบริการวิชาการ และแนวทางการปรับปรุง บริการวิชาการ
แกสังคม แจงในที่ ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรวมพิจารณาปรับปรุง
โครงการ (5.1.8)

p:/

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯตั้งเปาหมายตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบันไวที่ระดับ 4 และป 2551 ดําเนินการครบ 5 ขอ

htt

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1
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รายการเอกสารหลักฐาน
5.1.1 คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.2 แผนกลยุทธและแผนงานบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.3 แผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2551
5.1.4 รายงานโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
5.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.6 คูมือการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
วาระวิเคราะห
แผนงาน
5.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร วาระแจง ผลการจัดบริการ
วิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ :

5.2

h/

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝายบริหาร และสํานักบริหารบริการวิชาการ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ

c.t

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1833
คะแนน 1 อยูระหวางรอยละ 1 - 14
1821
คะแนน 2 รอยละ 15 - 24
คะแนน 3 > รอยละ 25
เปาหมาย รอยละ 25
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร มีอาจารยประจํา 39 คน อาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม โดยไดรับเชิญ เปนกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ จํานวน 13 คน คิดเปน รอยละ 33.33 (5.2.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ไวที่ รอยละ 25
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2.1 รายนามอาจารย และหนังสือเชิญอาจารย เปนวิทยากร เปนกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
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ตัวบงชี้ที่ :

5.3

h/

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
รองอธิการบดีฝายบริหาร และสํานักบริหารบริการวิชาการ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

1833
1821

.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 อยูระหวางรอยละ 1 – 19
คะแนน 2 รอยละ 20 – 29
คะแนน 3 > รอยละ 30

เบอรโทรศัพท

เปาหมาย รอยละ 40
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ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 มีโครงการบริการวิชาการที่คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการใหกับกลุ มบุคลากรวิชาชีพ
กลุมเปาหมายเฉพาะ และกลุมประชาชนทั่วไป ที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ
(ลําดับที่ 1-14) จาก
อาจารยประจํา 28 คน คิดเปนรอยละ 50 และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ (ลําดับที่ 15-18) ดังนี้
(5.3.1 )
1) โครงการนวดสัมผัสทารก (4 กรกฎาคม 2551)
2) โครงการเด็กไทยฟนดี (26 สิงหาคม 2551)
3) โครงการวันแมแหงชาติ สานใจสายใยรักจากแมสูลูก (6 สิงหาคม 2551)
4) โครงการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน (25 กรกฎาคม 2551)
5) โครงการเครือขายเขมแข็งใสใจสุขภาพ (15 กรกฎาคม 2551)
6) โครงการอบรมผูชวยเหลือผูปวย (19,26 มิถุนายน 2551)
7) สุขภาพจิตดวยกิจกรรมบําบัด (26 มิถุนายน 2551)
8) โครงการนวดสัมผัสทารก (11 มีนาคม 2552)
9) โครงการดูแลลูกอยางไร หลังใหวัคซีน (มิถุนายน –ตุลาคม.2552)
10) โครงการใหความรู สูโรคภัย (17 พฤศจิกายน 2551)
11) โครงการประชุมฟนฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ (25-29 สิงหาคม 2551)
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12) โครงการประชุมฟนฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ (24-28 พฤศจิกายน 2551)
13) โครงการประชุมฟนฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพ ยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ (9-13 มีนาคม 2552)
14) โครงการประชุมวิชาการประจําป ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 6 เรื่อง กระบวนทัศน
ใหมของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (24-26 ธันวาคม 2551)
15) การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่ วไป (การรักษาโรคเบื้องตน )
(22 ธันวาคม 2551-24 เมษายน 2552)
16) การศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล
(10 มกราคม-30 มิถุนายน 2552)
17) การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผูปวยมะเร็ง (10 มกราคม7
มิถุนายน 2552)
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะฯตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 5.3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา ไวที่รอยละ 40

การบรรลุเปาหมาย

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

1

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

5

htt

รายการเอกสารหลักฐาน
5.3.1 โครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ที่ : 5.3.1 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
รองอธิการบดีฝายบริหาร และสํานักบริหารบริการวิชาการ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอรโทรศัพท
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.sw

u.a

c.t

เกณฑการประเมิน
1833
คะแนน 1 1 – 4,999 บาท
1821
คะแนน 2 5,000 – 7,499 บาท
คะแนน 3 ≥7,500 บาท
เปาหมาย 7,500 บาท
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินโครงการบริการวิชาการจํานวน 14 โครงการ มีคาใชจาย และ
มูลคาในการใหบริการวิชาการ จํานวน 3,352,199.50 บาท
คิดเปนคาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ตออาจารยประจําจํานวน
28 คน เปนเงิน 119,721.41 บาท (5.3.1.1)

/nu

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 5.3.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจําไวที่ 7,500 บาท

htt

p:/

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
5.3.1.1 แสดงคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการที่คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการแตละโครงการ
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รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวบงชี้ที่ : 5.4
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
น.ส.นันธิยา รักซอน

เบอร
โทรศัพท
1833
1821

htt

p:/

/nu
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.sw

u.a

c.t

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 65 - 74
คะแนน 2 รอยละ 75 - 84
คะแนน 3 > รอยละ 85
เปาหมาย รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรไดประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่เขารวมโครงการบริการ
วิชาการ พบวาแตละโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการ รวมทุก
โครงการ รอยละ 87.77 (5.4.1.)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตรตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ไวที่
รอยละ 80
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
5.4.1 รายงานผลสรุปความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ ที่ดําเนินการปการศึกษา 2551
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h/

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ : 6.1
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ประธานยุทธศาสตรศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานกิจการนิสิต รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

/nu

เกณฑการประเมิน

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทํา
วารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ สังคมในระดับ
ตางๆ

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.ออมจิต วองวาณิช

1891

htt

p:/

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานครบ 3 ขอแรก ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ทั้ง 3 ดาน คือ
1.1. เสริมสราง สืบสาน เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
1.2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององคกร
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจในองคกร

เบอรโทรศัพท
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htt

p:/
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h/

โดยคณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายและแผนกลยุทธดานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1.1.) สอดคลองกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย คณะไดสงเสริมโดยแตงตั้งคณะกรรมการทํานุงบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตรขึ้น
(6.1.2.) เพื่อจัดกิจกรรมที่นําไปสูการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนโยบายและแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1.3.) สามารถนําไปสูการปฏิบัติ ดัง
โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจํางบประมาณ 2551 (6.1.4. ) และแผนประจําปงบประมาณ 2552 (6.1.5.)
2. มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
2.1. แผนงานในนโยบายเสริมสราง สืบสาน เอกลักษณและศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมดังนี้
โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต (6.1.6.)
โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา (6.1.7.)
โครงการจากรุนสูรุน อบอุนศิลปวัฒนธรรม (สอนดนตรีไทย) (6.1.8.)
โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรม (รอยมาลัย ทํากระทง) (6.1.9.)
โครงการเสริมสรางคุณธรรมนําไหวพระ 5 วัด (6.1.10.)
โครงการแตงกายสวยดวยผาไทย (6.1.11.)
2.2. แผนงานในนโยบายสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมขององคกร ไดจัดกิจกรรมดังนี้
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (6.1.12.)
โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร (นิสิตสอนความรูดานวิชาการใหแกกัน) (6.1.13.)
2.3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในองคกรไดจัดกิจกรรมดังนี้
โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2551 (6.1.14.)
โครงการมอบหมวกเข็มชั้นป (6.1.15.)
โครงการสวยใสใกลครัว (6.1.16.)
โครงการรวมอนุรักษและสรรคสรางศิลปะและวัฒนธรรมไทย (6.1.17.)
3. มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ โดยโครงการที่บูรณาการกับดานวิชาการ
มี 2 โครงการคือ
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไวในระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

4
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h/

รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.1. แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
6.1.2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร
6.1.3. นโยบายและแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.4. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2551
6.1.5. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552
6.1.6. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
6.1.7. โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา
6.1.8. โครงการจากรุนสูรุน อบอุนศิลปวัฒนธรรม (สอนดนตรีไทย)
6.1.9. โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรม (รอยมาลัย ทํากระทง)
6.1.10. โครงการเสริมสรางคุณธรรมนําไหวพระ 5 วัด
6.1.11. โครงการแตงกายสวยดวยผาไทย
6.1.12. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
6.1.13. โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร (นิสิตสอนความรูดานวิชาการใหแกกัน)
6.1.14. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2551
6.1.15. โครงการมอบหมวกเข็มชั้นป
6.1.16. โครงการสวยใสใกลครัว
6.1.17. โครงการรวมอนุรักษและสรรคสรางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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ตัวบงชี้ที่ :

6.1.1

h/

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ผลผลิต
ชนิดของตัวบงชี้ :
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานกิจการนิสิต รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน

c.t
u.a
.sw

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 รอยละ 1 – 1.4
คะแนน 2 รอยละ 1.5 – 1.9
คะแนน 3 ≥ 2.0
เปาหมาย
รอยละ 2

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.ออมจิต วองวาณิช

เบอรโทรศัพท
1891
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p:/
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rse

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 คณะ ฯ มีผลงานดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. อยูในระดับ 3
คณะไดจัดโครงการสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมจากงบประมาณเงินรายได และงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ เขารวม 10 โครงการ จากจํานวนนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 196.31
ซึ่งสามารถคิดเปนรอยละ 5.09
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเขารวมมีดังนี้
1. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 9 มิถุนายน 2551
(6.1.1.1.)
2. โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรม(6.1.1.2.)
3. โครงการรวมอนุรักษและสรรคสรางศิลปะและวัฒนธรรมไทย(6.1.1.3.)
4. โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา(6.1.1.4.)
5. โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร(6.1.1.5.)
6. โครงการจากรุนสูรุน อบอุนศิลปวัฒนธรรม(6.1.1.6.)
7. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา
2551 (6.1.1.7.)
8. โครงการสวยใสใกลครัว(6.1.1.8.)
9. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต(6.1.1.9.)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1.1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา ไวรอยละ 2 คณะพยาบาล
ศาสตรดําเนินการไดรอยละ 5.09
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.sw

u.a

c.t

h/

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.1.1. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดวันที่ 9 มิถุนายน 2551
6.1.1.2. โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
6.1.1.3. โครงการรวมอนุรักษและสรรคสรางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
6.1.1.4. โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา
6.1.1.5. โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร
6.1.1.6. โครงการจากรุนสูรุน อบอุนศิลปวัฒนธรรม
6.1.1.7. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2551
6.1.1.8. โครงการสวยใสใกลครัว
6.1.1.9. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
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ตัวบงชี้ที่ :

6.1.2
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c.t
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รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ปจจัยนําเขา
ชนิดของตัวบงชี้ :
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกิจการนิสิต และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานกิจการนิสิต งานการเงิน และรองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
คะแนน 1 รอยละ 0.01 – 0.49 ของงบดําเนินการ
อ.ออมจิต วองวาณิช
1891
คะแนน 2 รอยละ 0.5 – 0.99ของงบดําเนินการ
คะแนน 3 ≥ รอยละ 1 ของงบดําเนินการ
เปาหมาย รอยละ 0.75
ผลการดําเนินงาน
ไดคะแนนระดับ 3 โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 12 โครงการ เปนจํานวนเงิน 285,693 โดยมีงบดําเนินการจํานวน 32,938,802.23 บาท (6.1.2.1.) จากเงิน
งบประมาณแผนดิน 20,675,249.01 บาท และงบประมาณเงินรายได 12,263,553.22 บาท คิดเปนรอยละ 0.87
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 2551 ซึ่งใชเงินจากงบประมาณรายได และงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
ลําดับที่
โครงการ
In cash In kind รวม
(บาท) (บาท) (บาท)
1
โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
25,543
2,000 27,543
(6.1.2.2.)
2
โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรม(6.1.2.3.)
12,100
3,000 15,100
3
โครงการรวมอนุรักษและสรรคสรางศิลปวัฒนธรรมไทย(6.1.2.4.)
21,050
8,600 29,650
4
โครงการเสริมสรางคุณธรรมนําไหวพระ 5 วัด(6.1.2.5.)
29,820
500 30,320
5
โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา(6.1.2.6.)
8,020
400
8,420
6
โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร(6.1.2.7.)
4,000 13,000 17,000
7
โครงการจากรุนสูรุน อบอุนศิลปวัฒนธรรม(6.1.2.8.)
20,000
7,700 27,700
8
โครงการศิลปะบรรเลง (6.1.2.9.)
15,000
500 15,500
9
โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิต
56,956 13,000 69,956
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551 (6.1.2.10)

100

ลําดับที่

โครงการสวยใสใกลครัว (6.1.2.11.)
โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต(6.1.2.12)
โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต(6.1.2.13)

In cash In kind รวม
(บาท) (บาท) (บาท)
14,400
4,500 18,900
10,000
5,300 15,300
8,504
1,800 10,304
รวม 225,393 30,300 285,693

h/

10
11
12

โครงการ
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดให ตัวบงชี้ 6.1.2. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่
ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ อยูในระดับรอยละ 1 แตเมื่อ
คิดทั้ง In cash และ In kind ของโครงการที่เสร็จสิ้นในปการศึกษา 2551 พบวาคาใชจายและมูลคารอยละ 1.17 ของ
งบดําเนินการ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
0
1
3
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1.2.1. งบรายไดและงบประมาณแผนดิน 2551
6.1.2.2. โครงการกตเวทิตาคุณเทิดไทองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
6.1.2.3. โครงการเพชรน้ําหนึ่งซึ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
6.1.2.4. โครงการรวมอนุรักษและสรรคสรางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
6.1.2.5. โครงการเสริมสรางคุณธรรมนําไหวพระ 5 วัด
6.1.2.6. โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา
6.1.2.7. โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร
6.1.2.8. โครงการจากรุนสูรุน อบอุนศิลปวัฒนธรรม
6.1.2.9. โครงการศิลปะบรรเลง
6.1.2.10. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2551
6.1.2.11. โครงการสวยใสใกลครัว
6.1.2.12. โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต
6.1.2.13. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ :

7.1

c.t

h/

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได
ในระดับสากล
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริหารและธุรการ คณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

rse

.sw

u.a

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว าปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผู บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องคกร
เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นส.นภาพร ศรีโพธิ์

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ
1826
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอ
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ขอ 4
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551คณะ ฯ ดําเนินงานได 5 ขอ คือ
1. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีบทบาทสําคั ญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ ฯ
(7.1.1) โดยคณบดีจะแจงเรื่องตางๆ จากที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหกรรมการระดับคณะทราบ และหัวหนา
สาขาวิชาจะไดนําไปแจงแกอาจารย และบุคลากรของสาขาวิชาทราบ และในที่ประชุมกรรมการประจําคณะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือตลอดจนพิจารณาในทุกภารกิจสําคัญของคณะ ฯ
2. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา เพื่อทบทวนการดําเนินงานในภาคการศึกษาตอไป (7.1.2)
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c.t

h/

3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ ทุกเดือนรวมทั้งหมดจํานวน12 ครั้ง จากที่กําหนดไว 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ
100 และถามีเรื่องดวนก็จัดประชุมเปนวาระพิเศษ ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมอยางนอย 10 คน จาก
ทั้งหมด 12 คน คิดเปนรอยละ 83.3 (7.1.3.) และการสงเอกสารใหคณะกรรมการฯ ประจําคณะ ฯ 7 วันกอนการประชุม
ถาเปนวาระพิเศษเรื่องเรงดวนก็จะเชิญผานอีเมลของกรรมการแตละคน(7.1.4)
4. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดี รองคณบดี และ หัวหนาสาขา ตาม
หลักเกณฑ ที่ตกลงกันไว โดยใชแบบฟอรมการประเมินของมหาวิทยาลัย ฯ และนํา ผลการประเมิน เขามาพิจารณาใน
กรรมการคณะ (7.1.5)
5. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร
ทุกระดับ ในการประชุม เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยแจงผลการดําเนินงานตาง ๆ ผานที่ประชุมเพื่อใหหัวหนา
สาขาไปแจงกับบุคลากรในสาขาวิชา เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกสาขาวิชา และ สํานักงาน ฯ รับทราบขอมูลตาง
ๆ รวมกัน (7.1.6)

u.a

2

rse

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

คําสั่งแตงตั้งกรรมการประจําคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
หนังสือที่เชิญประชุมกรรมการประจําคณะ ฯ
ผลการประเมินความคิดเห็นตอผูบริหารตอหลักธรรมาภิบาล
รายงานการประชุมคณะ ฯ, รายงานการประชุมสาขา หรือ สํานักงาน

htt

p:/

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

การบรรลุเปาหมาย

/nu

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
รายการเอกสารหลักฐาน

.sw

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ไวที่ระดับ 4
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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ตัวบงชี้ที่ : 7.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สูความเปนนานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
บัณฑิตศึกษา/ กองวิเทศสัมพันธ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานวิชาการ คณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขาสูความเปนนานาชาติ ครอบคลุมดานหลักสูตร ดานคณาจารย
ดานนักศึกษา และดานภาษาที่ใชสอน
2. ดําเนินการตามแผนครอบคลุมทุกดาน ทุกประเด็นอยางครบถวน
3. เกิดผลจากการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติตามประเด็นที่กําหนดอยางนอย 2 ประเด็น
4. เกิดผลจากการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติตามประเด็นที่กําหนดจํานวน 3-4 ประเด็น
5. เกิดผลจากการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติตามประเด็นที่กําหนดจํานวน 5-6 ประเด็น
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย 3
ผลการดําเนินงาน
คณะยังไมไดจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
0
0
0
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ : 7.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา/กองวิเทศสัมพันธ
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานวิชาการ คณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. ไมไดรับการจัดอันดับ
2. 3. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิขา
4. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 1 สาขา
5. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 2 สาขา

เกณฑการประเมิน

.sw

เกณฑการประเมิน

เบอรโทรศัพท
1803
1826

htt

p:/

/nu

rse

คะแนน 1 ระดับ 1
คะแนน 2 -คะแนน 3 ระดับ 4
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
คณะยังไมไดรับการจัดอันดับจากองคกรตางๆ
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
ประเมิน
1
0
รายการเอกสารหลักฐาน
ไมมี

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นส.นภาพร ศรีโพธิ์

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

1
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ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ : 7.2
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี /รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัรย รัตนเสถียร
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1826
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 4 คือ
1.
คณะ มีการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เชนมีการสรรหาคณบดี ในเดือน มกราคม2550 (7.2.1) , (7.2.2)
2.
คณบดี และคณะผูบริหารดําเนินการบริหารดวยการรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางหลากหลาย
เชน การรับฟงความคิดเห็นผานหัวหนาสาขาเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ(7.2.3) มีคณาจารยเสนอ
ขอคิดเห็นผานหัวหนาสาขา หัวหนาจึงมานําเสนอตอที่ประชุม ฯ และมีชองทางรับความคิดเห็นอื่นอีก เชน มีการจัดทํา
กลองรับฟงความคิดเห็น ตั้งไวในหองธุรการ ที่ทุกคนตองมาเซ็นชื่อปฏิบัติงาน(7.2.4)
3.
คณะ ฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกคนที่ชัดเจนและ
เปนที่ยอมรับในสถาบันโดยการใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยูในระดับพอใจถึงพอใจมากเกินรอยละ
80 และ มีขอเสนอแนะตองปรับปรุงเพียงเล็กนอย(7.2.5) แจงใหผูบริหารแตละคนทราบ และมีการพิจารณาผลการประเมิน
ผูบริหารภาพรวม ในคณะกรรมการประจําคณะ(7.2.6)
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4.
คณะฯ มีกลไกในการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกคน คือพัฒนาความรูดานการบริหาร และพัฒนาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยสงเขารวมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของ ศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ศึกษาดูงานสถาบันเอกชน และ
เชิญวิทยากรมาบรรยายในคณะ เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ การบริหารความเสี่ยง การลดรอบการปฏิบัติงาน
(7.2.7) นอกจากนี้ยังมีการสงผูบริหารศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา และการบริหารในตางประเทศ
4 คน (7.2.8)

c.t

h/

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะเนื่องจากไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 7.2 ไวที่ระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจากทําไดในตามเกณฑระดับ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งทําไดในระดับ 3

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดี
7.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
7.2.3 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ
7.2.4 กลองรับฟงความคิดเห็น
7.2.5 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นตอผูบริหาร
7.2.6 รายงานการประชุมแจงผลการประเมินผูบริหารในกรรมการประจําคณะ
7.2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ การบริหารความเสี่ยง การลดรอบ
การปฏิบัติงาน
7.2.8 หนังสืออนุมัติการศึกษาดูงานในตางประเทศ
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มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ : 7.3
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

.sw

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน

/nu

rse

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย....ระดับ 3

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย
นางสาวพัชนี สมพงษ

เบอรโทรศัพท
1805
1822
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ผลการดําเนินงาน
การดําเนินการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูของคณะฯยังอยูในระยะเริ่มตน โดยไดมีการดําเนินการดังนี้
1. เริ่มแรกไดมีการทบทวนทําความเขาใจกันวา “การพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูกัน” คืออะไร จะตองทํา
อยางไร ซึ่งมีการนําขอแนะนําจากผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 7.3 ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตรประจําปการศึกษา 2550 มาใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจดวย ซึ่งมีขอสรุปวาการจะดําเนินการจน
เปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้นตองใชเวลา คงเปนไปไมไดภายในปเดียว และยิ่งในสภาพการณที่คณาจารยและ
บุคลากรของคณะฯมีภาระงานมากไมมีชวงเวลาวางที่ตรงกัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได รวมทั้งองคความรูของ
บุคลากรในการที่จะพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูก็ยังไมชัดเจน ( 7.3.1) คณะฯจึงควรเริ่มดวยการพัฒนาความรูของ
บุคลากรในเรื่องการจัดการความรูกอน ควรจัดใหศึกษาดูงานในเรื่องการจั ดการความรูรวมทั้งเริ่มสรางเครือขายไปใน
ขณะเดียวกัน และใหเริ่มฝกการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองในสาขา/สํานักในหัวขอเล็กๆกอน จากขอสรุปดังกลาวจึงไดมี
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การจัดทําแผนดําเนินการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตรประจําปการศึกษา 2551 ขึ้น ( 7.3.2 )
แตเนื่องจาก
คณาจารยมีเวลาวางไมตรงกัน ไมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดตามแผน จึงมีการปรับแนวทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหมโดยใหคุยกันใน web blog ของคณะฯ โดยมีการประชาสัมพันธใหคณาจารย และบุคลากรทราบโดยทั่วกัน
2. คณะฯมีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามแผน คิดเปนรอยละ 70

h/

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากดําเนินการไดระดับ 2 จากที่กําหนดเปาหมายไวที่ระดับ 3

0

u.a

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

.sw

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
0

c.t

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร
7.3.2 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 .
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ตัวบงชี้ที่ :

7.4

h/

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

/nu

เกณฑการประเมิน

rse

.sw

u.a

c.t

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การ
จัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ เสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง การพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยู
อยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว
ตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

htt

p:/

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 4

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นส.นภาพร ศรีโพธิ์

เบอรโทรศัพท
1803
1826

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑ คือ
1. คณะ ฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ผานการประชุมกรรมการประจําคณะ (7.4.1) โดย
พิจารณาจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ใหสมดุลกับจํานวนนิสิต และภาระงานดานตาง ๆ
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2. คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรโดยการสงประกาศรับสมัครไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ
และสื่อมวลชน และ มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหเขารวมประชุมภายในหรือภายนอกประเทศ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน สายวิชาการอยางนอยคนละ 2ครั้งจํานวนเงินขั้นต่ํา คนละ 5,000 บาท สายสนับสนุน ขั้นต่ําคนละ
3,000 บาท นอกจากนั้น ไดกําหนดใหใชงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (7.4.2) และ
สนับสนุนทุนการศึกษาใน ระดับสูง สายวิชาการในระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลปละ 100,000 บาท จํานวน 3 ป
สาขาที่เกี่ยวของปละ 40,000 บาท และสายสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท คนละ 30,000 บาท
(7.4.3) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานมีความยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (7.4.4)
3. คณะ ฯ ไดจัดระบบสวัสดิการ คือ จัดสิ่งแวดลอมใหสะอาด ปลอดภัย การดูแลบุคลากรและครอบครัวเมื่อ
เจ็บปวยหรือถึงแกกรรม การเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดหองออกกําลังกาย และลานออกกําลังกาย พรอมทั้งจัดหอง
สรางเสริมสุขภาพ พรอมอุปกรณในการสรางเสริมสุขภาพ (7.4.5.) และมีหอพักสําหรับบุคลากร
4. คณะ ฯ พิจารณาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ดวยการสนับสนุนใหลาศึกษาตอในระดับสูง และ ขอตําแหนงทางวิชาการ มีอาจารยลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก 11 คน ขอตําแหนงทางวิชาการ 4 คน (7.4.6.)
5. คณะ ฯ ไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอผูบริการระดับสูง และมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น (7.4.7)
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร ในการประชุมระดับคณะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น (7.4.8)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ที่ระดับ 4

p:/

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

htt

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะพยาบาลศาสตร
รายงานการประชุมการอนุมัติใหเขารวมประชุมเงินทุนการศึกษา
รายงานการประชุมการอนุมัติเงินทุนการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
รายชื่ออาจารยลาศึกษาตอ รายชื่อ อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.1.
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
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ตัวบงชี้ที่ :

7.4.1

h/

รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ปจจัยนําเขา
ชนิดของตัวบงชี้ :
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริหารและธุรการ รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน

c.t

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
นส.มัฑนา ประดิษฐวงษ

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1803
คะแนน 1 รอยละ 1 – 39
1826
คะแนน 2 รอยละ 40 – 59
1802
คะแนน 3 ≥ รอยละ 60
เปาหมาย รอยละ 50
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีอัตราอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 28 คน อาจารยจันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์ ไดนําเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ คือประเทศแคนาดา เมื่อ15-17 เมษายน 2552 ผศ.พัชรินทร ขวัญชัยไดรับทุนศึกษาดูงาน
ตางประเทศ โครงการ Clinical training program in Australia 29 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2551 และไดสงอาจารย 3
ทานเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5-18 สิงหาคม 2551
(7.4.1) และอาจารย 23 คน ศึกษาดูงาน มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน (7.4.2)
นอกจากนี้กรรมการคณะอนุมัติใหอาจารยทุกคนเขารวมประชุมในเรื่องที่สนใจอยางนอย 2 ครัง้ ตอป ดังนั้น
คณาจารยทุกคนของคณะฯ ไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการใน ประเทศครบทุกคน คิดเปนรอย
ละ 100 (7.4.3.)

htt

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะ ฯ ไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.4.1. รอยละ 502 ดําเนินการรอยละ 100
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.1.1 รายนามบุคลากรที่ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงาน ในตางประเทศปการศึกษา 2551
7.4.1.2. โครงการศึกษาดูงาน มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน
7.4.1.3. รายนามคณาจารยที่ไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน ปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ที่ :
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รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริหารและธุรการ รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัรย รัตนเสถียร
1803
คะแนน 1 รอยละ 1 – 54
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
1826
คะแนน 2 รอยละ 55 – 79
นส.มัทนา ประดิษฐวงษ
1801
คะแนน 3 ≥ รอยละ 80
เปาหมาย มากกวารอยละ 80
ผลการดําเนินงาน
คณะ ฯ มีอัตราบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน จํานวน 23 คน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ในประเทศ เชนการเขารวมประชุม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ ที่ปฏิบัติ โดยสงเขารับการอบรมที่หนวยงาน
อื่น หรือ มหาวิทยาลัย เปนผูจัด และ คณะ ฯ ไดจัดอบรมขึ้นเอง (7.4.1.1) ใหทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโท 6 คน
(ภาคพิเศษ) (7.4.1.2) มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และไดศึกษาดูงานตางประเทศ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน 17
คน(7.4.2.3)
ดังนั้นบุคลากรจํานวน 23 คนทุกคนไดรับการพัฒนาทุกคน คิดเปนรอยละ 100
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะ ฯ ไดกําหนดเปาหมายไวที่ 3 คือ มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.2.1. รายนามบุคลากรที่เขารวมประชุม ภายใน และ ภายนอกหนวยงานในปการศึกษา 2551
7.4.2.2 รายนามบุคลากรที่ไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโท
7.4.2.3 รายนามบุคลากรที่ศึกษาดูงาน มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน
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ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ : 7.5
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
สํานักคอมพิวเตอร
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
อ.ชฎาภรณ วัฒนวิไล
1885
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก
นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว
1819
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 4
1. คณะมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธของคณะพยาบาลศาสตร (7.5.1) มีการจัดทําแผนงานดานพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศของคณะฯ (7.5.2) และประชุมติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุก 3 เดือน (7.5.3)
2. มี website ของคณะฯ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดานตางๆ เชน ขอมูลของคณะ ขอมูล
บุคลากรและการบริหารงาน งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานดานอื่นๆ โดยมีการปรับปรุงขาวสารตางๆ
ใหมีความทันสมัยและใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ สายสนับสนุน นิสิตและบุคคลภายนอก (7.5.4)
นอกจากนี้คณะฯ ยังใชระบบฐานขอมูลอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําขึ้น เชน ระบบภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการ
ตําแหนงวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (HURIS) ในการกรอกภาระงาน (7.5.5) ใชระบบ SUPREME
2004 เพื่อการบริหารดานนิสิตและการจัดการเรียนการสอนและการตัดเกรด (7.5.6) มีเว็บรายวิชา ATutor เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Hybrid education (7.5.7) และใชระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (FIS) (7.5.8)
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คําสั่งคณะพยาบาลศาสตรที่ 38/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธของคณะพยาบาล
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธของคณะฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธของคณะ
พยาบาล ประจําปการศึกษา 2551
Print Out ตัวอยาง website คณะพยาบาลศาสตร
ตัวอยางการกรอกภาระงานใน HURIS
ตัวอยางการตัดเกรดในระบบ SUPREME 2004
ตัวอยางรายวิชา ATutor เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid education
ตัวอยางระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (FIS)
รายงานการประชุมการใชระบบภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการตําแหนงวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (HURIS)
ตัวอยางเอกสารการสํารองขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหาร
ตัวอยางการ log in และ log out การเขาสูระบบฐานขอมูลตางๆ ของคณะ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร
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3. มีการประเมินประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรมของคณะฯ เชน ราย งานการประเมินผลการกรอกภาระงาน
ในฐานขอมูล HURIS (7.5.9) มีการจัดการความปลอดภัยของระบบโดยมีการจัดเก็บขอมูลไวในรูปแบบเอกสารเพื่อ
สํารองขอมูลดานตางๆ (7.5.10) สวนฐานขอมูลระดับมหาวิทยาลัยมีการปองกันโดยแบงระดับขั้นผูใชที่จะสามารถเขาถึง
ขอมูลโดยระบบ log in และ log out (7.5.11)
4. คณะฯ มีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและใชประเมินในชวงปลายปการศึกษา (7.5.12)
เพื่อนําผลการประเมินไปใชวางแผนปรับปรุงตอไป
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะ ฯ มีเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.5. อยูในระดับ 3 คณะฯ มีการดําเนินงานดานระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัยโดยการใชระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงตอเนื่องในการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ นํามาสูการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล สรุปผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน

7.5.10
7.5.11
7.5.12
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ตัวบงชี้ที่ :
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h/

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ศูนยประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
สํานักงานคณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน อยาง
เปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นส.ฐานิศรา ปญญาภา
นส.นภาพร ศรีโพธิ์

rse

เกณฑการประเมิน

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 4
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 4 คือ
1. คณะ ฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนทั่วไปโดยจัดทําขอมูลการรับสมัครนิสิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล การจัดประชุมวิชาการ การประกาศผลการสอบ ตลอดจน
ขอมูลตางๆของคณะ เผยแพรแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพแจกบริเวณโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เว็บไซดของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัย (7.6.1)
2. คณะฯ มีระบบการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางเปดเผย 3 ชองทาง คือ จากการประชุม
ผูเกี่ยวของกับการจักการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (7.6.2) การประชุมผูปกครองนิสิตในวันปฐมนิเทศ (7.6.3) การแสง
ความคิดเห็นทาง web board ของคณะและผานแบบประเมินตางๆ
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3.มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม เชนนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน (7.6.3)
4. คณะ ฯ กําลังดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตรที่เปนบุคคลภายนอก ซึ่งกําลัง
อยูในกระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัย (7.6.4) ทําใหกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชนยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน

c.t

h/

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะ ฯ ไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ไวที่ระดับ 4

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

.sw

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2

u.a

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

1

0

คะแนน
3
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.6.1. Print out การประกาศตาง ๆ ของคณะ ฯ
7.6.2 การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนกานสอนภาคปฏิบัติ
7.6.3 การประชุมผูปกครองนิสิตในวันปฐมนิเทศ นิสิตใหม
7.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อการเตรียมรับนิสิตใหม
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ตัวบงชี้ที่ :

7.7
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u.a

c.t

h/

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน และกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริหารและธุรการ คณะ/สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
1803
คะแนน 1 รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99
น.ส.มัฑนา ประดิษฐวงศ
1802
คะแนน 2 รอยละ 1 – รอยละ 1.99
คะแนน 3 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัยหมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมได
ขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2
เปาหมาย รอยละ 1
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ มีอาจารยประจําปฏิบัติงานจํานวน 39 คน มีเพียงทานคณบดี รศ.ศศิธร วรรณ
พงษ ที่ไดรับรางวัล 2 รางวัล คือศิษยเกาดีเดน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2551 (7.7.1)
และรางวัลนักบริหารดีเดนแหงป 2552 นิตยสารเสนทางไทย (7.7.2)แตยังไมมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ นานาชาติ คิดเปนรอยละ 2.56
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะไดกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ไวที่รอยละ1
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
รายการเอกสารหลักฐาน
7.7.1 รางวัล คือศิษยเกาดีเดน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2551
7.7.2 รางวัลนักบริหารดีเดนแหงป 2552 นิตยสารเสนทางไทย
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มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ : 7.8
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

rse

.sw

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจ
หลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ เสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนด แนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

/nu

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นายดนุพล วัฒนา

เบอรโทรศัพท

htt

p:/

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
1803
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก
1828
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ4
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ มีการมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (7.8.1) โดยมี
รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสาขา และ ตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ ตามพันธกิจ เปนคณะกรรมการ โดยมีการ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (7.8.1)
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u.a

c.t

h/

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
ไดพบความเสี่ยง 3 เรื่องที่ตองดําเนินการแกไข คือ
1) การดูแลหองและอุปกรณสํานักสาธิตทางการพยาบาล
2) การโอนเงินคาตอบแทนเขาบัญชีโดยไมมีเอกสารแจงจํานวน และเปนคาตอบแทนในเรื่องใด
3) เครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส (7.8.2)
3. คณะกรรมการฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (7.8.3) โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยจัดการประชุมใหกับบุคลากรทุกคนในคณะ และการประชุมร วมกับทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผูแทนจากทุกหนวยงานเขารวม ประชุม (7.8.3)
4.
ดําเนินการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
และ นําผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และแกไขที่เหมาะสมตอไป (7.8.4)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 7.8 ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
รายการเอกสารหลักฐาน
7.8.1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.8.2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง
ที่3/2552 วันที่ 13 มี.ค.52
7.8.3. แผนบริหารความเสี่ยง และ รายนามบุคลากรเขารวมประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยง
7.8.4. รายงานคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการบริหารความเสีย่ ง
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ครั้ง

ตัวบงชี้ที่ : 7.8.1 ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. มีผลยืนยัน การลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
8. มีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

rse

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
นายดนุพล วัฒนา

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
1826
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก
1825
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา2551 คณะไดมีการดําเนินทั้งหมด 4 ระดับดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ.ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (7.8.1.1)
2. . มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ (7.8.1.2)
3. ดําเนินการตัดทําแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการทุกงานของสํานักงานคณบดี
งานที่ไดพิจารณาใหดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานคือการเชิญอาจารยพิเศษมาสอนและการเบิกจาย
คาตอบแทน การขอทุนวิจัยของคณะ การขออนุญาตใชอาคารสถานที่ และการโอนเงินเขาบัญชีอาจารย (7.8.1.3)
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย แตการดําเนินงานยังไมสามารถชี้ชัดไดวาสามารถลดรอบการ
ดําเนินงานได
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

0

2

c.t

การบรรลุเปาหมาย

u.a

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2

h/

การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.8.1.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการ.
7.8.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการลดรอบการปฏิบัติงาน
7.8.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดรอบการปฏิบัติงาน
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ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตัวบงชี้ที่ : 7.9
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานแผน และรองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

.sw

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ

rse

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
น.ส. พรทิพย ศรีชี่ยวชาญ
นายดนุพล วัฒนา

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
1803
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
1828
เปาหมาย ระดับ5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 3 คือ
1. คณะ ฯ ไดมีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลการดําเนินงานทุกพันธกิจโดย
พิจารณาจากดัชนี และ เกณฑตาง ๆ ตามมาตรฐานของ สกอ. กพร. (7.9.1)
2.
คณะ ฯ กําหนดแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละพันธกิจ
เปนผูประเมินผลของตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือ สิ้นสุดภาคการศึกษา รองคณบดีฝายบริหารและเจาหนาที่ เปนผู
รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงาน และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทุก 6 เดือน(7.9.2)
3.
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ รวมกันพิจารณากําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย ใหสอดคลองกับพันธกิจ
และยุทธศาสตรของคณะ (7.9.3)
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

การมีพัฒนาการ

h/

การบรรลุเปาหมาย

c.t

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

0

1

คะแนน
2
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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
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ :

8.1

c.t

h/

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานแผน และงานการเงินคณะ/ สถาบัน
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

p:/

เกณฑการประเมิน

/nu

rse
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u.a

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ

htt

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ

เบอรโทรศัพท
1803
1825

เปาหมายระดับ 5

127

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 7. คือ
1. คณะ ฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธของงานการเงินตามยุทธศาสตรของคณะ ฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมาย (8.1.1)
2. คณะฯ มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ไดแกการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน
(8.1.2) งบประมาณเงินรายได (8.1.3) และ งบประมาณเงินอุดหนุน โดยสํารวจความตองการการใชงบประมาณจากทุก
สาขาวิชา และมีสวนรวมในการจัดทําคําของบประมาณใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการจัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และการวางแผนการใชเงิน ตามระเบียบราชการ
โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ มีการรายงานแผน/ผลการใชจายเงินรายไตรมาส(8.1.4)
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานแสดงราย ละเอียดสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน มีการรายงานสถานะ
งบประมาณ ผานคณะกรรมการประจําคณะ โดยคณะ ฯ ไดกําหนดใหรายงานฐานะทางการเงินทุก ไตรมาส เพื่อให
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากทุกหนวยงานรับทราบ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
(8.1.5)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยจัดทํารายงานการเงินตามระเบียบของทางราชการ
ทุกเดือน รายงานแสดงสถานการณใชจายงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ (8.1.6) ทุกไตรมาสและนําเสนอ
ตอมหาวิทยาลัย (8.1.7)
5. คณะ ฯ ไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใช จาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคกรทุกไตรมาสอยางตอเนื่อง ซึ่งพบวาคาใชจายสวนใหญสิ้นเปลืองไปกับคาน้ํามันยานพาหนะ
คาจางรถ เนื่องจากนิสิตจํานวนมาก ตองไปปฏิบัติงานในแหลงฝกอื่นซึ่งอยูหางไกล (8.1.8)
6. คณะ ฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
คณะกรรมการนําเงินสงคลังและเงินฝากธนาคารของสวนราชการ ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานให
เปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (8.1.9 ) และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทํา
หนาที่ ตรวจสอบงานการเงินทุก 6 เดือน (8.1.10) มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีการควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ(8.1.11)
7. ผูบริหารระดับสูงนํารายงานการเงิน มาวางแผนและตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการจัด กิจกรรม /
โครงการตาง ๆและนํามาพิจารณาในการประชุมกรรมการคณะ (8.1.12)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ ไวที่ระดับ 5
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

คะแนน

1

1

5
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c.t

h/

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานการเงิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการจัดทําคําของบประมาณ เงินแผนดิน
แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดินราย
ไตรมาส
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน
รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
รายงานฐานะทางการเงินสงใหมหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา เรื่องคาใชจายในการดําเนินงานของคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน
รายงานคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงดานงานการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการใชจายเงิน
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8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.
8.1.10.
8.1.11.
8.1.12.

การมีพัฒนาการ

rse

รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

การบรรลุเปาหมาย
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c.t

h/

ตัวบงชี้ที่ : 8.1.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
1803
คะแนน 1 ≥ +10% หรือ ≥ -10% ของเกณฑ
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
1825
คะแนน 2 5 – 9.99% และ -5-(-9.99)%ของเกณฑ
คะแนน 3 (-4.99) - 4.99% ของเกณฑ
เปาหมาย นอยกวารอยละ 5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551คณะ มีนิสิต (เต็มเวลาเทียบเทา) จํานวน 347 คน โดยเปนนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 323 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 24 คน รวมนิสิตทั้งสิ้น 347 คน(8.1.2.1) นํามาคิดคา
FTES = 196.31 (8.1.2.2) มีคาใชจายทั้งหมดซึ่งเปนงบประมาณแผนดิน 8,804,999.38 บาท และเงินรายได
15,504,812.07 บาท (8.1.2.3) คาเสื่อมราคางบประมาณเงินรายได 75,122.51 บาท และคาเสื่อมราคางบประมาณ
แผนดิน 742,715.17 บาท (8.1.2.4)
รวมทั้งสิ้น = 25,127,649 บาท
อัตราสวนระหวางนิสิต(เต็มเวลาเทียบเทา) และ คาใชจายตลอดหลักสูตร = 12,799,984.27 บาท
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ไวนอยกวารอยละ 5
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การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
ประเมิน
0
0
0
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.2.1 จํานวนนิสิตพยาบาลศาสตร 4 ชั้นป และนิสิตหลักสูตรตอเนื่อง
8.1.2.2 เอกสารแสดงการคิดคา FTES
8.1.2.3 บัญชีแสดงคาใชจาย เปนงบประมาณแผนดิน และเงินรายได
8.1.2.4 คาเสื่อมราคา
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คะแนน
0

ตัวบงชี้ที่ : 8.1.3 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : -

h/

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ

เบอรโทรศัพท
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c.t

เกณฑการประเมิน
1803
คะแนน 1 1 – 4 % ของงบดําเนินการ
1825
คะแนน 2 +5 – 9 % หรือ > 15% ของงบดําเนินการ
คะแนน 3 +10 – 15% ของงบดําเนินการ
เปาหมาย >10%
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . คือ คณ ะ ฯ ไดมีการวาง
แผนการใชจายเงิน ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ งบประมาณในป
2551 ที่ไดรับทั้งหมดซึงเปน
งบประมาณแผนดิน 11,162,300 บาท(8.1.3.1) และเงินรายได 18,767,079.54 บาท (8.1.3.2 ) รวมทั้งสิ้น =
29,929,379.54 บาท (งบประมาณที่ใชไปทั้งหมด = 27,722,616.65 บาท) ซึ่งเปนงบดําเนินการรวม 25,127,649.13
บาท มีเงินเหลือจาย 2,206,736 บาท (8.1.3.3) คิดเปนรอยละ 7.96 ของงบดําเนินการ
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 8.1.3. ไวที่ >10%
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
0
0
2
รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.3.1. รายงานฐานะเงินงบประมาณคงเหลือ งบประมาณแผนดิน ประจําป 2551
8.1.3.2. รายงานฐานะเงินงบประมาณคงเหลือ งบประมาณเงินรายได ประจําป 2551
8.1.3.3. หลักฐานสรุปการใชจายเงินทุกประเภท
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h/

ตัวบงชี้ที่ : 8.1.4 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน และงานบริหารและธุรการ
เกณฑการประเมิน

c.t

u.a

เบอรโทรศัพท
1803
1801
1826

.sw

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 1 – 9,999 บาท/คน
คะแนน 2 10,000 – 14,999 บาท/คน
คะแนน 3 ≥15,000 บาท/คน
เปาหมาย 15,000 บาท/คน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
น.ส.มัทนา ประดิษฐวงศ
นส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ คณะ ฯ ไดใชเงินรายไดคณะ
และ งบป ระมาณแผนดิน สําหรับการพัฒนาคณาจารย ในการเขารวมประชุมภายในประเทศเปนเงิน
147,600 บาท
(8.1.4.1)
และในตางประเทศ ผศ .พัชรินทร ขวัญชัยไดรับทุนศึกษาดูงาน โครงการ Clinical training program in Australia
29 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2551 จากเครือขายโรงพยาบาลกรุงเทพฯ และคณะ ฯ สมทบเพิ่ม เปนจํานวนเงิน 135,362 บาท
และไดสงอาจารย 3 ทานเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ในประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5-18
สิงหาคม 2551 ใชงบประมาณ 427,795.47 บาท (8.1.4.2) และสงอาจารย จํานวน 23 คนไดรับทุนศึกษาดูงานมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ไตหวัน คาใชจายคนละ32,500 บาท รวมเปนเงิน 1, 359,845.47 บาท (8.1.4.3)
นอกจากนี้คณะไดใหทุนสนับสนุนในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2 ทุน รวมเปนเงิน 140,000 บาท / ป
(8.1.4.4)
คาใชจายสําหรับการพัฒนาคณาจารย ในคณะประจําปการศึ กษา 2551 รวมเปนเงิน 3,887,354.00 บาท จํานวน
อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 39 คน (8.1.4.4) คิดเปนอัตราสวน = 99.675.74 บาท/คน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 8.1.4. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา ไวที่ 15, 000 บาท/คน
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

h/

การบรรลุเปาหมาย

c.t

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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รายการเอกสารหลักฐาน
8.1.4.1 รายนามอาจารยเขารวมประชุม พรอมทั้งจํานวนเงินคาใชจาย
8.1.4.2 บันทึกขอความ ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย ในการ ศึกษาดูงาน โครงการ Clinical training program in
Australia 29 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2551
8.1.4.3 บันทึกขอความขออนุมัติคาใชจาย ในการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน
8.1.4.4 อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ที่ :

8.1.5

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

h/

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : สํานักหอสมุด สํานักคอมพิวเตอร และสํานักสื่อฯ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : --

c.t

เกณฑการประเมิน : ระดับหนวยงาน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล

เบอรโทรศัพท
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.sw

u.a

เกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ไมมีการประเมิน
**รายงานผลอยางเดียว****
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ2551 คณะใชงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 40 ชุด เป นเงิน 1,369,600 บาท ซื้อหนังสือ
213,020.75 บาท ครุภัณฑอื่นๆที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศอีก 2,214,848 บาท ปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1,457,447 บาท คา FTES = 196.31
รวมคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและสารสนเทศของคณะ 5,254,615.75 บาท
ดังนั้น คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา(FTES) =
26,766.92 บาท ตอคน
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มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ตัวบงชี้ที่ : 8.2
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
งานบริหารและธุรการ รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบั น
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

.sw

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
นายดนุพล วัฒนา

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1803
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
1828
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
เปาหมาย ระดับ 3
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ กําหนดใหสาขาวิชา /สํานั กวิเคราะหความตองการทรัพยากร โดยสงแบบฟอรมใหสาขาวิชา และ
สํานักงาน ระบุความตองการในการใชทรัพยากรของตนเอง ดานวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ และ สถานที่ในการ
ปฏิบัติงานสงฝายแผน (8.2.1)
2. ฝายแผนนํามาวิเคราะหสรุปรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อวิเคราะหพิจารณาความ
ตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน คณะ ฯ (8.2.2.), (8.2.3)

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน” ไวที่ระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
1

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน
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รายการเอกสารหลักฐาน
8.2.1 แบบฟอรมวิเคราะหความตองการทรัพยากร ของสาขาวิชา และ สํานักงาน
8.2.2 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการใชทรัพยากรภายในและภายนอก กอนเปดภาคการศึกษา
8.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เรื่องผลสํารวจการใชทรัพยากรรวมกันและแนวทาง
ในการติดตอประสานงาน
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ตัวบงชี้ที่ : 8.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานอาคารสถานที่ คณะ/สถาบัน

.sw

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. มีการผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

rse

เกณฑการประเมิน

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
อ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
นายดนุพล วัฒนา

เบอรโทรศัพท
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เกณฑการประเมิน
1804
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
1825
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงานผาน 4 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยัด
พลังงาน เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ผานความเห็นชอบที่ประชุมประจําคณะ ประกาศเปนมาตรการประหยัด
พลังงานคณะพยาบาลศาสตร แจงใหนิสิต อาจารยและบุคลาการทุกทานทราบและปฏิบัติ(8.2.1.1)
2. มีการจัดทําแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน(8.2.1.2)
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยัดพลังงาน และมีการมอบหมายใหคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ติดตามและควบคุมการประหยัดพลังงาน ใหเปนไปตามแผน(8.2.1.3)
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน ดําเนินการติดโปสเตอร
รณรงคการประหยัดไฟฟา ในที่บุคลากรทุกคนไดเห็นอยางชัดเจน(8.2.1.4)
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.2.1. : ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ไวที่ระดับ 4

การมีพัฒนาการ

คะแนน

0

1

3

c.t

การบรรลุเปาหมาย

u.a

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2

h/

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
8.2.1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร
8.2.1.2 แผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร
8.2.1.3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยัดพลังงาน
8.2.1.4 ภาพถายโปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

h/

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ : 9.1
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

เกณฑการประเมิน

/nu

rse

.sw
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา
คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย
นางสาวพัชนี สมพงษ

เบอรโทรศัพท
1805
1822

เปาหมาย ระดับ 5
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ผลการดําเนินงาน
1. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้คือ มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ (9.1.1) และระดับสาขาวิชา /สํานัก (9.1.2) คณะกรร มการทั้ง 2 ระดับดําเนินการ
ประกันคุณภาพฯสอดคลอง ประสานและควบคูกันไป รวมทั้งสอดคลอง ประสานและควบคูไปกับมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมีอาจารย 2 คนเปนผูแทนของคณะฯเขาไปเปนกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (9.1.3)
นํานโยบายแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดลงสูระดับคณะฯ และสาขาวิชา/สํานัก สําหรับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะฯมีองคประกอบของคณะกรรมการเปนหัวหนาสาขาวิชา /สํานักทุกคน มีการประชุมคณะกรรมการ
ประมาณ 2 เดือนตอครั้ง (9.1.4 ) มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯรวมกัน มีการพิจาร ณา
ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ การศึกษา (9.1.5) ใหเหมาะสม มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน (9.1.6) แผนปฏิบัติ
การประจําปพรอมทั้งเปาหมายและตัวบงชี้ (9.1.7) และรวมกันดําเนินการตามแผน มีการประชุมพิจารณาหาแนวทางใน
การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานของแตละภารกิจเปนระยะๆ (9.1.8) และหัวหนา
สาขาวิชา/สํานักนําขอมูลตางๆนี้ไปเปนแนวทางในการ ดําเนินการในระดับสาขาวิชา /สํานักตอไป มีการนําผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.1.9 )อยางตอเนื่อง
2. คณะฯมีนโ ยบายและใหความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2551 คณะฯไดนํา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2250 มาพิจารณาทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ (9.1.10) และมีการปรับปรุงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากเดิมเล็กนอย
(9.1.11) มีการอ นุมัติ
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอ (9.1.12) มีการพิจารณารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.1.13) และหาแนวทางแกไขจุดออน เสริมสรางจุดแข็งใน
ที่ประชุม กําหนดวาระการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนระยะๆ (9.1.14) มีภาคี
ในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยภายในมีภาคีเปนกรรมการบริหารคุณภาพที่เปน
ผูแทนจากคณะตางๆในมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นทุกเดือน (9.1.15) ในการประชุมมีทั้งการ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรูการดําเนินงานของกันและกัน รวมกันหาแนวทาง
คุณภาพในการดําเนินภารกิจดานตางๆ นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือกันเองนอกวาระการประชุมอยางตอเนื่อง
สําหรับภาคีภายนอกไดเริ่มติดตอประสานงานกับคณะพยาบาลศาสตร มห าวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (9.1.16) โดยไดไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพฯเพื่อเรียนรูกันและกันและตางนํามาตอยอดความรูในการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นตอไป และมีขอตกลง
รวมกันอยางไมเปนทางการวาจะแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากันตอไป
3. คณะฯมีการกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยในการกําหนดคณะ ฯไดนํา
องคประกอบและตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดไวแลว (9.1.17) ซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกแลวนั้น มาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ซึ่ งผลการพิจารณามีมติเพิ่มเติมตัวบงชี้เฉพาะวิชาชีพและ
สอดคลองกับบริบทของคณะฯ (9.1.18) เพื่อที่จะสามารถใชประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะฯไดอยางครบถวน
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ครอบคลุมทั้งปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการปร ะเมิน
คุณภาพโดย สมศ. สกอ. สภาการพยาบาล และหนวยงานอื่นๆและรองรับการเทียบเคียงระดับ (Benchmarking)ได
4. คณะฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพฯอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2545 (9.1.19) จนถึงปจจุบัน
5. มีการนําผลการประเมินฯทั้งระดับสาขาวิชา /สํานักและระดับคณะฯเขาพิจารณาในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.1.20) และคณะกรรมการประจําคณะฯ(9.1.21)เพื่อหาแนวทางแกไขจุดออน และเสริมสรางจุดแข็ง
รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในปการศึกษาตอไปรวมกัน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
สาขาวิชา/สํานัก คณะฯและมหาวิทยาลัย คณะฯใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จัดบริการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนระบบฐา นขอมูลที่ดี สามารถใชรวมกันได ทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา /
สํานัก และมหาวิทยาลัย และมีบางสวนที่สามารถใหประชาชนเขาถึงขอมูลได (9.1.22.)
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดสงเสริมโดยสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจัดโครงการเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะฯได
เขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
บุคลากรของ 2
มหาวิทยาลัยดังกลาว (9.1.23) ในสวนของคณะฯเอง ก็สงเสริมโดยอนุมัติงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน ณ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเริ่มสรางเครือขายใหกาวหนาตอไป
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯกําหนดเปาหมายไวที่ระดับ 5 และสามารถดําเนินการไดที่ระดับ 7
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

htt

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

รายการเอกสารหลักฐาน
9.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
9.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา/สํานัก ของคณะพยาบาลศาสตร
ประจําปการศึกษา 2551
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9.1.16
9.1.17
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9.1.18
9.1.19
9.1.20
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9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14

rse

9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา
2551
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา
2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2551 ครั้งที่ 2/2551
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
แผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2551 ครั้งที่ 6/2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา
2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา
2551
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานระหวางสถาบัน กับคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ประจําปการศึกษา 2551ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
รายงาน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2548-2550
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา
2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2551 ครั้งที่ 6/2551
web site ของคณะพยาบาลศาสตร http://nurse.swu.ac.th/ และมหาวิทยาลัย http://qa.swu.ac.th/ หรือ
ใน http://fis.swu.ac.th/qasar/ หรือ http://fis.swu.ac.th/sarcard_52
รายชื่อผูเขารวมโครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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9.1.21
9.1.22

9.1.23
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ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ : 9.3
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
√ มหาวิทยาลัย √ คณะ/สถาบัน
ระดับตัวบงชี้ :
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :
รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน :

u.a

c.t

h/

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ

.sw

เกณฑการประเมิน

เปาหมาย ระดับ 4

เบอรโทรศัพท
1805
1822
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผูกํากับตัวบงชี้/
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย
นางสาวพัชนี สมพงษ

htt

p:/

ผลการดําเนินงาน
1. คณะฯมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน มีวาระเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯอยางตอเนื่อง (9.3.1)
2. คณะฯมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใหสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
คณะฯไดปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใหบุคลากรทุกระดับซึ่งจะตองชวยกัน
ดําเนินพันธกิจของคณะฯใหมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาครอบคลุมพันธกิจและพัฒนาการของคณะฯ (9.3.2)
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c.t
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3. คณะฯมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด โดยในระหวางปคณะฯไดรายงานขอมูลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนดทุก
ครั้ง และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา หลังรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระ ดับสาขาวิชา /สํานัก และระดับคณะฯ
คณะฯไดจัดสงรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชา /สํานัก และระดับ
คณะฯตอมหาวิทยาลัย (9.3.3)เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดรายงานตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับตอไป และในสวนของ
คณะฯเองไดดําเนินการนํารายงา นการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯเผยแพรใน web
site ของคณะฯดวย (9.3.4)
4. คณะฯมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมี
การนําผลการประเมินฯเขาพิจารณาทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษาและรวมกันหาแนวทาง
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯมาอยางตอเนื่อง (9.3.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯกําหนดเปาหมายไวที่ระดับ 4 และสามารถดําเนินการไดที่ระดับ 4

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5
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การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
9.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2551
9.3.2 องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
9.3.3 หลักฐานการสงรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชา/
สํานัก และระดับคณะฯตอมหาวิทยาลัย
9.3.4 web site ของคณะพยาบาลศาสตร http://nurse.swu.ac.th/ และมหาวิทยาลัย http://qa.swu.ac.th/
หรือใน http://fis.swu.ac.th/qasar/ หรือ http://fis.swu.ac.th/sarcard_52
9.3.5 แนวทางการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ จากการพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวบงชี้ 1.1.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีโครงสรางของสถาบันและมีโครงสรางของการบริหาร
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีโครงสรางของสถาบันและโครงสรางการบริหาร
2. มีโครงสรางของสถาบันและโครงสรางการบริหารที่สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุ ประสงคของสถาบัน
3. มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงานตามโครงสรางของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
คะแนน 1 มีการดําเนินการในขอ 1
1803
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมายระดับ3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ มีผลการดําเนินงาน ระดับ 3
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 คือ 1. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 2. หัวหนา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 3. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 4. หัวหนาสาขาวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 5.หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 6. หัวหนาสํานักเสริมศึกษาและสาธิต
ทางการพยาบาล และ 7. รักษาราชการเลขานุการคณะ (1.1.1.1)
การบริหารระดับคณะดําเนินงานโดยกรรมการคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และ
หัวหนาสาขาฯ /สํานัก (1.1.1.2) และ มีคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานตามพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน
เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แล ะ มีคณะกรรมการอื่น ๆ ที่
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สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ และไดมีการกําหนดขอบเขตและ หนาที่ของแตละตําแหนง ของคณะกรรมการแต
ละชุด (1.1.1.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายตามเกณฑของตัวบงชี้ 1.1.1 มีโครงสรางของสถาบันและมี
โครงสรางของการบริหาร (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) ไวที่ระดับ 3
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การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
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htt

p:/

/nu

rse

รายการเอกสารหลักฐาน
1.1.1.1 โครงสรางของคณะพยาบาลศาสตร ในแผนยุทธศาสตร
1.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร
1.1.1.3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ระหวาง เดือน มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพ
ตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่
มีปริมาณและคุณภาพตามาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลัง
ของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบันนอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ตัวบงชี้ 2.2.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ(เกณฑของสภาการพยาบาล
ขอ 4 แผนการสอน/ชุดการเรียน 15 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร
2. มีแผนการสอน/ชุดการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนและ
นักศึกษา
4. มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการวิเคราะหจากขอ 4 มาพัฒนาทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ตามมาตรฐานคุณภาพครบทุกขอ คือ
1. มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชาทางการพยาบาล ทุกหลักสูตร (2.2.1.1)
2. มีแผนการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในระดับ
ปริญญาตรี (2.2.1.2)
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนและ
นิสิต (2.2.1.3) รวมทั้งมีการสัมมนาหลักสูตร เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรและรวมกันหา
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แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ (2.2.1.4) และจัดประชุม
รวมกับฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
พยาบาลและรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (2.2.1.5)
นอกจากนี้ มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิตผานระบบ e – evaluation ดวยแบบประเมิน ปค .003 ซึ่งผล
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิตอยู ในระดับดีถึงดีมาก รอยละ 100 (2.2.1.6) และมีการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยอาจารย ( 2.2.1.7) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสอนของอาจารย
4. มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร โดยสรุปตามแบบประเมินรายวิชาและ
สงมอบใหหัวหนารายวิชา (2.2.1.8)
5. สาขาวิชา ไดนําผลการประเมินรายวิชามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา ทุกรายวิชาและทุก
หลักสูตร (2.2.1.9)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 2.1.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ไวที่ระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.1.1 ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2.2.1.2 แผนการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.2.1.3 แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชา
2.2.1.4 โครงการ/เอกสารการสรุปการจัดประชุมการสัมมนาหลักสูตร
2.2.1.5 เอกสารสรุปรายงานการจัดประชุมรวมกับฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก
2.2.1.6 เอกสารแสดงผลการวิเคราะห การประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิตผานระบบ e – evaluation
ดวยแบบประเมิน ปค.003
2.2.1.7 เอกสารการประเมินการสอนของอาจารยโดยอาจารย ประจําปการศึกษา 2551
2.2.1.8 เอกสารแสดงการวิเคราะหผลการประเมินการสอนรายวิชา
2.2.1.9 เอกสารแสดงการนําการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.2.2. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) กระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัด
และประเมินผล (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
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการตามกระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบได
มาตรฐาน ระดับ 3 ทุกรายวิชาทางการพยาบาล ดังนี้
1. มีผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
กอนเปดภาคการศึกษา หัวหนารายวิชาและอาจารยผูสอนไดรวมกันพิจารณาจัดทําผังการออกขอสอบ
( 2.2.2.1 ) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําขอสอบ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิ ชา
2. มีการวิพากษขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
กอนการจัดสอบทุกครั้ง หัวหนารายวิชาจะจัดใหมีการวิพากษขอสอบทุกรายวิชา (2.2.2.2)
3. มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ชัดเจน สอดคลองตามที่กําหนดในหลักสูตร
ในแตละภาคการศึกษา การประเมินผลเรียนของนิสิ ต จะดําเนินการโดยหัวหนารายวิชาทุกรายวิชา
หรือหัวหนาสาขาวิชาจะเปนผูนําเสนอคะแนนและผลการเรียน ผานเขาการพิจารณาในที่ประชุม ของคณะกรรมการ
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร (2.2.2.3) เพื่อพิจารณาตัดสินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาและขอบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548
และตามระเบียบการวัดประเมินผลของคณะพยาบาลศาสตร (2.2.2.4) และใหคณบดีลงนาม กอนสงไปที่กองบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 2.1.2 ไวที่ระดับ 3
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5
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การบรรลุเปาหมาย

c.t

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.2.1 ผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2.2.2.2 บันทึกขอความเชิญคณาจารยวิพากษขอสอบแตละทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2.2.2.3 รายงานประชุม วาระพิจารณาการตัดสินผลการเรียนของที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร
2.2.2.4 เอกสารระเบียบการวัดและประเมินผล ของคณะพยาบาลศาสตร
2.2.2.5 เอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการลงนามจากคณบดี

151

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

ตัวบงชี้ 2.2.3. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไปของสภาการ
พยาบาลขอ 2.6.1. 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีอาคารเรียนและหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่ กําหนดไวในหลักสูตร
2. มีหองทํางานเหมาะสมอและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
3. มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา
4. มีสถานที่พักนักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรียนและการทํากิจกรรมนอกเวลา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
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 4 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาล
ศาสตร ซึ่งเปนอาคาร 9 ชั้น มีรายละเอียดของหองและสถานที่ในอาคาร ดังนี้
ชั้นที่ 1 เปนลานเอนกประสงค มีหองออกกําลังกาย หองปฐมพยาบาล หองรับประทานอาหาร หอง
สโมสรนิสิต และหองดนตรีสากล ที่เอื้อตอการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตทุกชั้นป
ชั้นที่ 2 ประกอบดวยหองสํานักงานคณบดี หองคณบดี หองรองคณบดี หองประชุมดร
.ทัศนา บุญทอง และหอง
ประชุมขนาดยอย
ชั้นที่ 3 ประกอบดวยดวยหองเรียนขนาด 50 -100 ที่นั่ง ภายในหองเรียนมีอุปกรณสื่อโสตที่ใชในการเรียน
การสอนครบถวน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง LCD Projector เครื่อง Visualizer และเครื่องเสียงประจํา
หองเรียน หองสรางเสริมสุขภาพ และหองดนตรีไทย
ชั้นที่ 4 ประกอบดวยหองเรียนขนาด 80 ที่นั่ง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง หองอานหนังสือ หอง
ศึกษาดวยตนเอง หองประชุม และหองสัมมนากลุมยอย
ชั้นที่ 5 ประกอบดวยหองปฏิบัติการทางการพยาบาล หองทํางานอาจารยสํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการ
พยาบาล
ชั้นที่ 6 ประกอบดวยหองประชุมขนาด 150 ที่นั่ง และหองทํางานอาจารยสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ชั้นที่ 7 ประกอบดวยหองทํางานอาจารยสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ หองทํางานอาจารยสาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร และหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
ชั้นที่ 8 ประกอบดวยหองทํางานอาจารยสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หองทํางานอาจารยสาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ และหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
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ชั้นที่ 9 เปนสํานักงานบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน ดานอาคารสถานที่ อยูในระดับ 3 ตามเกณฑสภาการพยาบาล ดังนี้
1. หองเรียน เอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตร
มีหองเรียนอยูที่ชั้น 3 และ 4 ของอาคารศรีนครินทร แบงเปน หองเรียนขนาด 100 คน จํานวน 5
หอง หองเรียนขนาด 50 คน จํานวน 5 หอง ขนาดและพื้นที่หองเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สภาการพยาบาล
กําหนด ภายในหองเรียนทุกหอง มีเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ โสตทัศนูปกรณครบถวน
นอกจากนี้มีหองเรียนขนาดเล็ก ใชสําหรับการประชุมกลุมยอยขนาด6- 10 คน เพื่อจัดการเรียนการสอน
เปนรายกลุมยอย จํานวน 10 หอง ซึ่งหองประชุมกลุมยอยสวนหนึ่งมีอยูที่ชั้น 6,7 และ 8 (2.2.3.1)
2. หองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
หองทํางานของอาจารย อยูที่ชั้น 2 และชั้น 5 – 8 ของอาคารศรีนครินทร หองทํางาน
กวางขวาง มีความเปนสัดสวน สะอาด และ สงบ มีเครื่องปรับอากาศทุกหอง มีคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเอกส าร
เพียงพอ พรอมใชและเอื้อตอภารกิจดานการสอนและวิจัยสําหรับอาจารย (2.2.3.2)
3. มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนา
นักศึกษา
มีหองสโมสรนิสิต หองดนตรีไทย หองดนตรีสากล มีลานอเนกประสงค ลานออกกําลังกาย และ
หองออกกําลังกาย (Fitness) เอื้อตอการพัฒนานักศึกษา (2.2.3.2)
4. มีสถานที่พักนักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรียนและการทํากิจกรรมนอกเวลา
ที่พักของนิสิตเปนหอพักของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 8 อาคาร แยกเปนหอพักชายและ หอพักหญิง มี
ระบบความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการจัดระเบียบการเขาออกหอพัก นอกจากนั้นยังลานอเนกประสงค
และหองทํากิจกรรมเอื้อตอการทํากิจกรรมนอกเวลา
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ที่ 2.2.3 ไวที่ระดับ 3 ดําเนินการไดครบ 4
ขอ
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.3.1 แผนผังและภาพประกอบแสดงหองเรียนและสถานที่ตางๆ ของอาคารศรีนครินทร
2.2.3.2 มีหองสโมสรนิสิต หองดนตรีไทย หองดนตรีสากล มีลานอเนกประสงค ลานออกกําลังกาย
และหองออกกําลังกาย (Fitness) เอื้อตอการพัฒนานักศึกษา
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ตัวบงชี้ 2.2.4. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑ
ทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.2. 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีหองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในมุกสาขาการพยาบาลและพรอมใช
2. มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช
3. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช
4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาไมนอยกวา 1 : 10 และพรอมใช
5. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
คะแนน 3มีการดําเนินการครบทุกขอ
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เปาหมาย 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2551 ดานหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษา อยูในระดับ 5 ดําเนินการ
ครบทุกขอ ตามเกณฑสภาการพยาบาล ดังนี้
1. มีหองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในสาขาการพยาบาลและพรอมใช
คณะพยาบาลศาสตร มีหองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และหองปฏิบัติการพยาบาลสาขาวิชาตางๆ แบงเปน
หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน หองปฏิบัติการพยาบาลเด็ก หองปฏิบัติการพยา บาลผูใหญ หองปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน หองปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
และหองปฏิบัติการ ใหคําปรึกษาของการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
หองปฏิบัติการพยาบาล ทุกหองมีอุปกรณการสอนเพียงพอในการสอนสาธิตทางการพยาบาลภาคทดลอง และ
สอนสถานการณจําลอง ดานการปฏิบัติการพยาบาล ไดแกมีหุนจําลองผูปวย มีชุดเครื่องมือและอุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ทางการพยาบาลเพียงพอ (2.2.4.1) และเอื้ออํานวยใหนิสิตสามารถศึกษา ดวยตนเองได
2. มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอ และพรอมใช
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร ในการศึกษาวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของ
มหาวิทยาลัย รวมกับนิสิตคณะอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่เหมาะสมและมีอุปกรณจํานวน
เพียงพอและพรอมใช (2.2.4.2)
3. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช
คณะพยาบาลศาสตร มีโสตทัศนูปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช ไดแก หองเรียนทุกหองประกอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอร , Projector , VIsualizer , โทรทัศน , และเครื่องเสียง (2.2.4.3)
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4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาไมนอยกวา 1 : 10 และพรอม
ใช
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คณะพยาบาลศาสตร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง อยูที่ชั้น 4 มีจํานวนคอมพิวเตอรจํานวน
80 เครื่อง รวมทั้งมีคอมพิวเตอรไวบริการนิสิตเพื่อการสืบคน ขอมูลไดทุกวัน ที่หองสโมสรนิสิต จํานวน 5 เครื่อง
และบริเวณหนาหองบริการการศึกษา จํานวน 2 เครื่อง
รวมมีจํานวนคอมพิวเตอรพรอมใชสําหรับนิสิต จํานวน 80 เครื่องตอจํานวนนิสิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) จํานวน 323 คน คิดเปนอัตราสวน 1 :
4 (2.2.4.4)
5. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร จัดระบบการใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนิสิต ดังนี้
เปดโอกาสใหนิสิตสามารถติดตอขอยืมอุปกรณ จากหองปฏิบัติการพื้นฐานการพยาบาลไปศึกษาเพิ่มเติมและ
ฝกปฏิบัติที่หอพักไดตามความตองการ (2.2.4.5) รวมทั้งสงเสริมใหนิสิตสามารถคนควาผาน ระบบ internet ไดที่
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร นอกจากนั้นคณะพยาบาลศาสตรไดติดตั้งระบบ wireless ในบริเวณอาคาร เพื่อใหนิสิต
เรียนรูอยางกวางขวางจากสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว และจัดห องอานหนังสือไวที่ชั้น 4 (2.2.4.6)
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

rse

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรตั้งเปาหมายตัวบงชี้ 2.2.4 ไวที่ระดับ 5 ดําเนินการครบทุกขอ

การบรรลุเปาหมาย

p:/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

1

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

5

htt

รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.4.1 จํานวนหองปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ
2.2.4.2 จํานวนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอุปกรณ
2.2.4.3 รายการโสตทัศนูปกรณ.ในหองเรียน
2.2.4.4 จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอร
2.2.4.5 เอกสารแสดงระบบการใหบริการและเอกสารแสดงการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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ตัวบงชี้ 2.2.5. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) หองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม
รวมทั้งมีระบบและเทคโนโลยีการสืบคน (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.3. 4 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป ไมต่ํากวาสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง
2. มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนักศึกษา : จํานวนหนังสือ = 1: 50
หรือตํารา electronic
3. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง
4. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง หรือวารสาร electronic ที่มี peer review
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการสืบคนของนักศึกษา หรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ชั่วโมง/สัปดาห
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 6

htt

p:/

/nu

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร จัดใหนิสิตคนควาหนังสือและตําราจากหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ องครักษ ซึ่งเปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ตามนโ ยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีตํารา หนังสือ
วารสารสําหรับการคนควาอยางเพียงพอ รวมทั้งมีระบบและเทคโนโลยีการสืบคน และใหบริการอยางเหมาะสม ดังนี้
1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป อยางนอยสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง (2.2.5.1)
2. มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนักศึกษา : จํานวนหนังสือ =
1: 50 หรือตํารา electronic
คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนตํารา /หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 29,282 เลม
ตอจํานวนนิสิต 347 คน คิดเปนอัตราสวนนิสิต : จํานวนตํารา/หนังสือ = 1 : 84 (2.2.5.2)
3. มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง
คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศจํานวน 10 ชื่อเรื่อง (2.2.5.3)
4. มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง หรือวารสาร electronic ที่มี peer
review
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คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ จํานวน 10 ชื่อเรื่อง (2.2.5.4) ซึ่งเปน
วารสารที่มี peer review และสามารถสืบคนวารสาร electronic ผานฐานขอมูล Proquest ซึ่งเปนฐานขอมู ลที่สามารถ
สืบคน
e- journal ทางการพยาบาลได (2.2.5.5)
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร มี web site ของคณะ http://nurse.swu.ac.th ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล ของ
website ของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับ website อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สะดวกตอการสืบคน
(2.2.5.6)
6. มีระบบการใหบริการที่เอื้อตอการสืบคนของนักศึกษา หรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ชั่วโมง/สัปดาห
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จัดระบบใหบริการยืมและสืบคน ดังนี้
ชวงเปดภาคการศึกษา เปดบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 18.00 น. ทุกวัน ไมมีวันหยุด
ชวงปดภาคการศึกษาเปดบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 17.00 น. และชวงสอบเปดบริการตั้งแตเวลา 9.00 - 20.00 น.
(2.2.5.7) คิดเปนเวลาการใหบริการวันละ 8- 9 ชั่วโมง เฉลี่ย สัปดาหละ 63 ชั่วโมง

การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 2.2.5 ไวที่ระดับ 6 ดําเนินการได ครบทุกขอ

htt

รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.5.1 รายชื่อตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป แตละสาขาวิชา
2.2.5.2 รายชื่อตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.2.5.3 รายชื่อวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ
2.2.5.4 รายชื่อวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ
2.2.5.5 รายชื่อฐานขอมูล ที่สามารถสืบคน ความรูจากวารสารตางประเทศ
2.2.5.6 รายชื่อฐานขอมูล และระบบการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.2.5.7 ระบบการใหบริการของหองสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบงชี้ 2.2.6. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
(เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.4. 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยมีแหลงฝกหลักระดับโรงพยาบาลตติยภูมิอยางนอย 1 แหง
2. แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล
3. มีระบบความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน
4. มีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก
น.ส.นันธิยา รักซอน
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 4

แหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาล
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาล นครนายก
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาล นครนายก
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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สาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการเรื่องมีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัย อยูในระดับ 4 ตามเกณฑของสภาการพยาบาล ดังนี้
1. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยมีแหลงฝกหลักระดับโรงพยาบาลตติยภูมิ อยางนอย 1
แหง ดังนี้

การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุง
ครรภ
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ระดับ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลธัญบุรี
โรงพยาบาลองครักษ
โรงพยาบาลบานนา

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
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การพยาบาลพื้นฐาน

ระดับ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

h/

แหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาล
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาล นครนายก
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
การพยาบาลสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา
และการพยาบาลจิตเวช

c.t

สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
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2. แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล
แหลงฝกในระดับตติยภูมิ มีระบบประกันและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล ไดแก ระบบ HA (2.2.6.1)
3. มีระบบความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน
แหลงฝกมีระบบความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน
โดยมีคูมือปฐมนิเทศสําหรับนิสิต
ปฏิบัติงาน (2.2.6.2) มีขั้นตอนและขอปฏิบัติในงานการพยาบาล และมีการติดปายประกาศแสดง วิธีการใชอุปกรณตางๆ
มีการปฐมนิเทศการเตรียมกอนการฝกภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีพยาบาลพี่เลี้ยงดานการสอนทําหนาที่ดูแลและใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัติใหกับนิสิต อยางใกลชิด
4. มีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
แหลงฝกปฏิบัติมีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนิสิตศึกษา โดยประชุมวางแผน
กอนการจัดสงนิสิตฝกภาคปฏิบัติ รวมกับอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ ในโครงการประชุมความรวมมือการปฏิบัติการ
พยาบาล(2.2.6.3) รวมทั้งจัดใหนิสิตเขาฟงการปฐมนิเทศจากหัวหนาหอผูปวยในแหลงฝก (2.2.6.4) เพื่อใหนิสิตไดฟง
คําชี้แจง และรับเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแหลงฝก
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะพยาบาลศาสตร ตั้งเป าหมายตัวบงชี้ 2.2.6. มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ไวที่ระดับ 3 ดําเนินการครบทุกขอ
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

h/

คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.2.6.1 เอกสารแสดงระบบประกันและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาลของโรงพยาบาลแหลงฝก
2.2.6.2 คูมือ/ขั้นตอนสําหรับนิสิตปฏิบัติงาน
2.2.6.3 โครงการประชุมความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกอนนํานิสิตขึ้นฝกปฏิบัติ
2.2.6.4 กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตจากหัวหนาหอผูปวยในแหลงฝก
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ตัวบงชี้ 2.4.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของ
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาลไมเกิน 1: 8 (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาลขอ 3 15 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนักศึกษาที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ ไมเกิน 1 : 8 รอยละ 85
2. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนักศึกษาที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ ไมเกิน 1 : 8 รอยละ 90
3. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนักศึกษาที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติไมเกิน 1 : 8 รอยละ 95
4. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนักศึกษาที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ ไมเกิน 1 : 8 รอยละ 100
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
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 ไมเกิน 1 : 8 รอยละ 100
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 มีรายวิชาฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 10 รายวิชา มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา
หรือพยาบาลผูสอนภา คปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติ แตละแหลงฝกไมเกิน 1:8
คิดเปนรอยละ 100
(2.4.1.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ คณะพยาบาลศาสตร ตั้งเปาหมายตัวบงชี้ 2.4.1 อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนักศึกษา
ในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติทางการพยาบาลไมเกิน 1: 8 ไวที่ระดับ 3
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4.1.1 ตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติ แสดงจํานวนอาจารยและจํานวนนิสิตรายวิชาปฏิ บัติทางการพยาบาล
ทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ 2.6.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.2.
14 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้น 1 ทุกคน
2. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป อยางนอยรอยละ 95
3. มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหทุกคน
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
1833
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท
1821
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก น.ส.นันธิยา รักซอน
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับคะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2551 มีการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารยพยาบาลคุณภาพ อยูใน ระดับ 3 ตามเกณฑสภาการพยาบาล
ดังนี้
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ชั้น 1 ทุกคน
อาจารยประจําของคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 40 คน ในปการศึกษา 2551 มีอาจารย ปฏิบัติงาน จริง
28 คน เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้น 1 ทุกคน (2.6.1.1)
2. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป
อาจารยทุกคนมีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ ในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป ทุกคน
คิดเปนรอยละ 100 (2.6.1.2)
3. มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
อาจารยแตละคนมีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห (2.6.1.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯ ตั้งเปาหมายบงชี้ 2.6.1. อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ ไวที่ ระดับ 2
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
2

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

4
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รายการเอกสารหลักฐาน
2.6.1.1 เอกสารแสดงการเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภชั้น 1 ของอาจารยประจําของคณะพยาบาลศาสตร
2.6.1.2 รายนามอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาล
มากกวา 1 ป
2.6.1.3 เอกสารสรุปภาระงานสอนเฉลี่ยของอาจารยประจําตอปการศึกษา
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ตัวบงชี้ 2.9.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(เฉลี่ย 3 ป) (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.4(1) 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน :รอยละ
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร X 100
จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้นในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอรโทรศัพท
เกณฑการประเมิน
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 รอยละ 85
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 7จํานวน 51
คน ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (เฉลี่ย 3 ป) คิดเปนรอยละ 100 (2.9.1.1 )
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะฯ ตั้งเปาหมาย ตัวบงชี้ 2.9.1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวที่รอยละ 85
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3

การบรรลุเปาหมาย

การมีพัฒนาการ

คะแนน

1

1

5

รายการเอกสารหลักฐาน
2.9.1.1 รายนามผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2551 ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดก าร โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล
การทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพ
ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่ อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good
Governance)
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ตัวบงชี้ 7.2.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหารหรือเทียบเทา (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาล)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมี
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาพยาบาลศาสตร
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป
4. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาไมนอยกวา 3 ป
5. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 0 – 3 หนวย ชม.ตอสัปดาห
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/
เบอร
เกณฑการประเมิน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล
โทรศัพท
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
คะแนน 1 คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก
1803
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีคุณสมบัติครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
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ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารสูงสุดของคณะคือคณบดี มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไมหมดอายุ
(7.2.1.1)
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) และ มีตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย สาขาพยาบาลศาสตร (7.2.1.2)
3. มีประสบการณดานการสอน 30 ป จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มีประสบการณดานการบริหารคือเคยเปนรองคณบดี 4 ป และดํารงตําแหนงคณบดี มา 2 ป 2 เดือน
5. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 0-3 หนวย ชม.ตอสัปดาห (7.2.1.3)
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย คณะ ฯ กําหนดเปาหมาย ไวที่ระดับ 3 (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล)
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจาก การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑในระดับสูงสุด

การมีพัฒนาการ

1
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.1.1. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณบดี
7.2.1.2. สําเนาใบปริญญาบัตรของคณบดี
7.2.1.3. ภาระงานสอนของคณบดี
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การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
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ตัวบงชี้ 7.2.2. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา ( เกณฑของสภา
การพยาบาล ขอ 7.2.1.-2) (ยกเวนผูบริหารในสายบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินงบประมาณ อาคารสถานที่ )
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมี
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 1 - 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
คะแนน 1 คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก
1803
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีคุณสมบัติครบทุกขอ
เปาหมายระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารระดับรองคณบดีมีจํานวน 4 คน โดยที่
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง (7.2.2.1)
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการพยาบาล /วิทยาศาสตรสุขภาพ 4 คน โดยมีตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารย 3 คน (7.2.2.2)
3. ทุกคนมีประสบการณดานการสอนมากกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 3 - 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห (7.2.2.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย คณะ ฯ กําหนดเปาหมายไวที่ระดับ 2 (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล)
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจาก การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และอยูในเกณฑระดับสูงสุด
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
3
1
1
5
รายการเอกสารหลักฐาน
7.2.2.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารระดับรองคณบดีทุกคน
7.2.2.2. สําเนาใบปริญญาบัตรของรองคณบดีทุกคน
7.2.2.3. ภาระงานสอนของรองคณบดีทุกคน

167

htt

p:/

/nu

rse

.sw

u.a

c.t

h/

ตัวบงชี้ 7.2.3. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) คุณสมบัติของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา (เกณฑของ
สภาการพยาบาล ขอ 7.2.1-2)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมี
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 1 – 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
คะแนน 1 คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก
1803
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีคุณสมบัติครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารระดับหัวหนาสาขาวิชาทุกคน
1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง (7.2.3.1)
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการพยาบาล /วิทยาศาสตรสุขภาพ/ จํานวน 6 คน มีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารย 1 คน (7.2.3.2)
3. มีประสบการณดานการสอนมากกวา 5 ป
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา อยูระหวาง 6 -10 หนวย ชม.ตอสัปดาห (7.2.3.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย คณะ ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.2.3. ไวที่ระดับ 2 ตามเกณฑของสภาการพยาบาล
การมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
0
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 7.4.1. (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
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก
1803
นส.นภาพร ศรีโพธิ์
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก
1826
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 3
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2551 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. คณะ ฯ มีแผนพัฒนาอาจารยใหม โดยวางแผนปฐมนิเทศอาจารยใหม และ อบรมวิธีจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลโดยคณะดําเนินการเอง และ รวมกับมหาวิทยาลัย (7.4.4.1)
2. คณะ ฯ จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําในดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ดวยการกําหนดงบประมาณ
สําหรับสายวิชาการแตละคน อยางต่ําคนละ 5,000 บาท หรือปละ 2 ครั้ง เพื่อเขารวมประชุมวิชาการภายนอก
และอนุมัติใหเขารวมประชุมทางวิชาการ และมีการพิจารณาในคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร (7.4.4.2)
3. คณะ ฯ แจงแผนการพัฒนาอาจารยใหหัวหนาสาขาวิชาทราบ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ การเขา
รวมประชุมภายนอก ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามแผน (7.4.4.3)
4. อาจารยใหมจํานวน 6 คน ไดรับการปฐมนิเทศ และ อบรมดานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ในหลักสูตรศาสตรและศิลปะทางการสอนพยาบาลศาสตร 4 เดือน (7.4.4.4)
5. อาจารยประจํา จํานวน 23 คน ไดรับการพัฒนาดวยการศึกษาดูงานตางประเทศ หรือ การนําเสนอผลงานวิจัย
และมีการ เขารวมประชุมภายในประเทศ ครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100 (7.4.4.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4.4 ที่ระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐานสภาการ
พยาบาล
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การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ เนื่องจาก การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑในระดับสูงสุด
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คะแนน

แผนการพัฒนาอาจารยใหมของคณะ ฯ และ ของแตละสาขา
แผนการพัฒนาอาจารยประจํา และ แผนงบประมาณ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
รายนามอาจารยใหม อบรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศาสตรและศิลป
ทางการสอนสาขาพยาบาลศาสตร
โครงการศึกษาดูงานประเทศ รายนามการเขารวมประชุมของคณาจารยประจําป
การศึกษา 2551
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การมีพัฒนาการ
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รายการเอกสารหลักฐาน
7.4.4.1.
7.4.4.2.
7.4.4.3.
7.4.4.4.

การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน
3
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ตัวบงชี้ 7.5.1. (ตัวบงชี้ของสภาการพยาบาล) มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจครบอยางนอย 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน ดาน
การวิจัย และดานการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
4. มีระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
6. มีการนําผลการประเมินในขอ 3,4,5 มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
7. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของสถาบันผานระบบเครือขายกับสภาการพยาบาลหรือองคกรที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผูกํากับตัวบงชี้/ ผูเก็บรวบรวมขอมูล
เบอรโทรศัพท
อ.ชฎาภรณ วัฒนวิไล
1885
คะแนน 1 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก
นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว
1819
คะแนน 2 มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก
คะแนน 3 มีการดําเนินการครบทุกขอ
เปาหมาย ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
1. คณะมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธของคณะพยาบาลศาสตร (7.5.1.1) มีการจัดทําแผนงานดานพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศของคณะฯ (7.5.1.2) และประชุมติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุก 3 เดือน (7.5.1.3)
2. มี website ของคณะฯ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดานตางๆ เชน ขอมูลของคณะ ขอมูล
บุคลากรและการบริหารงาน งานวิชา การ งานวิจัย งานบริการวิชาการ /วิชาชีพ และงานดานอื่นๆ โดยมีการปรับปรุง
ขาวสารตางๆ ใหมีความทันสมัยและใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน นิสิตและ
บุคคลภายนอก (7.5.1.4) นอกจากนี้คณะฯ ยังใชระบบฐานขอมูลอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําขึ้ น เชน ระบบภาระงาน
เชิงปริมาณของขาราชการตําแหนงวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (HURIS) ในการกรอกภาระงาน
(7.5.1.5) ใชระบบ SUPREME 2004 เพื่อการบริหารดานนิสิตและการจัดการเรียนการสอนและการตัดเกรด (7.5.1.6) มี
เว็บรายวิชา ATutor เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid education (7.5.1.7) และใชระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพเพื่อการบริหาร (FIS) (7.5.1.8)
3. การประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล มีการประเมินประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรมของคณะฯ เชน
รายงานการประเมินผลการกรอกภาระงานในฐานขอมูล HURIS (7.5.1.9)
4. ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยการดําเนินงานของคณะจะมีการจัดเก็บขอมูลไวในรูปแบบเอกสารเพื่อ
สํารองขอมูลดานตางๆ (7.5.1.10) สวนฐานขอมูลระดับมหาวิทยาลัยมีการปองกันโดยแบงระดับขั้นผูใชที่จะสามารถ
เขาถึงขอมูลโดยระบบ log in และ log out (7.5.1.11)
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5. คณะฯ มีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและใชประเมินในชวงปลายปการศึกษา
(7.5.1.12) เพื่อนําผลการประเมินไปใชวางแผนปรับปรุงตอไป
การบรรลุเปาหมาย
คณะฯ มีการดําเนินงานดานระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ /
วิชาชีพโดยการใชระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงตอเนื่องในการใชขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ นํามาสูการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล สรุปผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด
การมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการ
การบรรลุเปาหมาย
การมีพัฒนาการ
คะแนน
ประเมิน
2
1
1
4
รายการเอกสารหลักฐาน
7.5.1.1
คําสั่งคณะพยาบาลศาสตรที่ 38/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธของคณะพยาบาล
7.5.1.2
แผนปฏิบัติงานประจําป 2551 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธของคณะฯ
7.5.1.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธของคณะพยาบาล ประจําปการศึกษา 2551
7.5.1.4
ตัวอยาง website คณะพยาบาลศาสตร
7.5.1.5
ตัวอยางการกรอกภาระงานใน HURIS
7.5.1.6
ตัวอยางการตัดเกรดในระบบ SUPREME 2004
7.5.1.7
ตัวอยางรายวิชา A Tutor เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid education
7.5.1.8
ตัวอยางระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (FIS)
7.5.1.9
รายงานการประชุมการใชระบบภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการตําแหนงวิชาการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (HURIS)
7.5.1.10 ตัวอยางเอกสารการสํารองขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหาร
7.5.1.11 ตัวอยางการ log in และ log out การเขาสูระบบฐานขอมูลตางๆ ของคณะ
7.5.1.12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศคณะ
พยาบาลศาสตร
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สวนที่ 3

สวนสรุป
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Common data set
รายการ

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุ
เปาหมาย

-ระดับปริญญาตรี
-ระดับปริญญาโท
-ระดับปริญญาโท (แผน ก)
-ระดับปริญญาโท (แผน ข)

htt
p:/
/nu
rse

-ระดับปริญญาเอก

174

49

ตัวบงชี้

24

หลักสูตร

.sw
u.a

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
-ระดับอนุปริญญา

ตัวบงชี้

c.t

องคประกอบที่ 2

ภาพรวมของ
หนวยงาน

h/

องคประกอบที่ 1
(ใชรอบปงบประมาณ)
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

หนวย

2

หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

หลักสูตร

-ระดับอนุปริญญา

หลักสูตร

-ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

-ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

-ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตร

-ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

-ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบตั ิตามเกณฑสําเร็จ
การศึกษาคนควาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตร

1

-ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

-ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร
คน

51

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(เทียบจากคา 5 ระดับ)เฉลี่ยทุกหลักสูตร

คาเฉลี่ย 1-5

4.5

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)

คาเฉลี่ย 1-5

h/

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

คาเฉลี่ย 1-5

c.t

- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5

.sw
u.a

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

คาเฉลี่ย 1-5

คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
คาเฉลี่ย 1-5
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จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยัง
ไมมีการปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร
ภายนอก มีสวนรวม
-ระดับอนุปริญญา

หลักสูตร

-ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

-ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

-ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาปจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

(คน)

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)

(คน)

- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)

(คน)

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

(คน)

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

(คน)

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

(คน)

- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

(คน)

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

(คน)

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

(คน)
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- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)

FTES

- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)

FTES

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

FTES

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

FTES

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

FTES

- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

FTES

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

h/

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร

FTES

FTES

c.t

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

FTES

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ)

FTES

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ)

FTES

.sw
u.a

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปน
ปริญญาตรี

คน

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

คน

1

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

คน

34

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

คน

7

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงทั้งหมดที่ไมตําแหนงวิชาการ

คน

33

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มตี ําแหนงผูชวยศาสตราจารย

คน

8

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย

คน

1

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย

คน

0

จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

คน

28

จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

คน

0

ชื่อเรื่อง

0
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จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

จํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย

176

42

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทํา(ใหลงเล็บจํานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย)

คน

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา

คน

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

คน

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา

คน

51

h/

51

คน

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา

คน

ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบ
จากคา 5 ระดับ)

คาเฉลี่ย 1-5

3.68

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ยองระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

1

- ดานวิชาการ วิชาชีพ

คน

- ดานคุณธรรม จริยธรรม

คน

- ดานกีฬา สุขภาพ

คน

- ดานศิลปะและวัฒนธรรม

คน

- ดานสิ่งแวดลอม

คน

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ

คน
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.sw
u.a

c.t

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา

0

องคประกอบที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา
จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมวิชาการ

คาเฉลี่ย 1-5
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/

177

กิจกรรม
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ

คน

- จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ

โครงการ/
กิจกรรม
คน

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ

c.t

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม

.sw
u.a

- จํานวนกิจกรรมนันทนาการ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ
- จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

htt
p:/
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องคประกอบที่ 4

โครงการ/
กิจกรรม
คน

โครงการ/
กิจกรรม
คน

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค

บาท

2,422,500

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน

บาท

1,787,600

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน

บาท

634,900

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย

คน

-จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน

คน

-จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน

คน

19

จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชื่อเรื่อง

8

-จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ

ชื่อเรื่อง

-จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ

ชื่อเรื่อง

-จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ชื่อเรื่อง

-จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ

ชื่อเรื่อง

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล

ชื่อเรื่อง

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย

178

โครงการ/
กิจกรรม
คน

h/

- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม

คน

0

จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ

คน
คน

13

โครงการ/
กิจกรรม
รอยละ

14
87.77

h/

องคประกอบที่ 5
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ

9

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(จากผลการสํารวจของ
ก.พ.ร.)
องคประกอบที่ 6

องคประกอบที่ 7

.sw
u.a

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด

โครงการ/
กิจกรรม

c.t

จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

คน

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ

คน

-ในประเทศ

คน

-ตางประเทศ

คน

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรุและ
ทักษะวิชาชีพ

คน

-ในประเทศ

คน

-ตางประเทศ

คน

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

-ดานการวิจัย

คน

-ดานศิลปวัฒนธรรม

คน

-ดานอื่นๆ

คน
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28

23

2

องคประกอบที่ 8

รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)

บาท

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

บาท

คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และ
ที่ดิน

บาท

-ปงบประมาณ

บาท

-ปการศึกษา

บาท

179

บาท

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

บาท

คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

บาท

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ)

บาท

2,210,602.94

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ
(ปงบประมาณ)

บาท

55,254,615.75

h/

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ)

เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ)

บาท

บาท

c.t

สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)
องคประกอบที่ 9

htt
p:/
/nu
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.sw
u.a

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ
5 ระดับ ของ สกอ.

180

0

ระดับของ
สกอ

4

ตัวตั้ง
2551

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

2.1.1

รอยละ

หมาย
เหตุ

2.00



7

5

3



24

49

48.98

90

1



2.15 
6

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด

รอยละ

1

2.2

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับ

2.2.1

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนน

htt

ผลลัพธ
2551

7

ระดับ

p:/

2.1

ระดับ

rse

1.2

มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ

/nu

1.1

ตัวหาร
2551

เปาหมาย
2551

บรรลุเปาหมาย

หนวยนับ

คะแนน

องคประกอบ/ตัวบงชี้
(9 องคประกอบ 67 ตัวบงชี)้

.sw
u.a
c.t
h/

ผลดําเนินงาน ป 2551

คะแนนที่ได
(เกณฑ 3
คะแนน)

6

6

2



50.00

70

1



7

7

5

3



4.5

4.50

3.5

3



2

181

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา

2.5

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา

ตรี/รอยละ
โท/รอยละ
เอก/รอยละ
ผศ/รอยละ

2.7

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย

2.8

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.8.1

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/
หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

182

347

28

1

34

4

2



1239.29

>+10%
หรือ
<-10%

2



42.0

20

1



30

1



2.38
80.95

7

16.67

8

19.05

รศ/รอยละ

1

ศ/รอยละ

0

0.00

ระดับ

5

5

4

3



p:/

rse

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

5

5

3

3



0.00

80

0



htt

2.6

รอยละ

/nu

2.4

4

4

ระดับ

.sw
u.a
c.t
h/

2.3

ขอ

42.0

2.38

รอยละ
0

42.0

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ

51

51

100.00

80

3



2.9.1

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ

51

51

100.00

70

3



2.10

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

รอยละ

51

51

100.00

85

3



2.11

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต

คะแนน

3.68

3

3



53.96

75

1



0.15

0.003

2



0

6

0



2.11.1 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการ
สอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํา
รวนผูเขาสอบทั้งหมด

37

47

79

181

34

50

1

646

rse

51/ รอยละ

/nu

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ

50 /รอยละ

3.68

รอยละ

htt

p:/

2.12

49 /รอยละ

.sw
u.a
c.t
h/

2.9

2.12.1 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน
รอบ 3 ปที่ผานมา

ชิ้นงาน

0

183

รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

2.13.1 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด

รอยละ

2.13.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด

รอยละ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

ระดับ

3.2

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ระดับ

/nu

rse

3.1

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค

4.2

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
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28
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4
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2.00 

ขอ

6

6
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3



ขอ

4

4

3
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ภายใน/บาท

634,900

60000

3
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เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

0

รอยละ
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c.t
h/

2.13

28

22,675.00

4.5

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา

ตีพิมพเผยแพร
ทรัพยสินทาง
ปญญา

รอยละ
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ระดับ

63,842.86
28

67.86

8

28.57

0

0.00

28

0

0.00

0

0.00

20

1



20

1



10

0
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มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน

19

นําไปใชประโยชน

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1

รอยละ

rse

4.4

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา

/nu

4.3.1

1,787,600
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c.t
h/

ภายนอก/บาท
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5.3

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละ

รอยละ

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา

บาท

5.4

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

3



14

28

50.00

40

3



3,352,199.50
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119721.41
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87.77
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2.79
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0.87
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/nu

4

รอยละ

9

6.1.1

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา

htt

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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25

ระดับ

6.1

6.1.2

30.95

p:/

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

42.0

rse

5.3.1

13

.sw
u.a
c.t
h/

5.2

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะและวัฒธรรม
ตองบดําเนินการ

รอยละ

285,693.00

323

32,938,802.23

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ขอ

7.1.1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ

ขอ

7.1.2

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล

ระดับ

7.2

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ระดับ

7.3

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

ระดับ

7.4

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

3
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1

3

1

3

3

3

2

2

2

3

1





ระดับ

6

6

4

3



รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

28

28

100.00

50

3



รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

รอยละ

23

23

100.00

80

3



7.5

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย

ระดับ

4

4

3

3



.sw
u.a
c.t
h/

4
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7.4.2

5

rse

7.4.1

5

/nu

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับ
สากล

รอยละ

p:/

7.1

2.11 

187

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

7.8

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา

ระดับ

7.8.1

ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ

ระดับ

7.8.2

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา

ระดับ

7.9

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

ระดับ

8.1.1
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มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ

htt

8.1

/nu

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

รอยละ

rse

7.7

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา)

ระดับ

บาท
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4

2



4.76
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4
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2
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ระดับ
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7.6
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7
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5
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3.00 
7

7

5
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คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา)

รอยละ

24.42

<5%

1



8.1.3

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

รอยละ

8.79

>10%

2



8.1.4

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา

บาท

15,000

3



8.1.5

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

บาท

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน

รอยละ

8.1.7

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต

ระดับ

8.2

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน

8.2.1

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

2,210,602.94

55,254,615.75

28.0

196.31

78,950.11

281,466.129

5000
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3



ระดับ
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4
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4
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ระดับ

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

รายงาน
ผลอยาง
เดียว



องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1



rse

8.1.6
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8.1.2

3.00 
ระดับ
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มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา

ระดับ

9.3

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ระดับ

เฉลี่ยรวมทุกตัว
ผลการประเมิน

htt

p:/

/nu
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ระบุคะแนนที่เทียบเกณฑได
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9.2

4

4

3
2.35
คุณภาพดี


67.21

องคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้บง สกอ.

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
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O

รวม

4

3
13

1
11

2.00
2.15

องคประกอบที่ 3

6
3

6

1

2.00

องคประกอบที่ 5

3

3

6

3.00

3

11

องคประกอบที่ 8

6

องคประกอบที่ 9

3

3.00
5

2.11

4

3.00

รวม

3
13

1
18

2.00
1.71

คุณภาพดี

คุณภาพพอใช

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

1

1.83

คุณภาพพอใช

คุณภาพพอใช

3.00

3

O

6

6

3

6

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก
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3

3

2.67

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก
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11
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2.00

คุณภาพดี

คุณภาพพอใช

4

6

4

2.33

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดี
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3

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

/nu

3

P

6
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องคประกอบที่ 7

5

3.00

องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 6

I

rse

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

.sw
u.a
c.t
h/

คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก
ตัวชี้บง สกอ.+
ตัวชีบ้ ง สกอ.
สถาบัน
คุณภาพพอใช
คุณภาพพอใช

หมายเหตุ

htt

1.86
2.70
2.08
2.35
1.88
2.70
1.76
2.07
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
พอใช ดีมาก
ดี
ดี
พอใช ดีมาก พอใช
ดี
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มาตรฐานอุดมศึกษา
ตัวชี้บง สกอ.
I

P

มาตรฐานที่ 1

.sw
u.a
c.t
h/

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

O

รวม

11

2.75

I

มาตรฐานที่ 2

P

O

รวม

15

2.14

3

25

9

2.50

13

25

16

2.25

คุณภาพดี

คุณภาพดี

มาตรฐานที่ 2 ข

10

25

7

2.21

17

25

13

1.96

คุณภาพดี
คุณภาพ
พอใช

คุณภาพพอใช

2.00
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4

rse

มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 3

4

2.00

htt
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1.88
2.70
1.76 #VALUE!
เฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน 1.86
2.70
2.08
2.36
ผลการประเมิน
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ #VALUE!
พอใช ดีมาก
ดี
ดี
พอใช ดีมาก พอใช
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ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก
ตัวชี้บง
สกอ.
ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
คุณภาพดี
มาก
คุณภาพดี

คุณภาพพอใช

หมายเหตุ

มุมมอง

P

O

รวม

5

14

19

2.71

0

18

6

2.18

ดานที่ 3 การเงิน
(Finance)

3

6

ดานที่ 4 บุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
(Learning and
Innovation)

5

16

1.86

2.70

P

O

รวม

ตัวชี้บง สกอ.

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

8

14

26

2.53

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

3

18

12

1.74

คุณภาพดี

คุณภาพพอใช

8

6

4

2.25

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดี

คุณภาพพอใช

คุณภาพพอใช

p:/

3.00

2

1.92

11

16

2

1.93

htt

เฉลี่ยรวม
ผลการประเมิน

I

rse

I
ดานที่ 1 นักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
(Customer)
ดานที่ 2 กระบวนการ
ภายใน(Internal Process)

2.35

1.88

2.70

1.76

2.10

2.08

หมายเหตุ

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

/nu

ตัวชี้บง สกอ.

.sw
u.a
c.t
h/

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช ดีมาก พอใช
ดี
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ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เนนวิจัย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

5

7

3

3

ตัวบงชี้ที่ 1.2

90

48.980

1

1

2.00

2.00

2

2

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ มศว)

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1.1

6

70

50.000

5

7

3.5

4.500

4
>+10% หรือ
<-10%
20

4

2

2

1239.285714

2

2

2.381

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8

30
4
3

21.429
5
5

1
3
3

1
3
3

ตัวบงชี้ที่ 2.8.1

80

0.000

ตัวบงชี้ที่ 2.9

80

100.000

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1

70
85

ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.2.1

htt
p:/
/nu
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6

1
3

3
3

0
3

3

100.000
100.000

3

3
3

3

3.68

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.12.1
ตัวบงชี้ที่ 2.13
ตัวบงชี้ที่ 2.13.1

75
0.003
6
90
70

53.95683453
0.00
0.154798762
0
0

ตัวบงชี้ที่ 2.13.2

100

0

ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11

ตัวบงชี้ที่ 2.11.1

194

6

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 2.1

c.t

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1

h/

องคประกอบที่ 1

2
0

1
2
0
0
0
0

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2

2.15

1.71

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1

6

8

3

3

ตัวบงชี้ที่ 3.2

3

4

3

3

3.00

3.00

องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1

5

ตัวบงชี้ที่ 4.2

3

ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4

4

3

3

60000

22675

3

3

20
20
10

67.85714286
28.57142857
0

1
0

1
1
0

2.00

1.83

ตัวบงชี้ที่ 5.1

3
3
3

3
3
3

c.t

3

htt
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องคประกอบที่ 5

3

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 4.3.1

6

h/

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1

4
25
40

7
30.95238095
50

7500

119721.4107

ตัวบงชี้ที่ 5.4

80

87.77

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5

3
3

3

3.00

3.00

3

3

องคประกอบที่ 6

ตัวบงชี้ที่ 6.1

3

4

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1
ตัวบงชี้ที่ 6.1.2

2
1

2.786377709
0.867344835

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6

3
2
3.00

2.67

3

3

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

4

5
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3

0

0

ตัวบงชี้ที่ 7.1.2

3

1

1

ตัวบงชี้ที่ 7.2

3

3

2

2

ตัวบงชี้ที่ 7.3

2
6
100
100
4

1
3

ตัวบงชี้ที่ 7.4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.5

3
4
50
80
3

3

1
3
3
3
3

ตัวบงชี้ที่ 7.6

4

3

2

2

ตัวบงชี้ที่ 7.7

1
4
5
0
5

4.761904762
4
4
0
7

1
2

1
2
2

2

2

2.11

2.00

3

3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1

c.t

ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.8.1
ตัวบงชี้ที่ 7.8.2
ตัวบงชี้ที่ 7.9

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1

h/

ตัวบงชี้ที่ 7.1.1

7

ตัวบงชี้ที่ 8.1.1

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

<5%

24.42

1

ตัวบงชี้ที่ 8.1.3

>10%

8.79

2

ตัวบงชี้ที่ 8.1.4

15000

78950.105

3

ตัวบงชี้ที่ 8.1.5

5000

281466.1288

ตัวบงชี้ที่ 8.1.6

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.1.7

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.2

3

4

ตัวบงชี้ที่ 8.2.1

5

4
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5

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 8

3

3
2

3.00

2.33

3

3

องคประกอบที่ 9
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ตัวบงชี้ที่ 9.1

5

6

ตัวบงชี้ที่ 9.2

0

0

ตัวบงชี้ที่ 9.3

4

3

3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 9

3.00

3.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

2.35

2.10

htt
p:/
/nu
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.sw
u.a

c.t

h/

4
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ตารางที่ ส.2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เนนวิจัย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.9

80

100

3

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1

70
85

100
100

3

3.68

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ มศว)
3

มาตรฐานที่ 1

ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.12.1
เฉลี่ยคะแนน มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
ตัวบงชี้ที่ 1.1

75
0.003
6

3

2

1
2
0

2.75

2.14

h/
3

53.95683453
0.154798762
0.00

5

7

3

3

90
4
4

48.98
5
5

1
3
3

1
3
3

ตัวบงชี้ที่ 7.1.1

3

0

0

ตัวบงชี้ที่ 7.1.2

3

1

1

ตัวบงชี้ที่ 7.2

3
6
100
100
4

2
3

ตัวบงชี้ที่ 7.4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.5

3
4
50
80
3

3

2
3
3
3
3

ตัวบงชี้ที่ 7.6

4

3

2

2

ตัวบงชี้ที่ 7.7

1
4
5
0
5

4.761904762
4
4
0
7

1
2

1
2
2

2

2
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1

ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.8.1
ตัวบงชี้ที่ 7.8.2
ตัวบงชี้ที่ 7.9
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3

c.t

ตัวบงชี้ที่ 2.11.1

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11

3
3

ตัวบงชี้ที่ 8.1

5

7

ตัวบงชี้ที่ 8.1.1

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

<5%

24.42

1

ตัวบงชี้ที่ 8.1.3

>10%

8.79

2

ตัวบงชี้ที่ 8.1.4

15000

78950.105

3

ตัวบงชี้ที่ 8.1.5

5000

281466.1288

ตัวบงชี้ที่ 8.1.6

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.1.7

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.2

3

4

ตัวบงชี้ที่ 8.2.1

5

ตัวบงชี้ที่ 9.1

5

ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
ตัวบงชี้ที่ 2.1

h/

c.t

3

4

6

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 9.2

3

0

0

4

4

3

3
2

3

3

3

3

2.47

2.25

2

2

6

ตัวบงชี้ที่ 2.1.1

70

50

ตัวบงชี้ที่ 2.2

5

7

ตัวบงชี้ที่ 2.2.1

3.5

4.5

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4

4

2

2

1239.285714

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.5

4
>+10% หรือ
<-10%
20

2.38

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.6

30

21.43

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.8

3

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.8.1

ตัวบงชี้ที่ 2.13
ตัวบงชี้ที่ 2.13.1

80
90
70

0
0
0

0

0
0
0

ตัวบงชี้ที่ 2.13.2

100

0

ตัวบงชี้ที่ 3.1

6

8

3

3

ตัวบงชี้ที่ 3.2

3

4

3

3

htt
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6

1
3

3
3

0
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5

6

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.3

60000

22675

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.3.1

20
20
10

67.85714286
28.57142857
0

1
0

1
1
0

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1

4
25
40

7
30.95238095
50

3
3
3

3
3
3

7500

119721.4107

ตัวบงชี้ที่ 5.4

80

87.77

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.1

3

4

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1
ตัวบงชี้ที่ 6.1.2

2
1

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ข

c.t

ตัวบงชี้ที่ 5.1

2.786377709
0.867344835

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5

h/

ตัวบงชี้ที่ 4.1

3

3
2

2.21

1.96

4

3

3

2

1

1

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 3

2.00

2.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

2.35

2.10

มาตรฐานที่ 3

3

htt
p:/
/nu
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
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3

ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ
สกอ.
ประเภทสถาบัน เนนวิจัย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.2

5

7

3

ตัวบงชี้ที่ 2.2.1

3.5

4.5

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4

4
>+10% หรือ
<-10%
80

4

2

2

1239.285714

2

2

100

3

3

70
85

100
100

3

3
3

3

3.68

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.12.1
ตัวบงชี้ที่ 3.1

75
0.003
6
6

53.95683453
0.154798762
0.00
8

ตัวบงชี้ที่ 3.2

3

ตัวบงชี้ที่ 5.1

มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ มศว)

3

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.11.1

c.t

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 2.9

h/

1. ดานนักศึกษาและผูมสี วนได
สวนเสีย
3

4

3

3

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1

4
25
40

7
30.95238095
50

3
3
3

3
3
3

7500

119721.4107

ตัวบงชี้ที่ 5.4

80

87.77

3

3

ตัวบงชี้ที่ 7.6

4

3

2

2

ตัวบงชี้ที่ 9.2

0

0
2.71

2.53

3

3

htt
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3

1
2
0
3

เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

2

3

2. ดานกระบวนการภายใน
ตัวบงชี้ที่ 1.1

5

7
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 2.1

90

48.98

1

1

6

6

2

2

ตัวบงชี้ที่ 2.1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.13
ตัวบงชี้ที่ 2.13.1

70
90
70

50
0
0

0

1
0
0

ตัวบงชี้ที่ 2.13.2

100

0

ตัวบงชี้ที่ 6.1

3

4

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1
ตัวบงชี้ที่ 6.1.2
ตัวบงชี้ที่ 7.1

2
1
4

2.786377709
0.867344835
5

ตัวบงชี้ที่ 7.1.1

3

0

0

ตัวบงชี้ที่ 7.1.2

3

1

1

ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.8.1
ตัวบงชี้ที่ 7.8.2
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 9.3

h/

c.t

3

3
3
2
3

3
4
5
0
5

3
4
4
0
7

2
2

2
2
2

2

2

5

6

3

3

4

4

3

3

2.18

1.74

3

3
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ตัวบงชี้ที่ 9.1

3

.sw
u.a

ตัวบงชี้ที่ 7.2

0

เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการ
ภายใน

3. ดานการเงิน
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

60000

22675

ตัวบงชี้ที่ 4.3.1

20

67.85714286

ตัวบงชี้ที่ 8.1

5

7

ตัวบงชี้ที่ 8.1.1

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

<5%

24.42

1

ตัวบงชี้ที่ 8.1.3

>10%

8.79

2

ตัวบงชี้ที่ 8.1.4

15000

78950.105

3

ตัวบงชี้ที่ 8.1.5

5000

281466.1288

ตัวบงชี้ที่ 8.1.6

0

0

ตัวบงชี้ที่ 8.1.7

0

0

1
3

3

ตัวบงชี้ที่ 8.2

3

4

ตัวบงชี้ที่ 8.2.1

5

4

3

3
2

เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม

3.00

2.25

20

2.38

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีโครงสรางการบริหารงานและโครงสรางหนวยงานชัดเจน
2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยเนนการมีสวนรวมของประชาคมในคณะ
แนวทางเสริมสรางความแข็งแกรง
จุดออน
1. การดําเนินตามแผนบางภารกิจทําไมได เนื่องจากบุคลากรมีนอย และภาระงานสอนมีมาก
แนวทางแกไข
1. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยใหเหมาะสมกับภารกิจของคณะ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีกลไกและแผนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ อาจารยมีความทุมเทในการจัดการเรียนการสอน
2. มีการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางชัดเจน
3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2551 ไดงานทําตรงตามสาขา ครบทุกคน
4. มีการนําผลการประเมินรายวิชาและประเมินผูสอน มาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดี
6. มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. วางแผนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพ และสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของคณะ
2. นําผลการเรียนและผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล มาเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. วางแผนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเปดในปการศึกษา 2553
จุดออน
1. สัดสวนอาจารยประจําตอนิสิตยังไมเปนไปตามเกณฑ
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกนอยกวาเกณฑ
3. สัดสวนของอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอยกวาเกณฑ
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเรียนการสอนยังไมเปนไปตามเกณฑ
5. ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํามีนอย
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แนวทางแกไข
1. วางแผน ขอจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่ม เพื่อใหจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑ และวางแผนคัด
สรรนิสิตที่มีผลการเรียนดี และจัดสรรงบประมาณเพื่อใหทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เพื่อใหไดจํานวนอาจารยในระยะยาว
2. อบรมอาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ(Preceptor) เพื่อทดแทนอาจารยประจําในระยะที่ขาดแคลน
3. กระตุนใหอาจารยไดขอตําแหนงทางวิชาการ โดยสนับสนุนใหมีโอกาสเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ และจัดทําแผน เพื่อเรงติดตามอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการ เมื่อถึงกําหนดการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
4. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมากขึ้น รวมทั้งจัดสรรเวลาการทํา
วิจัย เพื่อใหอาจารยเรงสรางผลงานวิจัย
5. สงเสริมใหอาจารยนําผลงานวิชาการ รับการจดลิขสิทธิ์ โดยอํานวยความสะดวก ใหอาจารยดาน
เอกสารและอํานวยความสะดวก
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการจัดบริการแกนิสิต เพื่ออํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพชีวิตของ
นิสิตและศิษยเกา
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและแผนพัฒนาคุณลักษณะนิสิตใหมีอัตลักษณที่พึง
ประสงค
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
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
- มีคณะกรรมการวิจัยของคณะฯ ซึ่งมีประธานคณะกรรมการฯที่มุงมั่นและสามารถพัฒนางานวิจัยของคณะฯ
ใหพัฒนาขึ้นจากเดิมมาก มีระบบบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน เริม่ มีระบบฐานขอมูล และมีอาจารยและบุคลากรไดรับทุน
วิจัยเพิ่มขึ้น

จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกยังมีนอย และงบประมาณที่ไดรับจากภายนอกนอยดวย
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การสรางเสริมความแข็งแกรง
- คณะฯจัดสรรภาระงานใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงการใหเวลาอาจารยในการสรางผลงานวิจัย ซึ่งเปนหนึ่งใน
ภาระงานหลักของอาจารย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยในคณะฯ รวมทั้งภายนอกคณะฯ

- การ Citation ผลงานวิจัยของอาจารย ยังไมมี
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แนวทางแกไข
สงเสริมใหอาจารยขอทุนทําวิจัยจากภายนอกมากขึ้นโดยอาจมีกลุมอาจารยที่มีความสามารถในการทําวิจัย
เปนกลุมนํารอง และใหอาจารยในคณะฯเขารวมทีม และขยายผลในปตอๆไป ใหอาจารยที่เคยเปนผูเขารวมเปนหัวหนา
โครงการเองบางฯ

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีคูมือและแผนงานการใหบริการวิชาการชัดเจน มีตัวแทนอาจารยจากทุกสาขารวมเปนกรรมการ
บริการวิชาการ และทุกสาขาวิชาจัดบริการวิชาการแกสังคมเปนไปตามแผน
2. คาใชจาย และมูลคาในการบริการวิชาการเพื่อสังคมตออาจารยประจํามีจํานวนมาก
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ดําเนินการบริการวิชาการใหครอบคลุมทั้ง 3 กลุมเปาหมาย
จุดออน
แนวทางแกไข
-
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ไมมี
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แนวทางแกไข
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานตเปนโครงการที่คณะ ฯ จัดขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อรวมใน
การจัดงานสงกรานตของมหาวิทยาลัย ดวยความรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่สายสนับสนุนทุกคน ทําใหคณะไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดขบวนรถสวยงาม และการประกวดนางสงกรานตของมหาวิทยาลัย โดยไดรับรางวัล
จากอธิการบดี ในวันที่ 11 เมษายน 2552
2. ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลายโครงการที่พัฒนาศักยภาพนิสิตดวย เชน โครงการรอบรูเรื่อง
วัฒนธรรมไทย นิสิตไดเรียนรูและรวมแรงรวมใจชวยอาจารยเตรียมและทําอาหารและขนมไทย ชวยสาธิตทําขนม รอย
มาลัย โครงการกตเวทิตาคุณ ฯ นิสิตชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ใหความรวมมืออยางดีในการเขารวมโครงการจํานวน
มากกวาที่ตั้งเปาหมายเอาไว โครงการนี้พัฒนานิสิตดานวิชาการ รวมถึงการบริหารจัดการดวย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
ไมมี
จุดออน
ไมมี

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. สามารถใชหลักธรรมาภิบาลไดเนื่องจากคณะมีบุคลากรไมมาก สามารถเขาถึงผูบริหารไดงายในการพูดคุยถึง
ปญหา อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน
แนวทางเสริมสรางความแข็งแกรง
จุดออน
1. ผูบริหารระดับสาขาวิชามีภาระงานมากเกินเกณฑ
แนวทางแกไข
1. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยเพื่อใหมีภาระงานที่เหมาะสม ทําใหการปฏิบัติภารกิจตางๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. คณะมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากคณะมีหลายหลักสูตรทําใหมีเงินรายได
เพิ่มขึ้น และมีงบเงินอุดหนุนจากการผลิตพยาบาลเพิ่ม
2. อาจารยไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาความรูทางวิชาการเปนอยางดี ทั้งในและตางประเทศ
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แนวทางเสริมสรางความแข็งแกรง
1. คณะควรเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. ควรใหโอกาสอาจารยทุกๆคนไดหมุนเวียนในการศึกษาดูงานในตางประเทศ
จุดออน
1. คณะไมมีสายสนับสนุนที่เปนขาราชการ และบุคลากรของคณะ 17 คน เปนพนักงานเงินรายได ทําให
คณะตองใชงบประมาณเงินรายไดจํานวนมากมาเปนเงินเดือนพนักงาน
แนวทางแกไข
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกรอบพนักงานงบประมาณแผนดิน เพื่อปรับตําแหนงบุคคลากรมาเปนงบประมาณ
แผนดิน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะฯมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง มีการสอดแทรกในการ
ดําเนินงานเกือบทุกภารกิจ
2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา กพร สมศ และ
สภาการพยาบาล ซึ่งมีผลใหผูรับผิดชอบหรือผูกํากับตัวบงชี้ไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
ตนเองไปในคราวเดียวกันดวย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการคุณภาพของกันและกันมากขึ้น
2. สรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
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สวนที่ 4
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2550
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คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเมิน ณ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2551
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ
2
4
6
7
15
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1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. บทนํา
3. วิธีการประเมิน
4. ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตารางที่ ป.1)
5. สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตารางที่ ป.2, ป.3, ป.4)
5.1 ตารางสรุปผลการประเมิน
• ตาราง ป.2 (สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ)
• ตาราง ป.3 (สรุปผลกรประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา)
• ตาราง ป.4 (สรุปผลการประเมินตามมุมมอง 4 ดาน BSC)
5.2 จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน (ระบุจุดเนน
ผูปฏิบัติ และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรมที่ดี หรือนวัตกรรมที่
สรางขึ้น ตลอดจนเงื่อนไขของความสําเร็จ ระบุจุดที่ควรพัฒนาพรอมทั้งสาเหตุของปญหา
และขอเสนอแนะ)
6. พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
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บทนํา
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ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีที่ทําการ คือ อาคารศรีนครินทร คณะ
พยาบาลศาสตรซึ่งเปนอาคาร 9 ชั้น ตั้งอยู ณ บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ เลขที่ 63 หมู 7
ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในอาคารมีพื้นที่ใชสอย
15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นที่ภายนอกรวม 7 ไร ปจจุบันยังเปนคณะวิชาในกํากับของมหาวิทยาลัเริย ่ม
เปดดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษามาตั้งแตปการศึกษา2542 จนถึงปจจุบัน
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปดสอน 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรีระยะเวลา
ศึกษา 4 ป มีจํานวน 143 หนวยกิต เปนหลักสูตรปรับปรุงใหมและเริ่มเปดใชในปการศึกษา 2547
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ระยะเวลาศึกษา 1 ป (3 ภาคการศึกษา) มีจํานวน 36 หนวยกิต เปดสอนครั้งแรกป 2546
3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาศึกษา 2 ป มีจํานวน 77 หนวยกิต เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2548
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ปรัชญา
ความรูดี วิจัยเดน เนนมาตรฐาน บริการชุมชน เปยมลนคุณธรรม

ปณิธาน
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพ ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยหัวใจของความ
เปนมนุษย
วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําผลิต
บัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ จัดการศึกษาเฉพาะทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เปนผูนําดานวิชาการ ใหบริก
ารวิชาการทางดานสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
สรางองคความรูดานการวิจัยเพื่อแกไขปญหาสุขภาพทุกระดับ ยึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สอดคลองกั บความตองการของ
ชาติและนานาชาติ
2. สรางผลงานวิจัยพื้นฐาน และ การวิจัยประยุกต เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การ
บริการพยาบาล การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน การแกไขปญหาสาธารณสุข
ของประเทศ

h/

3. ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทั่วไป ประชาชนเฉพาะกลุม และ บุคลากรใน
วิชาชีพทางดานสุขภาพ

c.t

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะพยาบาล

.sw
u.a

ศาสตร

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสรางความรวมมือกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ปลูกจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตใหตระหนักในศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร
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และชุมชน

วัตถุประสงค
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมทั้ง สังคมเมือง และ
สังคมชนบท

2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดทั้งองคความรูใหม ทางศาสตรการพยาบาล และการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย

3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย และสรางแนวปฏิบัติที่ดี
งามใหม ๆใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร
และชุมชน
6. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคูไปกับการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของคณะ ฯ
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วิธีการประเมิน

การวางแผนการประเมิน
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วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ กําหนด
ขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
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• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
• หองเรียน
• หองปฏิบัติการ
• หองปฏิบัติการวิจัย
• สัมภาษณ และจดบันทึก
• ผูบริหารระดับคณะและภาควิชา
• อาจารย
• บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงาน
• ศึกษาจากเอกสาร
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขอมูลในระบบฐานขอมูล E-SAR,FIS รวมทั้งการ
สัมภาษณบุคลากรและนิสิตเพื่อสืบหาขอมูลเชิงประจักษ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1
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รอยละ

O

บรรลุเปาหมาย

3

1.00

1

5.00

ผลดําเนินการที่ประเมินโดย
กก

พัฒนาการ

5

อิงมาตรฐาน

P

รวม

7

7

90

2

1.00

1

4.00 78.85

6

2

0.00

1

3.00

78.85
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รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด
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ระดับ

rse

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
1.1
มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชีเ้ พื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
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หนวย มุมมอง เปาหมาย
นับ
ระบบ
2550

/nu

องคประกอบ/ตัวบงชี้
(9 องคประกอบ 65 ตัวบงชี)้

ผลการดําเนินการ

คะแนนที่ได
(เกณฑ 5 คะแนน)

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

ระดับ

P

5

5

หมายเหตุ

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนตางจาก
ครั้งกอน
KPI บางตัวที่เปนเชิงปริมาณไมไดกําหนด
ตัวเลขที่ชัดเจน

2.1.1

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด

รอยละ

I

70

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

2.2

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับ

P

5

3

1.00

1

5.00

7

7

2.2.1

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
คะแนน
การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

O

2.3

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ระดับ

P

2.4

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา

รอยละ

I

2.5

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา

เอก.
รอยละ
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1

0.00

0

1.00 10.04

10.04

ขอมูลไมจํานวนอาจารยที่รายงานตางกันกับ
ขอมูลในสวนนํา
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1

0.00

1

2.00 15.80

0.00

1

2.00

ไมไดคิดรอยละความตางจากเกณฑมาตรฐาน
คือ 1:8

19.05

สัดสวนจริง 19:79:2 ที่รายงาน 15.8:81.6:2.6

p:/

โท.รอย
ละ

3.5

2.6
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ตรี.รอย
ละ

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

ศ.รอย
ละ

I

30
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รศ.รอย
ละ
ผศ.
รอยละ

2.7

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

2.8
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0

1.33

8

4

ยังไมมีการนําผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับ
การสรางแรงจูงใจ

ระดับ

P

5

1

0.00

0

1.00

7

1

บาท

I

20000

0

0

0

0

<5%

1

0

1

2

45.47

45.47

>10%

2

0

1

3

2.01

7.03

15000

0

1

1

2

38669

3866921.21

4

4

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

8.1.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา)

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
รอยละ
เทียบเทา)

8.1.3

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

รอยละ

8.1.4

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา

บาท

8.2

O

การคํานวณรอยละไมถูกตอง

p:/

I

คาใชจายทั้งหมดทีใ่ ชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

บาท

I

5000

0

0

0

0

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ระดับ

P

3

3

1

1

5

htt

8.1.5

I

/nu

8.1.2

rse

8.1

.sw
u.a
c.t
h/

7.8
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รวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.2

9.3

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ระดับ

P

ระดับ

P

ระดับ

O

/nu
p:/
htt
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3

1

1

5

5

0

0

0

0

4

3

1

1

5

rse

เฉลี่ยรวมทุกตัว
ผลการประเมิน

5

.sw
u.a
c.t
h/

9.1

7

6

4

4

ในระดับที่ 7 ที่คณะนําเสนอเปนเพียงการ
ใหบริการของบุคลากรไมไดเปนการสราง
เครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบโดยคณะกรรมการประเมิน

องคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้บง สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

I

P

O

รวม

3.00

3.00
12.00

2.00
11.00

2.50
2.17

องคประกอบที่ 3

6.00

.sw
u.a
c.t
h/

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

3.00

I

P

O

รวม

3.00

3.00
12.00

2.00
17.00

6.00

ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

2.50
2.00

ตัวชี้บง สกอ.
ดี
ดี

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
ดี
พอใช

3.00

ดีมาก

ดีมาก

3.00

4.00

1.00

1.60

11.00

4.00

1.00

1.78

พอใช

พอใช

องคประกอบที่ 5

3.00

2.00

5.00

2.50

8.00

2.00

5.00

2.14

ดี

ดี

2.00

2.00

2.00

6.00

2.50

พอใช

ดี

1.75

8.00

11.00

1.00

2.00

พอใช

พอใช

2.00

1.00

4.00

2.00

1.40

พอใช

ไมไดคุณภาพ

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

2.00

11.00

องคประกอบที่ 8

4.00

องคประกอบที่ 9

3.00
1.83

2.35

พอใช

ดี

3.00

3.00

1.92

2.13

1.74

2.35

2.06

2.05

พอใช

ดี

พอใช

ดี

ดี

ดี

htt

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

1.00

/nu

องคประกอบที่ 7

2.00

p:/

องคประกอบที่ 6

rse

องคประกอบที่ 4

หมายเหตุ

ไมไดประเมิน
9 ตัวบงชี้
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบโดยคณะกรรมการประเมิน

องคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้บง สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

P

O

รวม

3.00

3.00
12.00

2.00
11.00

2.50
2.17

6.00

3.00

I

P

O

รวม

3.00

3.00
12.00

2.00
17.00

6.00

2.50
2.00

ตัวชี้บง สกอ.
ดี
ดี

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
ดี
พอใช

3.00

ดีมาก

ดีมาก

3.00

4.00

1.00

1.60

11.00

4.00

1.00

1.78

พอใช

พอใช

องคประกอบที่ 5

3.00

2.00

5.00

2.50

8.00

2.00

5.00

2.14

ดี

ดี

2.00

2.00

2.00

6.00

2.50

พอใช

ดี

1.75

8.00

11.00

1.00

2.00

พอใช

พอใช

2.00

1.00

4.00

2.00

1.40

พอใช

ไมไดคุณภาพ

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

11.00

องคประกอบที่ 8

4.00

องคประกอบที่ 9

3.00
1.83

2.35

พอใช

ดี

3.00

3.00

1.92

2.13

1.74

2.35

2.06

2.05

พอใช

ดี

พอใช

ดี

ดี

ดี

htt

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

1.00

/nu

2.00

p:/

องคประกอบที่ 7

2.00

rse

องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 6
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ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

I

องคประกอบที่ 3

.sw
u.a
c.t
h/

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

หมายเหตุ

ไมไดประเมิน
9 ตัวบงชี้

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

องคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้บง สกอ.
I

P

มาตรฐานที่ 1

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

O

รวม

11

2.75

I

2

23

6

2.21

มาตรฐานที่ 2 ข

9

22

6

2

2.35

1.92

พอใช

ดี

พอใช

14

2.33

ตัวชี้บง สกอ.
ดีมาก

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
ดี

8

2.11

ดี

ดี

24

22

15

2.03

ดี

ดี

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

ยังไมไดคุณภาพ

ดี

ดี

2

2.13

1.74

2.35

2.06

2.05

ดี

พอใช

ดี

ดี

ดี

p:/

1.83

รวม

23

1.00

htt

เฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

2

O

9

/nu

มาตรฐานที่ 2 ก

P

rse

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

.sw
u.a
c.t
h/

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ
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.sw
u.a
c.t
h/

ผลการประเมินตามมุมมอง 4 ดาน BSC
ผลการประเมิน
≤ 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

I

P

O

รวม

I

P

O

รวม

ดานที่ 1 นักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย(Customer)
ดานที่ 2 กระบวนการภายใน
(Internal Process)
ดานที่ 3 การเงิน(Finance)

4

13

16

2.54

9

13

22

17

6

2.30

3

4

rse

ตัวชี้บง สกอ.

ดานที่ 4 บุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม(Learning
and Innovation)

4

13

1.83

2.35

230

2

17

12

2.21

ดี

ดี

12

4

2

1.80

ดี

พอใช

10

13

1

1.71

ยังไมไดคุณภาพ

พอใช

1.74

2.35

2.06

2.05

/nu
1.50

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
ดี

p:/

1

htt

เฉลี่ยรวม
ผลการประเมิน

2.33

2.32

ตัวชี้บง สกอ.
ดีมาก

1.92

2.13

หมายเหตุ

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ

htt
p:/
/nu
rse

.sw
u.a

c.t

h/

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อ
วันที่ 25- 26 มิถุนายน 2551 และเห็นวา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการ
ประเมินอยูในระดับ 2.13 สําหรับตัวบงชี้ สกอ . และ สมศ. อยูในระดับ 2.05 สําหรับตัวบงชี้ทั้งหมด ซึ่ง อยู
ในเกณฑ ดี เมื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินการครบทั้ง 9 องคประกอบ คณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินแลวมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อสรุปเปน แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุง ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและทิศทางในการบริหารที่ชัดเจน
2. มีการติดตามและการบริหารกิจกรรมใหเปนไปตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. คณะอาจมีการปรับแผนยุทธศาสตรใหมและควรใหประชาคมในคณะมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางของคณะ เพื่อถือเปนขอตกลงรวมกันของทุกคนในประชาคม
2. ในการติดตามและการจัดการแผนยุทธศาสตรควรมีการประชาสัมพันธหรือรายงานผล /สถานะ
ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
จุดออน
ตัวบงชี้ของแตละกิจกรรมในแผนยุทธศาสตรยังไมบรรลุตามที่ตั้งเปาไว
แนวทางแกไข
ควรมีระบบและกลไกในการติดตามสถานะของกิจกรรมและมีการรายงานผลตอผูบริหารเพื่อเรง
ดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหตัวบงชี้ในกิจกรรมนั้นเปนไปตามที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลในแผนการผลิต
2. มีการวิเคราะหความตองการของนักศึกษาและจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
3. หลักสูตรกําหนด ปรัชญา และวัตถุประสงค คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคชัดเจน จัดทํา
แผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค
4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
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การบริหารหลักสูตรมีระบบดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดโดยเฉพาะนักศึกษากลุมเสี่ยง โดย
จัดระบบ Contract Learning เพื่อชวยเหลือดานการเรียน
6. มีการปรับปรุงแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใชผลการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินงานในแตละหลักสูตร
7. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นที่ใกลชิดชวยใหคําแนะนําแกนักศึกษา
8. กระบวนการเรียนการสอนใชวิธีหลากหลายมีสื่อการเรียนรูหลากหลายทําใหผูเรียนเปน Active
Learner เชนการใช PBL, e-learning ,self study ,การปฏิบัติตอผูปวยโดยตรง
9. การจัดการเรียนการสอนใชชุมชนเปนฐานผูนําชุมชน หนวยงานในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนทําใหผูเรียนไดรูปญหาทองถิ่น
การสรางเสริมความแข็งแกรง

c.t

h/

5.

.sw
u.a

จุดออน
จํานวนอาจารยยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
แนวทางแกไข
คณะจําเปนตองวางแผนในการพัฒนาอัตรากําลังของอาจารยใหเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ รวมทั้งการวางแผนพัฒนาวุฒิการศึกษาของอาจารย
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
2. มีบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการแหลงขอมูลขาวสาร เชน ทุนกูยืม การจัดหา
งาน
3. กิจกรรมของนักศึกษาเนนการบริการชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. เนนนักศึกษาใหมีการพัฒนาทักษะดานการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งป
การศึกษา และมุงพัฒนากิจกรรมดานวิชาการใหมากขึ้นเพื่อรองรับกับอัต ตลักษณดานศาสตร
และศิลป
2. ควรมีการเสริมสรางเครือขาย /กิจกรรมระหวางสถาบันและศิษยเกาใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
จุดออน

แนวทางแกไข
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีระบบ กระบวนการบริหารและการสงเสริมการวิจัยอยางเปนรูปธรรม และมีสัมฤทธิผลที่
ชัดเจนโดยมีการเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนอาจารยและทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
2. มีความรวมมือดานการวิจัยและองคกรหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันและผลงานวิจัยนาจะเปนประโยชนตอสังคม
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. มีการกําหนดทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาวิชาการและบุคลากรแตละสาขาวิชา
และทิศทางของการพัฒนาคณะในภาพรวม
2. กําหนด Theme การวิจัยของคณะ เชน การวิจัยดานการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาล
ในคลินิก เปนตน
3. พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการวิจัยใหครบวงจร (รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และ
เผยแพร)
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือกับองคกรภายนอก เพื่อเผยแพรองคความรูและ
นําไปสูการใชประโยชนซึ่งผลงานวิจัยและการสนับสนุนทรัพยากรวิจัยจากภายนอกในอนาคต
จุดออน
1. ไมมีผลงานตีพิมพนานาชาติทําใหไมมีโอกาสไดรับการอางอิง
แนวทางแกไข
1. พัฒนาศักยภาพอาจารยในการสงผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติหรือสงเสริมดวยกลวิธีตางๆ
ไดแก การจัดหาชาวตางชาติที่ชวยในการเขียน proof reading การจัดอบรมทักษะใหอาจารย
เปนตน
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีการคณะกรรมการผูรับผิดชอบโดยตรง โดยมีการวางแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน
2. สามารถบูรณาการการใหบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
3. โครงการบริการวิชาการในหลายโครงการเปนชองทางสรางสัมพันธอันดีกับชุมชน เกิดความ
รวมมือระหวางชุมชนกับคณะ
4. สรางเสริมความแข็งแกรง
จุดออน
แนวทางแกไข
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีระบบและกระบวนการในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานพันธกิจหลักดานอื่นๆของคณะไดเปนอยางดี
การสรางเสริมความแข็งแกรง
จุดออน
แนวทางแกไข
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะมีระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารที่ดี
2. คณะมีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกในการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะในหลายชองทาง
3. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีภาวะผูนําสูง มีผลการประเมินในระดับที่นาพอใจ
4. บุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนา สายสนับสนุนไดรับการพัฒนามากกวา 80%
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ควรจัดหาผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทํา การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลที่ เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอน
2. ควรจัดทําแผนการปรับปรุงระบบฐานขอมูลทุกๆฐานขอมูลของคณะ
3. ควรระบุหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประจําคณะเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติดานการ
บริหารจัดการ
4. ควรจัดทํา Competency matrix เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาผูบริหาร คณาจารย
และบุคลากรสายวิชาการ
จุดออน
ยังไมมีผลงานของอาจารยในดานวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ และ นานาชาติ
แนวทางแกไข
คณะควรวางแนวทางการจัดทําแผนสนับสนุนผลงานทางวิชาการของอาจารยที่มีคุณภาพเขาสูการ
ยกระดับของคณะเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและหาเวทีในการนําเสนอผลงานจนไดรั บรางวัล
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีหนวยตรวจสอบภายในติดตามการบริหารงบประมาณ
2. มีเงินเหลือจายสุทธิในระดับดี แสดงถึงสถานะการเงินที่มั่นคงขององคกร
3. มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารยที่อยูในเกณฑดี (38669.21 ตอคน)
4. มีคณะกรรมการสรุปความตองการการใชทรัพยากรภายในและภายนอก และกําหนดแนว
ทางการบริหารทรัพยากรที่ดี
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ควรมีการกําหนดแผนการบริหารงบประมาณ ในแผนปฏิบัติการประจําป และใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับติดตามการใชงบประมาณ และใชประโยชนในการกําหนดแผนปฏิบัติการป
ตอๆไป
2. ควรกําหนดใหมีการประชุมกํากับแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการบริหารงบประมาณ
3. พิจารณาวิเคราะหคาใชจายตลอดหลักสูตรที่แทจริง
4. ควรวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอก
จุดออน
ขาดแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงการบริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางแกไข
จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ
และมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะมีระบบกลไกในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. คณะมีวัฒนธรรมในการทํางานที่ดีในทุกระบบโดยมีคุณภาพเปนเปาหมาย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ควรธํารงไวซึ่งระบบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและพัฒนาตัวบงชี้ที่เปนการพัฒนา
องคกรเพิ่มขึ้น
2. ควรพัฒนาถายทอดตัวบงชี้ลงสูตัวบงชี้ที่เปนสวนบุคคลเพื่อที่จะพัฒนางานประกันคุณภาพเปนงาน
ประจํา
3. พัฒนาเครือขายนักศึกษาในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
และนวัตกรรม
4. ควรจัดทําเครือขายโดยเฉพาะเครือขายในกลุมหนวยงานภายในที่อยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู นวัตกรรม และใชทรัพยากรรวมกัน
ในดานการพัฒนาการประกันคุณภาพ
จุดออน
แนวทางแกไข
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พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา

1.

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การตั้งเปาหมายของตัวบงชี้ยังคงมีความสับสน โดยการตั้งเปาหมายซึ่งอิงระดับเกณฑคะแนน จะ
ไมทําใหเกิดการยืดหยุนในการดําเนินงานและไมเกิดความทาทายหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนา
การจัดทําตัวบงชี้หรือเปาหมายของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ควรมีการปรับเปลี่ยนใหมีความ
เหมาะสมและใหเกิดความสอดคลอง กับ เปาประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศน
ในการเขียนโครงการตางๆของคณะยังขาดความสมบูรณในเนื้อหา อาทิ ขาดตัวบงชี้ ขาดการ
ประเมินผลและการจัดทํารายงาน
การอางอิงหลักฐานใน SAR กับเอกสารหลักฐานที่จัดไวมีบางสวนไมตรงกัน
ในบางตัวบงชี้ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค
ขอมูลบางสวนยังมีความผิดพลาด
ขาดการเชื่อมโยงขอมูลของปที่ผานมากับปจจุบันเพื่อแสดงถึงการพัฒนาการ
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1. ผูบริหารและบุคลากรสวนใหญยังคงใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ โดย
มีการใหความรวมมือในการดําเนินงาน การใหความสนใจและพยายามทําความเขาใจกับระบบและ
กลไกของงานดานการประกันคุณภาพ
2. มีการนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน อาทิ การผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยจนมี
ผลการประเมินที่แตกตางจากการประเมินครั้งกอนอยางชัดเจน
3. มีการนําระบบประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินงานในพันธกิจดานตางๆของคณะเห็นไดจาก การ
จัดทําแผนในพันธกิจหลักของคณะทุกๆดาน มีการประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผน การทํา
สรุปรายงานและประเมินผลของทุกโครงการที่มีการดําเนินการ

3.

4.
5.
6.
7.
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