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รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2552 

 
คํานํา 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนหนวยงานสังกัดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
พันธกิจหลักที่สําคัญ  4 ดาน  ไดแก การผลิตบัณฑิต   การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ในการดําเนินพันธกิจดังกลาวคณะพยาบาลศาสตรพยายามจัดใหมีระบบและกลไกในการดําเนินการที่
กอใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายใหมีระบบการประกันคุณภาพควบคูไปกับการดําเนินพันธกิจตางๆ ทุก
ภารกิจของคณะฯ แตอยางไรก็ตามในการดําเนินการปฏิบัติจริง อาจเกิดขอผิดพลาด  หรือบกพรองได   คณะฯจึงไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา  เพื่อทราบขอผิดพลาดหรือบกพรองและหาทางปรับปรุงแกไขในปตอไปอยาง
ตอเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2552 คณะจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2552  ฉบับนี้ขึ้น  
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะฯ  รวมทั้งขอรับการประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่ง
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  และมอบหมายใหทํางานการประเมินฯ  ทางคณะฯยินดีที่จะรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อ
นํามาปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานตอไป 

 
 

                   
             (รองศาสตราจารยศศิธร   วรรณพงษ)  
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

       พฤษภาคม   2553 
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องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และ

สอดคลองกับ  ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ (กลยุทธ หมายถึง แผนกลยุทธซึ่งเปน
แผนระยะยาว โดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน จากแผนกลยุทธนํามา
จัดทําแผนดําเนินการหรอืแผนปฏิบัติการหรือแผนประจําปซึ่งเปนแผนการทํางานของเวลา 1 ป ในแผน 1 ปนี้จะมี
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนนิงานตามโครงการหรอื
กิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงช้ีท่ีกําหนดวาจะตองทําใหได การบรรลเุปาหมายตามตัวบงช้ีดังกลาวนี้จะนําไป
คํานวณตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดาํเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ภารกิจ ไดแก การเรียนการสอนการ
วิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบัน 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ ( “...อยางสม่ําเสมอ”
หมายถึง มีการดําเนินการในชวงเวลาที่ควรดําเนินการทุกครั้ง นั่นคือมีการวเิคราะหแผนการดําเนินงานกับแผนกล
ยุทธทุกป เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปนแผนที่จัดทําเปนรายป สวนการวิเคราะหความสอดคลองกับแผนของ
ชาติ และสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ดําเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติ หรอืเมื่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา) 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ( “...อยาง
ตอเนื่อง.....” หมายถึง มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะหในเกณฑมาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานทุกป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2550) 
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เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก 
คะแนน   2 มีการดําเนินการ  5- 6 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นายดนุพล  วัฒนา 

1803 
1828 

 
เปาหมาย    ระดับ  7 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ ดําเนินงานไดระดับ   7   คือ  
 1.  คณะ ฯ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตร  5 ป (1.1.1) และไดมีการทบทวนความ

เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบัน  สอดคลองกับแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสุขภาพ  และแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชในปงบประมาณ2553 (1.1.2)  โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ. 2552-2556  และ 15 ป พ.ศ. 2552-2566   แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
ผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย เจาหนาท่ี และ นิสิต  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 52(1.1.3)    

2.  ในการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 52 มีการระดมสมองเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน 
(weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats)  แลวนํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ (strategy) วิสัยทัศน (vision) 
พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) วัตถุประสงค (objective)  ใหสอดคลองกัน ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   โดยนําเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในที่
ประชุมปฏิบัติการระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาท่ี  จนไดแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร 5  ยุทธ
ศาสตร  พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบในทุกตัวช้ีวัด(1.1.1)  

นําแผนยุทธศาสตรท้ัง 5 ยุทธศาสตร  มาจัดทําเปนปฏิบัติการในระดับคณะ และ สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด
โครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม และคา
เปาหมายของตัวบงช้ี    โดยการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และ
เจาหนาท่ี โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย (target) ของตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ของแตละป
การศึกษา/ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน และความหมายของ สกอ. สมศ.และ กพร  (1.1.4)   

3. ไดมีการพัฒนากลยุทธ มาตรการ  โครงการตางๆและไดมีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเรจ็ของการดําเนนิงาน ทุกกิจกรรมตามตัวบงช้ี เพื่อใหสอดคลองกับแผนของชาติ 
และสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต   คณะกรรมการไดจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป 2552 -2553 ให
สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ ฯ และนําเสนอในที่ประชุมกรรมการคณะ (1.1.5)   

4    คณะ ฯ ไดมีการปฏิบัติงานตามแผนครบทุกภารกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 4 ภารกิจ ไดแก การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   มีการรายงานการดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบในแต
ละกิจกรรมรายงานตอท่ีประชุมคณะทุก ครั้งตามแผนดําเนินงาน (1.1.6)   
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5.  คณะ ฯ  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี โดยมอบหมายใหงานนโยบายและ

แผนเปนผูติดตาม   และรายงานตอท่ีประชุมคณะ  ทุก 6  เดือน ( 1.1.7)   
6.  จากการที่มหาวิทยาลัยไดมกีารประกาศแผนยุทธศาสตร ระยะยาว 15 ป (2552-2566) (1.1.8)   คณะกรรมการ

ประจําคณะจึงทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ  ใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย  และครอบคลุมภารกิจการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ ฯ  ไดมีการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติฉบับที่ 10  แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 10  ซึ่งผลการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร  ในวันที่ 10-11 
กรกฎาคม 52   จึงไดปรับแผนยุทธศาสตร  5 ป ของคณะ  เปน 5 ยุทธศาสตร  (1.1.9)   

7. คณะ ฯ นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรมาพิจารณา และเสนอรายงานผลการติดตามเขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ (1.1.10) และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใหตัวแทนทุกระดับมีสวน
รวมเพื่อปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง(1.1.3 และ1.1.11) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1.1.1. แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  5 ป  พ.ศ.2552—2556 
1.1.2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ  ฉบับ 10 

   1.1.3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ. 2552-2556  
              และ 15 ป พ.ศ. 2552-2566   ในวันที่10- 11 กรกฎาคม 52   

1.1.4     แผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร   ป  พ.ศ.2552--2553 
1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  เรื่องการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป 
1.1.6     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  เรื่องการดาํเนินงานตามภารกิจ 
1.1.7 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ 
              การประจําป งบประมาณ 2552  และ 2553 ตามภารกิจการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ 
              และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    1.1.8     แผนยุทธศาสตร ระยะยาว 15 ป (2552-2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.1.9      แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  5 ป  พ.ศ.2552—2556 
1.1.10    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  เรื่องผลการประเมินตนเองประจําป2551  
              ดานแผนยุทธศาสตร 
1.1.11    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยใน  วันที่    

11 และ  24 สิงหาคม 2551 
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ตัวบงชี้ที่ : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 
คะแนน   2  บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 
คะแนน   3  บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นายดนุพล  วัฒนา 

1803 
1828 

 
เปาหมาย   รอยละ 90 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 หนวยงานมีตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไว 79  ตัวบงช้ี เมื่อสิ้นปการศึกษา 
หนวยงานสามารถดําเนินกิจกรรมบรรลุตามแผน  ท้ังท่ีปฏิบัติไดสูงกวาและเปนไปตามเปาหมาย 72 ตัวบงช้ี    ตัวบงช้ี ต่ํา
กวาเปาหมาย  7 ตัวบงช้ี    (1.2.1)  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนดเปนดังนี้ 

- จํานวนตัวบงช้ีท่ีปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย                       =   79    ตัวบงช้ี 
- จํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดของกิจกรรมตามแผนงาน           =   72    ตัวบงช้ี 

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย   X      100 
จํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป  

                                        
ดังนั้น  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนดคิดเปน รอยละ  91.14 

         
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1.2.1   สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2552  และ 2553 ตามแผนยุทธศาสตร 
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องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 
 
ตัวบงชี้ที่ : 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกเรือ่ง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ เผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจาํปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรบัปรุง

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
6. หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสตูรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ

ทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของ สกอ. 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวน

มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด**การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก. ใหนับหลักสูตรท่ีมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน (ท้ังนี้การนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ี
ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสตูรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภา
สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว) 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน  

1833 
1821 

 
เปาหมาย   ระดับ 6 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน  2   หลักสูตร  
คือ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)  ผลการดําเนินการตามระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร อยูในระดับ 6   ตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ 

1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  โดยไดกําหนดขั้นตอนการ 

ดําเนินงานของการเปดและปดหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร   ใหเปนไปตามขั้นตอนการเปดและปดหลักสูตร ตาม
หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยและสกอ.กําหนด  (2.1.1)   ดังนี้  

               หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การเปดและปดหลักสูตรมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร (2.1.2)  และ คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1.3)  ทําหนาท่ีใน
การบริหารและดําเนินงานหลักสูตรรวมถึงพิจารณาการเปดและปดหลักสูตร  โดยกอนการดําเนินการเปดหลักสูตรคณะ
พยาบาลศาสตรไดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดเปาหมายการเปดหลักสูตร และศึกษาความตองการ
การผลิตพยาบาลในประเทศไทยจากรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ผลการวิจัย เรื่อง สถานการณกําลังคนพยาบาลวิชาชีพใน
ประเทศไทย (2.1.4)  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ไดดําเนินการแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  (2.1.5)  ทําหนาท่ีในการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร   รวมถึงพิจารณาการเปดและปด
หลักสูตรโดยไดวิเคราะหความจําเปนและการขาดแคลนและความตองการพยาบาลวิชาชีพของประเทศ  

              ซึ่งในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552   ไดจัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาเปนรุนสุดทาย  เนื่องจากพิจารณาเห็นวา จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาพยาบาลระดับ
ตนและตองเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีจํานวนลดลง และคณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการใหความ
เห็นชอบปดหลักสูตรตามขั้นตอนการดําเนินการปดหลักสูตร โดยแจงขอปดตอคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแลว (2.1.6)   

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลติบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
              คณะพยาบาลศาสตรไดมีจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป พศ. 2552-2556  และจัดทําแผนดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมทุกภารกิจ  (2.1.7)   สําหรับภาระกิจการเรียนการสอน มีกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไวในแผนวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร (2.1.8)    

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเร่ือง 

                         คณะพยาบาลศาสตร มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร  เพื่อวิเคราะหจํานวนอาจารย และทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (2.1.9)    ในป
การศึกษา2552  คณะฯดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552)  (2.1.10)   ซึ่งไดผานการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548    
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4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธทีตี่พิมพ เผยแพร รอยละของบณัฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
คณะพยาบาลศาสตร  ไดมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จากอัตรา การไดงาน

ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1.11)   จากรอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  (2.1.12)    จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร    (2.1.13)  ผลการติดตามสํารวจความตองการพยาบาล
วิชาชีพจากแหลงฝกภาคปฏิบัติ (2.1.14)  และมีการประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  (2.1.15)  ที่เปดสอนในปจจุบัน ใหเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   ภายในป พ.ศ. 2555     
 
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการหลักสูตรประจําปการศึกษา ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร.   

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตรไดนาํผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร ท่ีไดจัด
ประชุมสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (2.1.16)  ไปปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสตูร  โดยแจงผลการ
ประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการแกไขตอคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร (2.1.17)  และแจง
ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1.18) เพื่อพิจารณาการปรับปรุงการเรียนการสอน  
 
6.หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกนัคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของ สกอ. 

หลักสูตรปจจุบันที่คณะพยาบาลศาสตรเปดสอน คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552)   เปนหลักสูตรท่ีมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็น   ผานการรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของ สกอ. และผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (2.1.19)  

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน            2 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

2.1.1   ข้ันตอนการดําเนินงานของการเปดและปดหลักสูตร 
2.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร 
2.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2.1.4 บทคัดยอรายงานวิจัย เรือ่ง สถานการณกําลังคนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 
2.1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยบ.(ตอเนื่อง)  
2.1.6 เอกสารแสดงการขอปดหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   
2.1.7 แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะพยาบาลศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
2.1.8 แผนวิชาการ ระบุเปาหมายการผลิตบัณฑิต 
2.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรคณะพยาบาลศาสตร วาระวิเคราะหความ

พรอมของการเปดหลักสูตร 
2.1.10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)   
2.1.11 ขอมูลการไดงานของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
2.1.12 ขอมูลรอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา   
2.1.13 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
2.1.14 ผลสํารวจความตองการพยาบาลวิชาชีพ 
2.1.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร  เรื่อง การ วางแผนปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF  
2.1.16 รายงานการประชุมสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.1.17 บันทึกการแจงผลการประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
2.1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อพิจารณาการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.1.19 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุง พ.ศ2552) ผานการรับรองเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.1.1 รอยละของหลกัสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสตูรท้ังหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

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

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย   รอยละ 70  
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะพยาบาลศาสตร  เปดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ตอเนื่อง) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานทั้ง 2 หลักสูตร  รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 
คิดเปนรอยละ 100   ดังนี้  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานผานการรับรอง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ.2552 (2.1.1.1)   และผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2552  (2.1.1.2) 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานผานการรับรองเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 
(2.1.1.3) และผานการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2548   (2.1.1.4)  

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษารุนสุดทายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อปดหลักสูตรตามหลักเกมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแลว   (2.1.1.5) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

2.1.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผานการรับรองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

2.1.1.2 การรับรองมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาล 
2.1.1.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)  ผานการรับรองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)   
2.1.1.4 การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จากสภาการพยาบาล 
2.1.1.5 บันทึกขอความการขอปดหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)   
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ตัวบงชี้ที่ : 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจดัการศึกษาทุกหลักสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพฒันาการของผูเรียนทุก

หลักสูตร (หมายถึง มีวิธีการประเมินผลการเรยีนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเยนรูในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะหพัฒนาการของผูเรียนประกอบ) 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรยีนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่งทุกหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก 
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน  

1833 
1821 

 
เปาหมาย    ระดับ 5 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร  มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ที่2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   อยูในระดับที่ 7  ตามเกณฑมาตรฐาน  ดังนี้  

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร   โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร  (2.2.1)  ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร   มี
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.2.2)  มีคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต(ตอเนื่อง)  (2.2.3)  การจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  มีการจัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาล
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ศาสตร  พิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  สรางความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการเรียนการสอน อยางนอย 1 เดือนครั้ง   มีการนําประมวลการสอนรายวิชานําเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
หลักสูตรเพื่อพิจารณา โดยหัวหนาวิชาหรือตัวแทนสาขาวิชา  (2.2.4)   

 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมสัมมนาอาจารย โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการ 
เรียนการสอน (2.2.5)  เพื่อใหความรูความเขาใจและกลาวถึงวัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการศึกษาแกคณาจารยโดย
รองคณบดีฝายวิชาการ    และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผล (2.2.6) รวมท้ังสงเสริมใหอาจารยเขา
รวมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2.7) เพื่อใหอาจารยมีความรูความเขาใจ
วัตถุประสงค และการจัดการศึกษาที่ใชกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังการออกแบบการเรียนการสอน
และวัดประเมินผลการเรียนการสอน 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรโดย แตละ
รายวิชา มีการกระตุนการแสวงหาความรูของนิสิต ไดแก การเรียนการสอนแบบ PBL  การอภิปรายกลุมยอย  จัดการเรียน
การสอนแบบ  e- learning  การทํากรณีศึกษา  การศึกษาคนควาดวยตนเอง  การนําเสนอหนาช้ันเรียน การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การจัดนิทรรศการการศึกษา  และการฝกภาคปฏิบัติท้ังในหองปฏิบัติการ และแหลงฝกภาคปฏิบัติ  (2.2.8)     
                3.   มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร   
 โดยนําประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) เสนอผานทาง web site  ของมหาวิทยาลัย  (2.2.9) มีการ
เรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน e-learning ดวยโปรแกรม A tutor จํานวน 6 รายวิชา (2.2.10)  

4. มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ 
ผูเรียน โดยจัดลําดับเนื้อหาของการเรียนรูจากงายไปยาก ยึดหลักความตอเนื่องของเนือ้หาในการสอน  มีจัดกิจกรรมการ
สอนที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของ ผูเรียน ท้ังในรายวิชาทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  (2.2.11)  เชน             การ
วิเคราะหสถานการณตัวอยาง การคิดวิเคราะห การศึกษาดูงาน การจัดทํารายงาน  มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน เชน  
การจัดโครงการ  การจัดนิทรรศการ  ตามที่นิสิตใหความสนใจ  โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา   

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
ทุกหลักสูตร 

        ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร มีการประเมินผลการเรยีนการสอนตามที่ไดระบุไวในประมวลการ
สอนรายวิชา (Course Syllabus)  โดยในแตละภาคการศึกษาจัดใหมีการวัดและประเมินผลเปนระยะ ท้ังกอนเรยีน  ระหวาง
การเรียนและเมือ่สิ้นสุดการเรยีนการสอน (2.2.12)  รวมท้ังวดัผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ เชน รายงานการศึกษา
คนควาของนิสิต การจัดโครงการ การนําเสนอสัมมนา ตามที่รายวิชากําหนดไวในCourse Syllabus มีระบบการปรับปรุงและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องในระหวางการจัดการเรียนการสอน  เชน เมื่อผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน  จะนําเสนอปญหา
เพื่อการพิจารณาแกไขปญหาการเรียนการสอนใหกับนิสิตผานคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร และนําเสนอผาน
คณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร (2.2.13) ตามลําดับ   

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน   คณะพยาบาลศาสตรจัดใหนิสิตประเมินการจัดการเรียนการสอนทั้ง        ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติทุกรายวิชา   โดยใชแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  (พยบ. 201 และ พยบ. 202)   และนิสิตมีการ
ประเมินอาจารยผูสอนทุกคนดวยแบบประเมิน ปค.003   และคณะฯไดวิเคราะหผลการประเมินการสอน (2.2.14)  แลวแจง
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ใหหัวหนารายวิชาและอาจารยประจําวิชาใหรับทราบเพื่อใหหัวหนารายวิชาและหัวหนาสาขา นําผลการประเมินรายวิชา
และประเมินอาจารยผูสอน ประชุมผูสอน เพื่อวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป    

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่งทุกหลักสูตร 
 กอนเปดภาคการศึกษา หัวหนารายวิชาหรือหัวหนาสาขา จะดําเนินจัดประชุมอาจารยผูสอน  เพื่อดําเนินการจัดทํา
ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)  ซึ่งการจัดทําประมวลการสอนรายวิชาจะมีการนําผลการประเมินรายวิชาและ
ประเมินผูสอน   มาเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  (2.2.15)    

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร 
2.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
2.2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
2.2.4 รายงานการประชุมสาขาวิชา วาระประชุมการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน 
2.2.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบคลังขอสอบ 
2.2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.2.7 เอกสารอนุมัติใหอาจารยเขาประชุมวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2.8 เอกสารการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.2.9 Print Out หนาจอแสดงการนําประมวลการสอนเสนอบนเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัย 
2.2.10 Print Out  หนาจอแสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน e-learning ดวยโปรแกรม   A tutor  
2.2.11 กิจกรรมการเรยีนการสอนของรายวิชา ในประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.2.12 การวัดและประเมินผลการเรยีน ในประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.2.13 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรคณะพยาบาลศาสตรและคณะกรรมการดําเนินงาน

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร วาระการแกไขติดตามปญหาการเรียนการสอนของนิสิต    
2.2.14 สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนดวยแบบประเมิน ปค.003  
2.2.15 แบบสรุปและวางแผนเพื่อการปรับปรุงรายวิชา   
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ตัวบงชี้ที่ : 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

2.  มีการจัดการเรยีนการสอนที่สงเสริมใหผูเรยีนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบนัทุกหลักสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
อ.ดร.ศรีสุดา  รัศมีพงศ 

1833 
1800 

เปาหมาย   ระดับ 4 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตรมีผลการดําเนินงานตัวบงช้ี 2.3 มีโครงการหรือกจิกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม อยูในระดับ 5ตามเกณฑมาตรฐาน 
ดังนี้ 

1.  คณะพยาบาลศาสตร  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบ
ไปดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาคประชาชน  มีการจัดประชุมเพื่อใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ  ดานตาง ๆ อาทิ  การผลิตบุคลากรดานสุขภาพ   การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล
การเรียนการสอน (2.3.1 ) 
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      2. คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม  กลาวคือ ในปการศึกษา 2552 มีการจัดโครงการความรวมมือ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสาขาการพยาบาล เพื่อประสานความรวมมือกับแหลงฝกภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหาร , 
อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ (ครูพี่เลี้ยง) ของแหลงฝกประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและใหแตละสาขาวิชา สามารถนําผล
การประเมินไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาที่ผานมา นอกจากนี้ในการฝกปฏิบัติในวิชา พชช 466 
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ไดใหผูนําชุมชนทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ประชาชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกปฏิบัติและรวมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (2.3.2)  นอกจากนี้ ยังเปดโอกาส
ใหชุมชนเปนผูถายทอดประสบการณการทํางานในชุมชนใหแกนิสิต ดังเชน ในวิชา พชช 101 ชุมชนศึกษา ท่ีมีกิจกรรมให
นิสิตไปศึกษาดูงานดานการทําประชาคมหมูบาน เพื่อใหนิสิตมีประสบการณในใชเวทีประชาคมหมูบานไปใชในการพัฒนา
สุขภาพชุมชน (2.3.3)  ในวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  ในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน 
นิสิตไดประสานความรวมมือกับปราชญชาวบาน มาเปนวิทยากรบรรยายและถายทอดความรูและประสบการณแก
ประชาชนในพื้นที่ตําบลทาทราย (2.3.4) 

      3.คณะฯ  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ
องคการหรือหนวยงานภายนอก  กลาวคือ  ในการจัดการเรียนการสอนของ “โครงการรวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน” ไดกําหนดการมีสวนรวมของชุมชนไวในหลักสูตร คือ  ชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   รวมถึงหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่ตองมีสวนรวมในการคัดเลือกบุคคลในพื้นที่ และ ใหการสนับสนุนทั้งใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและทุนการศึกษา (2.3.5 )  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการฝกปฏิบัติในชุมชนและการ
จัดโครงการบริการวิชาการตาง ๆ ใหกับประชาชนในพื้นที่ของคณะฯ   ไดประสานความรวมมือกับ ประชาชน  ผูนําชุมชน    
และ หนวยงานในพื้นท่ี เชน วัด โรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท้ังในดานการสนับสนุนสิ่งเรียนรูและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู ( 2.3.6 ) นอกจากนี้ ในการฝกปฏิบัติในชุมชน วิชา พชช 466 ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  พื้นที่
ตําบลทาทราย  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  อาจารยประจําวิชาไดเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาสามปของ องคการ
บริหารสวนตําบลทาทราย ไดขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ในการฝกปฏิบัติของนิสิต
ในปการศึกษา 2553  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลทาทราย ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการสุขภาวะชุมชน 
ตําบลทาทราย แกคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 50,000 บาท/ป  ในปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณ 2554 โดยบรรจุเขา
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2553 – 2555 )  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการดานสังคม  (2.3.7) 

  4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกสถาบัน  กลาวคือ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีสวนรวมของชุมชน ไดเปดโอกาสใหชุมชนและ
หนวยงาน/องคกรในชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมเรียนรู  (2.3.2) นอกจากนี้ ในการผลิตพยาบาลศาสต
บัณฑิต ใน”โครงการรวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน”  คณะฯ ไดมีการติดตามและ
ตรวจสอบความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนิสิตในโครงการ (2.3.8)    

5. คณะฯ มีการนําผลการประเมินการมีสวนรวมของ หนวยงานชุมชนภายนอก ไปปรับปรุงการมีสวนรวมในผลิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต   กลาวคือ   ในการผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ภายใตโครงการ “รวมผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน” คณะฯ ไดจัดประชุมผูปกครองของนิสิตในโครงการฯ เพื่อใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะในกระบวนการรับเขาและการจัดการเรียนการสอน (2.3.9)  ไดนําผลการประชุมไปปรับปรุงกระบวนการ
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รับเขาศึกษา    นอกจากนี้  จากขอมูลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใน โครงการรวมผลิต
บัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืนฯ ปการศึกษา 2553 ซึ่งพบวา ผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา มีบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติครบตามที่คณะฯ กําหนดมีเพียง จํานวน  1 ราย   เนื่องจากพบปญหาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใหการ
สนับสนุนทุนการศึกษา เพราะขาดความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการจางงานของทองถิ่น ดังนั้น คณบดี   รองคณบดีฝาย
วิชาการและอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดขอพบผูวาราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งเปนคณะกรรมการเพื่อ พัฒนาคณะ
พยาบาลศาสตร เพื่อขอความรวมมือในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่จังหวัดนครนายก ท้ังนี้ ผูวา
ราชการจังหวัดนครนายกไดเชิญทองถิ่นจังหวัดนครนายกรวมปรึกษาหารือ ในวันที่ 9 เมษายน 2553  (2.3.10) และไดขอ
สรุปวา  ทองถิ่นจังหวัดนครนายกจะประสานงานใหคณะพยาบาลศาสตรเขารวมประชุมประจําเดือน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พื้นท่ีจังหวัดนครนายก   ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมือในการผลิต
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และทองถิ่นจังหวัดจะรับผิดชอบในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการ
จางงานของทองถิ่น  :ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาว จะชวยใหกระบวนการรับเขาของนิสิตในโครงการฯ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  และนอกจากนี้ในโครงการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติสาขาการพยาบาลที่มีจัดดําเนินการในทุกภาคการศึกษา ทําใหอาจารยแตละสาขาวิชานําผลการประเมินที่ไดจาก
การท่ีแหลงฝกปฏิบัติเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน  

 

คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน                                    3  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
2.3.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร   ครั้งท่ี 1/2552           วันที่ 22 

กันยายน 2552 
2.3.2 รายงานการประชุมเพื่อประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน    
2.3.3 หนังสือขออนญุาตศึกษาดูงานการทําประชาคมหมูบาน  หมู 7  ตําบลทรายมูล จังหวัดนครนายก    
2.3.4   โครงการ สงเสริมการเกษตรอนิทรียตําบลทาทราย    
2.3.5   เอกสารโครงการ รวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน  และเอกสาร MOU  

โครงการ รวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน   
2.3.6 โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนและหนวยงานในชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรู 
2.3.7 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553– 2555 ) องคการบริหารสวนตําบลทาทราย อําเภอเมอืง จังหวัดนครนายก ”  
2.3.8 เอกสารการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการขอการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนิสิต 
2.3.9 รายงานการประชุมประชุมผูปกครองของนิสติใหม ปการศึกษา 2552 โครงการ“รวมผลิตบัณฑิตพยาบาล

เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน”  
2.3.10 ภาพถายการประชุมปรึกษาหารือกับผูวาราชการจังหวัดนครนายกและทองถิ่นจังหวัดนครนายก                  
2.3.11 โครงการความรวมมอืการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สาขาการพยาบาล และขอเสนอแนะจากแหลง

ฝกปฏิบัติ 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

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

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย   2 
 
ผลการดําเนินงาน 
                      ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจํา จํานวน28คน (2.4.1) และ นิสิต 2 หลักสูตร จํานวน 
395 คน (2.4.2)   

ดังนั้นจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ 223.72  คิดเปนอตัราสวนของนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา  เทากับ 1: 7.99 (2.4.3)  ซึ่งมีรอยละความคางจากเกณฑมาตรฐาน เทากับ  -0.12  คิดเปน
ระดับคะแนน 3 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.4.1 เอกสารแสดงจาํนวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)  ปการศึกษา 2552 
2.4.2 เอกสารแสดงจาํนวนนิสิต ปการศึกษา 2552 
2.4.3 แสดงการคิด จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  และคารอยละความแตกตางระหวาง FTES 

ตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

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 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
น.ส.นภาพร ศรีโพธิ์   

1833 
1816 

เปาหมาย   รอยละ 40   
 
ผลการดําเนินงาน                     

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนอาจารยท้ังหมด 41 คน (2.5.1) มีวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
ปริญญาเอก      9 คน     คิดเปน   รอยละ  21.43 
ปริญญาโท    33  คน     คิดเปน   รอยละ  78.57 
ปริญญาตรี     - คน     คิดเปน   รอยละ  - 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 1 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.5.1   เอกสารแสดงจาํนวนอาจารยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานและลาศึกษาตอ และ เอกสารแสดง 
 คุณวุฒิการสําเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอกของคณาจารย 

คณะพยาบาลศาสตร  
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ตัวบงชี้ที่ : 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   
         ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 44 
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 - 69 
         แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป นอยกวารอยละ 30 
คะแนน   2  
            1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 – 69    
และ     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป เทากับหรือมากกวารอยละ 30 
หรือ    1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรอืเทากับ รอยละ 
70 และ    2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป นอยกวารอยละ 30 
คะแนน   3  
           1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรอืเทากับ รอยละ 
70 และ    2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป เทากับหรือมากกวารอยละ 30 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ  30 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตร  มีอาจารยประจําจํานวน 41 คน  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  
รองศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 7 คน  และอาจารย 33  คน สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย คิดเปน 2.44 : 17.07 : 80.49  (2.6.1)  คิดเปนรอยละ 19.51 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 1 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.6.1   เอกสารแสดงจาํนวนอาจารยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานและลาศึกษาตอ และอาจารยท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
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ตัวบงชี้ที่ : 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. มีการดําเนินการวางแผนปองกนั หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (หมายถึง มีการวิเคราะห

และสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทําแผนปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทําผิดจรรยาบรรณและดําเนินการตามแผนที่
กําหนด) 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย   ระดับ 5 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  การดําเนนิการกระบวนการกํากับดูแลอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
พยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร   มีการดําเนินการได 4  ขอ   ดังนี้  

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
คณะพยาบาลศาสตร   ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล  ซึ่งมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย ไวเปนลายลักษณอักษร (2.7.1) ท้ังนี้คูมือท่ีจัดทําไดผานการปรับปรุงคูมือ จํานวน 3  ครั้ง  ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาลและแจกใหอาจารยทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติ (2.7.2) 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

เพื่อติดตามสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและชี้แจงใหหัวหนาสาขารับทราบขอกําหนดในจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยพยาบาล (2.7.3)  มีการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใหเสนอรายชื่ออาจารยดีเดนดานการ
สอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2552  และพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการสรรหาอาจารย
และบุคลากรดีเดน (2.7.4)  เพื่อเปนขวัญกําลังใจและ สงเสริมใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณะพยาบาลศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.5) มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสงเสริมใหการประเมินจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยเปนสวนหนึ่งของการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยมอบหมายใหหัวหนาสาขาวิชา เปนผู
ประเมินคณาจารยในสาขาใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (2.7.6) อีกทั้งมีการประชุมติดามผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (2.7.7) 

4. มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   โดยจัดทําข้ันตอนแสดงการดําเนินงานกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.8) และในการดําเนินการ

กับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดจัดทําขอตกลงและขอปฏิบัติ  โดยกําหนดบทลงโทษไวให     ผูปฏิบัติรับทราบใน
กรณีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยระบุไวในคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีการ
ประชุมติดตามกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งในปการศึกษา 2552 (2.7.9)          ยังไมมีคณาจารยท่ีปฏิบัติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.7.1 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล  (แกไขครั้งท่ี 3) 
2.7.2 บันทึกขอความการสงคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาลแจกใหคณาจารย 
2.7.3 รายงานการประชุมกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
2.7.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารยและบุคลากรดีเดนและแบบเสนอชื่ออาจารยและ

บุคลากรดีเดน ประจําปการศึกษา 2552  
2.7.5 คําสั่งแตงตั้งกรรมการสงเสริมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.7.6 ผลการประเมินอาจารยเกี่ยวกับจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย  
2.7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย     
2.7.8 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล แสดงบทลงโทษกรณีสําหรับผูไมปฏิบัติตาจรรยาบรรณ

วิชาชีพในคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยพยาบาล  และขั้นตอนการกํากับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.7.9 รายงานการประชุมกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  
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ตัวบงชี้ที่ : 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาํทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

2. มีกลไกการบรหิารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครอืขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรยีนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3-4 ขอ 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 1833 
 

เปาหมาย   3  ขอ 
ผลการดําเนินงาน               

ในปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาตร มีผลการดําเนินงาน 5  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน 
  คณะพยาบาลศาสตร  จัดใหมีการพัฒนาอาจารยดานความรูในการทําวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน   โดยจัดใหอาจารยในสาขาเขารวมการประชุมวิชาการดานการวิจัยท่ีจัดโดยคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
ของคณะฯ  (2.8.1, 2.8.2) 

2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  
                มีคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรทุกหลักสูตร  (2.8.3)   ซึ่งเปนตัวแทนของทุกสาขาวิชามีหนาท่ีใน
การจัดการ ดูแล แกไข ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนรายวิชาทุกวิชา นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและเกิดประโยชนสูงสุด   
มีการดําเนินโครงการสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล  โดยกระตุนใหอาจารยสงผลงานเขารวมในโครงการ
สรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล  และเปนที่ปรึกษานิสิตในการจัดสงนวัตกรรมทางการพยาบาล  (2.8.4)    
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3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
                      คณะพยาบาลศาสตร  มีการตั้งงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย (2.8.5) มีการ
สนับสนุนใหอาจารยขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยท่ีพัฒนาการเรียนการสอนจากภายนอกคณะฯ (2.8.6) 

4.  มีการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน  
โดยอาจารยของคณะฯไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไดแก  
1) โครงการวิจัยเรื่อง  ผลของการเรียนการสอนวิชาบุหรี่กับสุขภาพตอความรู ทัศนคติและพฤติกรรม

สุขภาพตอการสูบบุหรี่และสุขภาพและความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก (อยูระหวางดําเนินการเผยแพร)  2.8.7) 

2) โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ 
(อยูในระหวางดําเนินงาน) (เอกสารหมายเลข 2.8.8) 

5. มีการสรางเครือขายนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
   โดยคณาจารยของคณะพยาบาลศาสตรรวมทําวิจัยรวมกับแผนงานพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
(พย.สสส.) และ 19 สถาบันพยาบาลทั่วประเทศ สรางเครือขายและดําเนินการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนศูนยเด็กเล็ก
ตนแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล” (2.8.9)  

  
 ระดับคะแนน 3 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.8.1 โครงการ การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวจิัย 
2.8.2 โครงการพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษเพือ่การตีพิมพเผยแพร 
2.8.3 รายงานการประชุมกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วาระการนําเสนอ course syllabus 
2.8.4 เอกสารโครงการสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล 
2.8.5 การจัดสรรเงินรายไดของคณะฯ เพื่อการทําวิจัย 
2.8.6 โครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
2.8.7 โครงการวิจัยเรือ่ง  ผลของการเรียนการสอนวชิาบุหรี่กับสุขภาพตอความรู ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพตอ

การสูบบุหรี่และสขุภาพและความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนของนิสิตหลักสตูรปริญญาตรี ท่ี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก 

2.8.8 หนังสือสัญญาทุนวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ผลิตพยาบาลเปนผูนําในการสรางเสริม
สุขภาพ” ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. 

2.8.9 หนังสือสัญญาทุนวิจัยเรือ่ง “การถอดบทเรียนศูนยเด็กเล็กตนแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล” 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.8.1 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงจดขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1     นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80  
คะแนน   2    รอยละ 81 – 90 
คะแนน   3    มากกวารอยละ 90 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ  20 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มีผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จํานวน 10ผลงาน  คิด
เปน ผลงานวิชาการที่ไดรับการแจงจดลิขสิทธิ์ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา  รอยละ  24.39   ( 2.8.1.1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 1 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 
2.8.1.1 หนังสือรับรองการแจงจดขอมลูลิขสิทธิ์ของผลงานวิชาการ จาํนวน 7 ผลงาน 
2.8.1.2 เอกสารการตีพมิพบทความ/วิจัย จํานวน 3 ผลงาน 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 - 59  
คะแนน   2 รอยละ 60 –79 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับรอยละ 80 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ 80 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 บัณฑิตรุนที่  8  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   จํานวน 78  คน   ไดงานทํา
ครบทุกคนภายใน 1 ป   นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา   โดยทํางานในโรงพยาบาลของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คิดเปนรอย
ละ 100  (2.9.1)      
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.9.1    รายนามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552  และ 
เอกสารแสดงสถานที่ทํางานของบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.9.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 – 59  
คะแนน   2 รอยละ 60 -79 
คะแนน   3 มากกวาหรอืเทากับรอยละ 80 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ 70 
 
ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา 2552  มีจํานวน  78  คน ไดงานทําครบทุก
คน ในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 100  (2.9.1.1)      

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.9.1.1 รายนามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552                     
ท่ีไดงานทําตรงสาขา 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

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

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ 90 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552   มีบัณฑิตจบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต  จํานวน 78 คน ในจํานวนนี้        ทุกคน 
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑและสูงกวาเกณฑ กพ.  (2.10.1) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 2.10.1  จํานวนเงินเดือนที่บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแตละคนไดรับ  
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ตัวบงชี้ที่ : 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1 -2.49 
คะแนน  2 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 2.50 – 3.49 
คะแนน  3 ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย มากกวาหรือเทากับ 3.50 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย   รอยละ 3.5 
 
ผลการดําเนินงาน 
                  คณะพยาบาลศาสตร  ไดติดตามระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   โดย
ดําเนินการวิจัย เร่ือง  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานตอสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล  ในระยะเวลา 
1 ป  หลังสําเร็จการศึกษา  (บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 7)  (อยูระหวางดําเนินการ) โดยสอบถามความพึง
พอใจจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูรับบริการ เกี่ยวกับสมรรถนะการทํางานของบัณฑิต พบวา  ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร รุนที่ 7 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.67    (2.11.1.) 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

  2.11.1     ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.11.1 รอยละเฉลีย่ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขา

สอบทั้งหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1      นอยกวารอยละ 75  
คะแนน   2     รอยละ 75-85 
คะแนน   3      มากกวารอยละ 85 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ 75  
 
ผลการดําเนินงาน      

ในรอบ 3 ปการศึกษาที่ผานมา  ตั้งแตปการศึกษา 2550  ถึง 2552  บัณฑิตระดับปริญญาตรีสําร็จหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร รุน 6  รุน 7 และรุน 8  และ บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 1  รุน 2   และรุน 3    มีผลการ
สอบความรูขอข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพ   ดังนี้  
  ปการศึกษา 2550 

1) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุน 6  จํานวน 37 คน  สอบผานจํานวน 33 คน            คิดเปน 
รอยละ  89.19  ( 2.11.1.1)   

ปการศึกษา 2551 
2) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุน 7  จํานวน 50 คน  สอบผาน จํานวน 37 คน            คิดเปน 

รอยละ  74.00  ( 2.11.1.2)  
3) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) รุน 1 จํานวน 90 คน  สอบผานจํานวน  27 คน  คิด

เปนรอยละ 30.00  ( 2.11.1.3)  
4) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) รุน 2 จํานวน 54 คน  สอบผานจํานวน 16 คน  คิด

เปนรอยละ 29.62  ( 2.11.1.4)   
ปการศึกษา 2552 
5) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุน 8  จํานวน 78 คน  สอบผานจํานวน 43 คน            คิดเปน 

รอยละ  55.13  ( 2.11.1.5)  
6) บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) รุน 3 จํานวน 22 คน  สอบผานจํานวน         4 คน  

คิดเปนรอยละ 18.19  ( 2.11.1.6)   
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 สรุปในรอบ 3 ปท่ีผานมา  บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร สอบผานความรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ช้ัน 1  ดังนี้ 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   คิดเปนรอยละ 72.77 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) คิดเปนรอยละ 25.94 
    เฉลี่ยท้ัง 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 49.36 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดบัคะแนน 1 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.11.1.1 ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ  ช้ัน 1  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุน 6 

2.11.1.2 ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ  ช้ัน 1  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 1 

2.11.1.3 ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 และการผดุงครรภ  ช้ัน 1  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 2 
2.11.1.4 ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ  ช้ัน 1  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุน 7 
2.11.1.5  ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ  ช้ัน 1  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุน 8 
2.11.1.6 ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 และการผดุงครรภ  ช้ัน 1  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) รุน 3 
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ตัวบงชี้ที่ : 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาที่ไดรับ 
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

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 ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวจิัย 

และหรือ  วิทยานิพนธมากกวาหรือ เทากับ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

อ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร 
  

1804 
  

เปาหมาย   รอยละ  0.030 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  มีนิสิตและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน 3 คน จากจํานวนและศิษยเกา 175 คน(12.12.1) คิดเปนรอยละ 1.71 รายช่ือนิสิตท่ีไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองมีดังนี้ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ นิสิตชั้นปที่ 
1 นายสุขสันต  จันทรชุม ไดรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน จากสมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทยภาคตะวันออก ในงานประชุมวิชาการประจําป 
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 (12.12.2) 

ศิษยเการุนที่ 7 

2 นายสุรชัย  ภูมิศรีจันทร ไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการแขงขันกรีฑาประเภทบุคคล 
200 เมตรชาย จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 29  ระหวางวันที่ 10-12  
ธันวาคม 2552 (2.12.3) 

นิสิตช้ันปท่ี 3 
  

3 นางสาวจันจิรา พิริยะสุทธิ์ ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันกรีฑาประเภทบุคคล 
400 เมตรหญิง จากการแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 29  ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 2552 
(2.12.4) 

นิสิตช้ันปท่ี 2
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  นอกจากนี้ยังมนีิสิตไดรับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย   1 รางวัล ดังนี ้
ที่ ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ไดรับ นิสิตชั้น

ปที่ 
1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศพานไหวครูประเภทสวยงาม ในโครงการ

ไหวครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 
2552 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552  (2.12.5) 

 

 
 เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรยังไมเปดการเรยีนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงไมมีนิสิตและศิษยเกาท่ีไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจัยและหรอืวิทยานิพนธ    
     
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 2 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
  2.12.1 รายช่ือและจํานวนนิสิตปการศึกษา 2552 และบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมด 

2.12.2 ภาพถาย พิธีรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ภาคตะวันออก ใน
งานประชุมวิชาการประจําป วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 

2.12.3 ภาพถาย พิธีรับเหรียญเงินจากการแขงขันกรีฑาประเภทบุคคล 200 เมตรชาย จากการ แขงขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 29  ระหวางวนัที่ 10-12 ธันวาคม 2552 

2.12.4 ภาพถาย พิธีรับเหรียญทองจากการแขงขันกรีฑาประเภทบุคคล 400 เมตรหญิงจากการ แขงขันกีฬา
สถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 29  ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 2552 

2.12.5 ภาพถาย โลรางวัลชนะเลิศพานไหวครูประเภทสวยงาม ในโครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2552   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 
 
35

 
  ตัวบงชี้ที่ : 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารย          

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1     รอยละ 50 – 69  
คะแนน   2    รอยละ 70 – 89 
คะแนน   3    มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ  90 
ผลการดําเนินงาน    
  คณะพยาบาลศาสตร  ยังไมเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 
 
36

 
  ตัวบงชี้ที่ : 2.13.1 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1      รอยละ 1 - 39  
คะแนน   2     รอยละ 40 - 59 
คะแนน   3     มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ  70 
ผลการดําเนินงาน 

คณะพยาบาลศาสตร  ยังไมเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
...................................................................................................................................................................................... 
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  ตัวบงชี้ที่ : 2.13.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 - 49 
คะแนน   2 รอยละ 50 - 74 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับรอยละ 75 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา  รักซอน  

1833 
1821 

เปาหมาย  รอยละ 100 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะพยาบาลศาสตร  ยังไมเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
...................................................................................................................................................................................... 
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องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ : 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

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

อ.อุบลวนา ขวญับุญจันทร 
น.ส.สุวภัทร สุขหอม 

1804 
1821 

เปาหมาย   ระดับ  8 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 คณะฯ ไดจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกามีผลงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
 1.  มีการจัดทําสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1  ในดานการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย   
รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิต1 (3.1.1 )  นําเสนอผลการสํารวจตอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
(3.1.2) 
 2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน  หองคอมพิวเตอร
เพื่อใหนิสิตไดใชบริการในเวลาทําการ (3.1.3) หองคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต เพื่อใหนิสิตไดใชบริการนอกเวลาทําการ  
(3.1.4)   โสตทัศนูปกรณประจําทุกหองเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน(3.1.5)    หองปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหนิสิต
ไดฝกทักษะการพยาบาล (3.1.6)  หองสมุดประจําคณะ(3.1.7)   
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 
 
39

 
 3.  มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 
  3.1  จัดและปรับปรุงสิ่งแวดลอมภายในตัวอาคารเรียนและภูมิทัศนภายนอกอาคารใหสะอาดสวยงาม เอื้อ
ตอ การเรียนรูอยูเสมอ    

3.2 จัดสถานที่ออกกําลังกายสําหรับนิสิตและบุคลากร  ท้ังภายในหองปรับอากาศและพื้นที่เปดโลง
ภายนอกหอง (3.1.8) 
  3.3 จัดหองพยาบาลสําหรับนิสิตเจ็บปวยขณะเรียนอยู ท่ีคณะฯ เพื่อใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน   
ประชาสัมพันธใหนิสิตทุกคนทําบัตรประกันสุขภาพโดยใชสิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
  3.4 ประสานกับสํานักงานบริการกิจการหอพัก  ในการจัดหองพักสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร (3.1.9) 

4. มีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  จัดใหมีอาจารยประจําช้ัน (3.1.10) ช้ันปละ  2  คน  
เพื่อทําหนาท่ีในการประสานงานในการจัดการเรียนการสอนและเปนที่ปรึกษาของนิสิตในแตละช้ันป  จัดใหมีอาจารยท่ี
ปรึกษา (3.1.11)  เพื่อชวยเหลือ นิสิตในขณะที่มีปญหาทางดานวิชาการและการปรับตัวในสถาบัน   กําหนดชวงเวลาใน
ตารางสอนใหอาจารยประจําช้ัน เขาพบนิสิตและใหนิสิตเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา (3.1.12)  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ใหมเขารวมอบรมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรยีมความรู ความเขาใจ ในการใหคําปรึกษานิสิตมีคูมืออาจารย
ประจําช้ันและอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อเปนแนวทางแกอาจารย(3.1.13)    
   5.  มีการจัดบริการแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน  โครงการปจฉิมนิเทศและ
พิธีประกาศการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมสถานบริการพบบัณฑิต  (3.1.14) จัดทําฐานขอมูล
ศิษยเกาบน Website ของคณะฯ เพื่อเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารของศิษยเกา  สนับสนุนการดําเนินงานของชมรมศิษย
เกาคณะพยาบาลศาสตร โดยจดัใหมีสถานที่ทํางานของชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร จัดทําโครงการศิษยเกาสัมพันธ 
เพื่อใหศิษยเกาไดแลกเปลี่ยนประสบการณวิชาชีพ (3.1.15) 

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา เชน โครงการฟนฟูวิชาการ เรื่อง          
การใชยาและขอควรระวังในการใชยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ(3.1.16) , โครงการฟนฟูวิชาการ เรื่อง    การรักษาพยาบาลขั้นตน
ในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ(3.1.17)  นํานิสิตศึกษาดูงานสภาพยาบาล 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการประจําทุกป เชน  รายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของงาน
บริการการศึกษา งานโสตทัศนูปกรณและคอมพิวเตอร งานหองเสริมศึกษาและสาธิตการพยาบาล (3.1.18)  รายงานผลความ
พึงพอใจในการเขารวมโครงการประชุมวิชาการ 

8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ไดแก 
- ในการเรียนภาคทฤษฎี เดิมภาคเรียนตนและปลาย คณะจัดสอนในหองขนาดใหญ จํานวนผูเรียน 80-100 คน  ใน

ภาคการศึกษาฤดูรอน ไดแบงกลุมผูเรียนเปน 2 กลุม(3.1.19)  เพื่อใหผูเรียนมีความสะดวก เขาถึงสื่อการสอนมายิ่งข้ึน  
-  การปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน 

  
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1.1       รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1   
3.1.2       รายงานการประชุม กรรมการประจําคณะ  แสดงผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1   
3.1.3 ภาพถายหองคอมพิวเตอรท่ีเปดใหนิสิตไดใชบริการในเวลาทําการ 
3.1.4 ภาพถายหองคอมพิวเตอรท่ีเปดใหนิสิตไดใชบริการนอกเวลาทําการ    
3.1.5 ภาพถายโสตทัศนูปกรณประจําทุกหองเรียน 
3.1.6 ภาพถายหองฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาล   
3.1.7 ภาพถายหองออกกําลังกาย   ลานออกกําลังกาย 
3.1.8 ภาพถายหองสมุดประจําคณะพยาบาลศาสตร 
3.1.9 สําเนาบันทึก คณะพยาบาลศาสตร ถึงผูอํานวยการสํานักงานบริการกิจการหอพัก    ประสานการเขาพักหอพัก

ของนิสิต 
3.1.10 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําช้ัน  
3.1.11 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา  
3.1.12 ตารางสอนแสดงชั่วโมงสําหรับนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.13 คูมือสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน 
3.1.14  โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
3.1.15 โครงการศิษยเกาสัมพันธ 
3.1.16  โครงการฟนฟูวิชาการ เรื่อง  การใชยาและขอควรระวังในการใชยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
3.1.17 โครงการฟนฟูวิชาการ เรื่อง  การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
3.1.18 รายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานคณบดี   
3.1.19 ตารางสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2552  
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  ตัวบงชี้ที่ : 3.2 มีการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวสิัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนกัศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

                 - กิจกรรมวิชาการ 
                 - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
                 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรกัษาสิ่งแวดลอม 
                 - กิจกรรมนันทนาการ 
                 - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
การศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

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

อ.อุบลวนา ขวญับุญ
จันทร 
น.ส.สุวภัทร สุขหอม 

1804 
1821 

เปาหมาย    ระดับ    4 
  
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 คณะฯ มีผลการดําเนินงานผาน 4 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยกําหนด
เปนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 (3.2.1)  มีคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต(3.2.2)  และอาจารยท่ี
ปรึกษาสโมสรนิสิต  ใหคําปรึกษาในดานการเขียนโครงการกิจกรรม  การจัดกิจกรรม  การหาแหลงประโยชนในการจัด
กิจกรรม และดูแลกิจกรรมของนิสิตท่ีจัดข้ึน(3.2.3)  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตอยาง
ครอบคลุมทุกประเภทอยางเหมาะสมทุกโครงการที่เสนอ โดยงบประมาณสวนหนึ่งไดมาจากผานการพิจารณาจาก สโมสร 
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องคกรนิสิตของมหาวิทยาลัย  งบประมาณอีกสวนหนึ่งสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร   จัดทําแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหมีอัตลักษณท่ีพึงประสงค 8 ประการ ไดแก คิดเปน ทําเปน หนักเอา เบาสู รูกาลเทศะ 
เปยมจิตสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร ออนนอมถอมตน งามดวยบุคลิก    พรอมดวยศาสตรและศิลป    โดยคณะกรรมการ
บริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต สโมสรนิสิต ไดจัดทําโครงการโดยมีการระบุคุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม    เปาหมาย
ของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และการประเมินผล อยางชัดเจน   มีการ
กําหนดนโยบายและดําเนินการใหนิสิตเขารวมโครงการ/  กิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

2.  มีการสงเสริมใหคณะฯ และสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมนิสิต   จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครบ 5 ประเภท   ดังนี้  
2.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก 

1)โครงการ สายสัมพันธวันแรกพบรวมใจลด ควันบุหรี่ กิจกรรมใหความรูสรางความตระหนักถึงโทษ 
พิษภัยของบุหรี่ สามารถนําขอคิดจากการรวมแกปญหาบุหรี่ไปประยุกตใชและใหคะแนะนํากับบุคคลใกลตัวท่ีสูบบุหรี่ได 
(3.2.4)   

2) โครงการ รูทันเรื่องเพศ  จุดประสงค เพื่อใหนิสิตมคีวามรูและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการม ี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร (3.2.5)   
  3) โครงการภาวะโภชนาการสาํหรับวัยเจริญพันธุ จุดประสงค เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการ
เลือกบริโภคอาหารที่ถูกตอง(3.2.6) 

2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 
1) โครงการสามัคคีชาวสีขาว จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  และสรางความ 

สามัคคี  ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร (3.2.7)  
2) โครงการ กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 29  จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต และสรางความสามัคคี  สรางเครือระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาล(3.2.8) 
  3)    โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จุดประสงค เพื่อสงเสริมใหนิสิตคณะพยาบาลศาสตร เปนความสําคัญและ
ประโยชนของการออกกําลังกายสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน(3.2.9) 
  4) โครงการ กลวิธีบําบัดขจัดความเครียด จุดประสงค เพื่อใหนิสิตสามารถแกไขปญหา ดูแลตนเอง และ
จัดการกับความเครียดได(3.2.10) 

2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก 
1) โครงการ การจัดการกับสิ่งแวดลอม  จุดประสงคโครงการเพื่อรณรงคใหนิสิต  ตระหนักถึงปญหา 

สิ่งแวดลอม สงเสริมการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด (3.2.11)  
2) โครงการจิตอาสา พัฒนาความรูสูการดูแลตนเอง จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกสํานึกเรื่องจิตอาสาใหแก

นิสิต ใหนิสิตไดนําความรูเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องตนมาถายทอด(3.2.12) 
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2.4 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก 
1) โครงการ   สอนนองรองเพลง  จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตเกิดความรักความภูมิ 

ใจในสถาบัน และวิชาชีพพยาบาลศาสตร(3.2.13)   
2 )โครงการ สายสัมพันธวันแรกพบรวมใจลด ควันบุหรี่  กิจกรรมนันทนาการจุดประสงคโครงการเพื่อ

ปลูกฝงใหนิสิตเกิดความรักความภูมิใจในสถาบัน ปลูกฝงระเบียบวินัยของนิสิต  สรางความสามัคคีระหวางนิสิต มีกิจกรรม
รับนองอยางสรางสรรค กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมสันทนาการ การสอนระเบียบวินัย   (3.2.14)   

2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก 
1) โครงการ กตัญูคารวะ สืบสารวัฒนธรรมองคกร จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตมีความ

กตัญู ระลึกในพระคุณของครู (3.2.15)  
2) โครงการ รวมพลังเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม จุดประสงคโครงการเพื่อสรางเสริมและพัฒนาอัต

ลักษณท่ีพึงประสงค ของนิสิต(3.2.16)  
3) โครงการสวยใส ใกลครัว  จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมการประกอบ 

อาหารไทย  (3.2.17) 
4) โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตรักษาและสืบทอด 

ประเพณีและการทํานุบํารุงศาสนา(3.2.18) 
5) โครงการ ปฏิบัติธรรมนําปญญาพัฒนาความรูคูคุณธรรม จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตนํา

หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชิวิตได(3.2.19) 
ในการจัด กิจกรรมพัฒนานิสิต คณะฯได บูรณากิจกรรมพัฒนานิสิตกับการเรียนการสอน และการวิจัย ในรายวิชา

การดูแลตนเองดานสุขภาพ  (3.2.20)  บูรณากิจกรรมพัฒนานิสิตกับการบริการวิชาการ ในโครงการพยาบาลอาสาเพื่อการ
ปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน(3.2.21) 

นอกจากนี้คณะไดสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย เชน  
โครงการ ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล(3.2.22)   มีการจางงานนิสิตเพื่อใหนิสิตมีรายไดเปนทุนการศึกษาอีกทั้งไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน (3.2.23) 
 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตทุกภาคการศึกษา  (3.2.24)     มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรม ท้ัง
ท่ีดําเนินการคณะและสโมสรนิสิต โดยการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการและกจิกรรม/กลุมเปาหมาย  งบประมาณดําเนินการ  พรอมท้ังปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม และนําเสนอมหาวิทยาลัย   

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง มีการปรับแผนพัฒนานิสิต 
บูรณาการกิจกรรมพัฒนานิสติกับภาระกิจอื่นๆของคณะฯ (3.2.24)      
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2.1 แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตการประจําปการศึกษา 2552 
3.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3.2.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิต 
3.2.4 โครงการ สายสมัพันธวันแรกพบรวมใจลด ควันบุหรี ่กิจกรรมใหความรูพิษภัยของบุหรี ่
3.2.5 โครงการ รูทันเรื่องเพศ    
3.2.6 โครงการ ภาวะโภชนาการสําหรับวัยเจริญพันธุ   
3.2.7  โครงการสามัคคีชาวสีขาว   
3.2.8 โครงการ กีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 29     
3.2.9 โครงการ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ   
3.2.10 โครงการ กลวิธีบําบัดขจัดความเครียด   
3.2.11 โครงการ การจัดการกับสิ่งแวดลอม    
3.2.12 โครงการ จิตอาสา พัฒนาความรูสูการดูแลตนเอง   
3.2.13 โครงการ  สอนนองรองเพลง      
3.2.14  โครงการ สายสัมพันธวันแรกพบรวมใจลด ควันบุหรี่  กิจกรรมนันทนาการ    
3.2.15 โครงการ กตัญูคารวะ สืบสารวัฒนธรรมองคกร   
3.2.16 โครงการ รวมพลังเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม   
3.2.17 โครงการสวยใส ใกลครัว    
3.2.18 โครงการสานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา   
3.2.19 โครงการ ปฏิบัติธรรมนําปญญาพัฒนาความรูคูคุณธรรม   
3.2.20 โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการดูแลตนเองดานสุขภาพ   เพื่อผลิตบัณฑิตเปนผูนํา 

ในการสรางเสริมสุขภาพ 
3.2.21 โครงการพยาบาลอาสาเพื่อการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน  
3.2.22 โครงการ ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล 
3.2.23 โครงการพัฒนาทักษะบริการ  
3.2.24 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แสดงการประเมินการจัด

โครงการ 
3.2.25 สําเนาบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แสดงการปรับแผนพัฒนา

นิสิต    
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องคประกอบที ่4 การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ที่ : 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวจิัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีใชประโยชนได
จริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมอืระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ 
คะแนน   3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อนิคุม 
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ 

1809 

เปาหมาย   5  ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของ
คณะพยาบาลศาสตร (4.1.1) ประกอบดวยผูแทนแตละสาขาวิชาฯ เขารวมเปนกรรมการฯ มีหนาท่ีหลักในการบริหาร
งบอุดหนุนวิจยั ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน ติดตามการดําเนินการวจิัยของนักวจิัย ตลอดจนการสนับสนุนใหนักวิจัย
เผยแพรผลงานวิจัย โดยจัดใหมีการประชุมรวมกันของคณะกรรมการสงเสริมการวจิัยทุก 2-3 เดือน (4.1.2) เพื่อวางแผนและ
ติดตามการดําเนินการวิจัยของคณะฯ  นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดทําคูมือเสนอขอรับทุนวิจยัจากเงินรายไดคณะ
พยาบาลศาสตรป 2552 (4.1.3) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในการจดัทําโครงรางงานวิจัย และเปนเครื่องมือสือ่สาร
ประชาสัมพันธใหแกนักวิจัยใหรับทราบแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะ เพื่อใหการดําเนินการ
วิจัยของคณะพยาบาลศาสตรบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยัของชาติ 
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2. คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจยัและงาน
สรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง เชน ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย (4.1.4) ท่ีประกอบดวยช่ือโครงการ ช่ือผูจัดทํา 
แหลงทุนภายใน/ภายนอก ตลอดจนบทคัดยอผลการวจิัยเมื่องานวิจัยนั้นเสรจ็สิ้นแลว  

3. คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค โดยจัดสรรเงนิงบประมาณเงินรายไดคณะประมาณ 5% เปนทุนสนับสนุนเพื่อการวิจยั สงเสริมให
นักวิจัยวิจัยดําเนินการวิจัยมากขึ้น ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2552 (4.1.3) 
และโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล (4.1.5) นอกจากนีค้ณะพยาบาลศาสตรมี
นโยบายใหอาจารยดําเนินการวิจัยเปนผลสําเร็จเรว็ข้ึนโดยกาํหนดใหนักวิจยัใชเวลา 0.5 วันตอสัปดาห ออกไปทํางานวิจัย
โดยไมถอืเปนวนัลา (4.1.6) 

4.  คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั โดยสงเสริมใหมีการจดัโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยแกนักวิจัยอยางตอเนื่องทุกป สําหรับปการศึกษา 2552 คณะกรรมการสงเสริมการวจิัยไดจดั
โครงการเพือ่พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช
โปรแกรม SPSS เพื่อการวิจยั (4.1.7) และโครงการพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพเผยแพร 
(4.1.8) ซึ่งไดรับความรวมมอืจากนักวิจยั ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาเปนวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
คณะพยาบาลศาสตรตระหนักดีวาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยท่ีจัดข้ึนโดยคณะพยาบาลศาสตรอาจ
สนองตอบความตองการของนักวิจัยไดไมครบถวน จึงสนบัสนุนใหนักวิจัยเขารับการพัฒนาความสามารถดานการวิจยัท่ีจัด
ข้ึนโดยองคกรภายนอกสถาบนั (4.1.9) เพิ่มข้ึนอีกดวย  

5. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยจัด
ทุนสนับสนุนใหนักวิจัยท่ีตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ (4.1.10) ดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัย
จากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตรป 2552 นอกจากนี้แลวคณะพยาบาลยังกําหนดใหมีการคัดเลือกนักวิจัยดีเดนของคณะ
พยาบาลศาสตร โดยคณาจารยและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอชื่อ (4.1.11) นักวิจัยท่ีไดรับการเสนอชื่อเปน
นักวิจัยดีเดนจะไดรับประกาศเกียรติคุณตอหนาท่ีประชุมของอาจารยและบุคลากรในโอกาสสําคัญที่คณะฯ จัดข้ึน  

6. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรวมมือกันดําเนินกิจกรรมดานการวิจัยดังนี้  

    6.1 การทําวิจัยรวมกัน ของนักวิจัยคณะพยาบาลศาสตรกับองคกรภายนอกสถาบัน (4.1.12) 
   6.2 การรวมมือกับองคกรภายนอกสถาบัน เชน วช จัดการนําเสนอผลงานวิจยั เรื่อง รูปแบบและแนวคิด

เกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (4.1.13) ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 (Thailand research expo) 
    

คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1.1   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
4.1.2   รายงานการประชุมของคณะกรรมการสงเสรมิการวิจัย 
4.1.3    คูมือเสนอขอรบัทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2552 
4.1.4    ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย 
4.1.5   โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล  
4.1.6    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่อนุมัติใหใชเวลา ½ วันในการทําวิจัย 
4.1.7    สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวจิัย 
4.1.8    สรุปโครงการพัฒนาการเขียนรายงานการวจิัยเปนภาษาอังกฤษเพื่อการตพีิมพเผยแพร 
4.1.9    เอกสารแสดงการเขารับการพัฒนาความสามารถดานการวิจยัท่ีจัดข้ึนโดยองคกรภายนอกสถาบันของ

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
4.1.10   ประกาศการใหทุนสนับสนุนนักวิจัยท่ีตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ 
4.1.11   แบบฟอรมการเสนอชื่อนักวจิัยดีเดนของคณะพยาบาลศาสตร 
4.1.12   โครงการวิจัยท่ีทําวิจัยรวมกันกับองคกรภายนอก  
4.1.13    สรุปผลโครงการนําเสนอผลงานวิจัยเรือ่ง รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการดแูลผูปวยโรคเรือ้รังในงาน 

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 (Thailand research expo) 
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  ตัวบงชี้ที่ : 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ วิชาการและการนําไปใช
ประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน สรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเรว็
ทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครอืขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอกสถาบนั 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวจิัยกับองคการภายนอก สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช

ประโยชน 
5. มกีลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ

สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน   3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อนิคุม 
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ 

1809 

เปาหมาย      3  ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน สอดคลองไปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาวคือ กําหนดใหงานวิจัยท่ี
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแลว กําหนดใหนักวิจัยสามารถนําเสนอรายงานผลการวิจัยใน
ลักษณะของ ตนฉบับที่พรอมสําหรับตีพิมพเผยแพรและการนําไปใชประโยชน (4.2.1) ไดสะดวกและงายมากยิ่งข้ึนกวาใน
อดีตท่ีผานมา ซึ่งกําหนดใหตองเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบรูณท่ีประกอบดวย 5-6 บท และเพื่ออํานวยประโยชนและ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยมากขึ้นคณะพยาบาลศาสตรจึงมีนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพใน
วารสารวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตามจายจริง (4.2.2)  พรอมกับสนับสนุนทุนโบนัสใหสําหรับ
นักวิจัยท่ีตีพิมพผลงานวิจัยเปนผลสําเร็จดังแสดงในคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตรป 2552 
(4.2.3)  
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2. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบรวบรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัยของนักวิจัยภายในคณะพยาบาลศาสตรท้ังใน
สวนที่ดําเนินการสําเร็จแลวและกําลังดําเนินการซึ่งอยูในฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย (4.2.4) คณะฯ สนับสนุนให
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพรวมกัน ดําเนินการ คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยและงาน สรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน จึงขอรับทุนสนับสนุนจากเครือขาย
พยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ในการสังเคราะหงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรในรอบ 10 ปเพื่อ
จัดทําแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping)" (4.2.5) เปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดทิศทางการวิจัยตอไป  

3. คณะพยาบาลศาสตรมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ัง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน  โดยไดรับทุนสนับสนุนในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) ในงาน การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ป 2552 (Thailand Research Expo 2009) เรื่อง รูปแบบและแนวคิดการดูแล
ผูปวยเรื้อรังแบบองครว ม (4.2.6) และมีนักวิจัยเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในงานนี้จํานวน 3 ทาน คือ อาจารย ดร. ศรีสุดา 
รัศมีพงศ  อาจารย ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรรณวิภา บรรณเกียรติ์ (4.2.7)  
 4. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน
เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน ซึ่งสอดคลองไปกับนโยบายของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเปดโอกาสและ
สนับสนุนใหนักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเปนนวัตกรรมใหมตอองคกรภายนอกเพื่อนําไปใชประโยชนท่ีกวางขวางมากขึ้น 
คณะสนับสนุนใหนักวิจัยของคณะรวมมือทําวิจัยกับองคกรภายนอก โดยมีอาจารยทําวิจยัรวมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล
ท่ัวประเทศ 19 แหง (เอกสารหมายเลข 4.2.8) นอกจากนี้ยงัคณะฯเขารวมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน 
เพื่อชุมชน:  กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ในแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน (4.2.9) ซึ่งแผนงานนี้มีเครือขายสถาบันการศึกษา จากหนวยงานภาครัฐในทุกภูมิภาคเขารวมเปนเครือขาย
การวิจัย โดยโครงการฯนี้เปนการพัฒนาโครงการตอเนื่องจาก โครงการสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)   มาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน  ซึ่งกิจกรรมของแผนงานนี้ ไดใหนักวิจัยในแผนงานฯเขารวมกิจกรรมนําเสนอ
บทเรียนจากการทํางานในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะ ๆ และ สังเคราะหองคความรูจากบทเรียนการทํางาน  
 5. คณะพยาบาลศาสตรมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ คุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงานเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําหนดใหนักวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวตอง
นําเสนอรายงานผลการวิจัยและบทสรุปตอผูบริหาร เพื่อนําไปจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ตอไป  ในปการศึกษา 
2552 คณะพยาบาลศาสตรสนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์จํานวน 4 ผลงาน (4.2.10) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 
 4.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยในการนําเสนอรายงานผลการวจิัยตอมหาวิทยาลัย 
 4.2.2 รายงานการประชุมคณะที่มีมติ “สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพเผยแพร” 

4.2.3 คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตรป 2552 
4.2.4 ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย 
4.2.5 โครงการพัฒนาผังพิสัยงานวิจยั (research mapping) 
4.2.6 สรุปผลโครงการนําเสนอผลงานวิจัย  
 เรื่อง รูปแบบและแนวคิดการดูแลผูปวยเรือ้รงัแบบองครว ม 
4.2.7 ผลงานวิจยั 3 เรื่อง ท่ีนําเสนอในงาน “การนําเสนอผลงานวิจยัแหงชาติ ป 2552” 
4.2.8 โครงการวิจัยท่ีรวมมอืกับสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 19 แหง 
4.2.9 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัยเรือ่ง ‘’ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: 

กรณีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
4.2.10     ผลงานที่ไดรบัจดจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์จํานวน 7 ผลงาน ไดแก ผลงานของอาจารย

ออมจิต วองวาณิช, อาจารย ดร. อริสรา สุขวัจนี, อาจารย ปาริชาต ญาตินิยม, อาจารย จารุวรรณ ไผ
ตระกูล, ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียา วังสะจันทานนท, อาจารย ชฎาภรณ วัฒนวิไล, และ อาจารย 
วิลาวัณย ไทรโรจนรุง 
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  ตัวบงชี้ที่ : 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

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

เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ อนิคุม 
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ 

1809 

เปาหมาย   90,000 บาท/คน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงเทากับ 28 คน (4.3.1) ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  ดังนี้ 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล นักวิจัย โครงการวิจัย แหลงทุน จํานวนเงินใน
ปงบประมาณ 
2552 (บาท) 

1 รศ.ศศิธร  วรรณพงษ, 
อ.ดร.ศรีสุดา รศัมีพงศ, 
อ.ศิปภา ภุมมารักษ 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวโิรฒ องครักษ’’ ระยะสามป 
(พ.ศ. 2552 - 2554) (4.3.2) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบการพยาบาล สภา
การพยาบาล  กระทรวง
สาธารณสุข  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  

531,000 

2 อ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ, 
วิโรจน ธนศิริรกัษ, ฉัตร
ชัย เอกปญญาสกุล และ 
อ.จารุวรรณ ไผตระกูล 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพของนิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (4.3.3) 

เงินรายไดคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวโิรฒ   

50,000 

3. ผศ.ดร.สมสิริ รุง
อมรรัตน และคณะ  

เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อผลิตพยาบาลเปนผูนําในการ
สรางเสริมสุขภาพ” (4.3.4) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 

200,000 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล นักวิจัย โครงการวิจัย แหลงทุน จํานวนเงินใน
ปงบประมาณ 
2552 (บาท) 

4. อาจารย จารวุรรณ ริ้ว
ไพบูลย  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สุขภาพดานอนามัยสวนบุคคลและ
การบริโภคอาหารตามหลักสขุ
บัญญัติแหงชาติของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปท่ี 3และ 4 โรงเรียน
ในเขตอําเภอองครักษ  จังหวดั
นครนายก (4.3.5)  

เงินรายไดคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ   

50,000 

5. อ. ดร. สุภาภัค เภตรา
สุวรรณ 

การพัฒนาโปรแกรมการดูแล
ชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึม
สเปกตรัม โดยการประยุกตใช
รูปแบบของ TEACCH MODEL ” 
(4.3.6) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย             
( สกว.) 

221,400 

6 ผูชวยศาสตราจารย 
ลาวัณย รัตนเสถียร 

ผลของก า รสอน เพศศึ กษ า ใน
โรงเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวย
เพื่อน (4.3.7) 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

147,000 

7 อ. วันเพ็ญ รักษปวงชน ผลของการเรียนการสอนวิชาบุหรี่
กับสุขภาพตอความรู ทัศนคติและ
พฤติกรรมตอการสูบ บุหรี่ และ
สุขภาพและความพึงพอใจในการใช
สื่ อการสอนของนิสิ ตพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒอ.องครักษ จ.นครนายก (4.3.8) 

ส ส ส .  ผ า น เ ค รื อ ข า ย
พยาบาลเพื่อการควบคุม
ยาสูบแหงประเทศไทย 
ส ม า ค ม พ ย า บ า ล แ ห ง
ประเทศไทย 

25,000 

8. อาจารย  ดร .  จันทิมา 
ฤกษเลื่อนฤทธิ์ 

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการ
ใหความรูตอความสามารถในการ
ทํากิจกรรมและการดูแลตนเองของ
ผูท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว (4.3.9) 

เงินรายไดคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ   

100,000 

9. อาจารย ขวัญจิ ต          
คุปตานนท  

ผลของโครงการเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะในนิสิตพยาบาล เพื่อเปน
อุดมคติไทยตอสมรรถนะในการ
ปฐมพยาบาลของนักเรียนมัธยมปท่ี 
3 จังหวัดนครนายก (4.3.10) 

เงินรายไดคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ   

75,000 
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สรุป  ปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา     เทากับ   1,399,400/ 28 คน  =  49,978.57 บาท /คน   
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 1 
รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3.1 เอกสารแสดงจาํนวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2552 
4.3.2 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัยเรือ่ง  โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4.3.3 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของนิสิตคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
4.3.4 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลติพยาบาลเปนผูนําในการ

สรางเสริมสุขภาพ” 
4.3.5 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพดานอนามัยสวนบุคคลและ

การบริโภคอาหารตามหลักสขุบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3และ 4 โรงเรยีนในเขต
อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

4.3.6 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง การพฒันาโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึม
สเปกตรัม โดยการประยุกตใชรูปแบบของ TEACCH MODEL ” 

4.3.7 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง ผลของการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวย
เพื่อน 

4.3.8 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง ผลของการเรียนการสอนวิชาบุหรี่กบัสุขภาพตอความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมตอการสูบบุหรี่และสุขภาพและความพึงพอใจในการใชสื่อการสอนของนิสติพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ จ. นครนายก 

4.3.9 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการใหความรูตอความสามารถใน
การทํากิจกรรมและการดูแลตนเองของผูท่ีมภีาวะหัวใจลมเหลว 

4.3.10 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย เรื่อง ผลของโครงการเสรมิสรางจิตสํานึกสาธารณะในนิสิตพยาบาล 
เพื่อเปนอุดมคติไทยตอสมรรถนะในการปฐมพยาบาลของนักเรียนมัธยมปท่ี 3 จังหวัดนครนายก 
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  ตัวบงชี้ที่ : 4.4 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรอืไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 - 29  
คะแนน   2 รอยละ 30 – 39 
คะแนน   3 มากกวาหรอืเทากับ รอยละ 40 

เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อนิคุม 
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ 

1809 

เปาหมาย   รอยละ 30 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงเทากับ 28 คน มีงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้ 

1. อาจารยออมจิต วองวาณิช ไดรบัการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา คือ วิดีทัศน เรื่อง “การตรวจรางกาย
แบบผสมผสาน” (4.4.1) 

2. อาจารย ดร. ยวุดี วิทยพันธ ตีพิมพบทความ “นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานสรางเสริม
สุขภาพชุมชน:     ประเมินความจําเปนดานการสรางเสริมสุขภาพ” วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 23(3): 78-
94. (4.4.2) 

3. Phetrasuwan, S., Miles, M. S., & Mesibov, G.B. (2009). Defining Autism Spectrum Disorders. Journal for 
Specialists in Pediatric Nursing, 14(3), 206-209. (4.4.3) 

4. อาจารย ดร. อรสิรา สุขวัจนี ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง “Enhancing self-care ability and quality of life 
among rural-dwelling Thai elders with type 2 diabetes through a self-help group: A participatory action 
research approach” ในวารสาร The Journal of Behavioral Science ปท่ี 4 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน (4.4.4) 

5. อาจารย ดร. อรสิรา สุขวัจนี ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย เรือ่ง การสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายไุทยในชนบทที่เปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
โดยกลุมชวยเหลือตนเอง: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (4.4.5) 

6. อาจารย ชฎาภรณ วัฒนวิไล ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา วิดีทัศน เรื่อง โปรแกรมการเตรียมตวั
เพื่อคลอด (4.4.6) 

7. อาจารย วลิาวัณย ไทรโรจนรุง ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานทีม่ีตอสมรรถนะของพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ป
การศึกษา 2548 (4.4.7) 
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8. อาจารย จารวุรรณ ไผตระกูล ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการสอน
สุขศึกษารายบุคคลโดยเยาวชน ปองกันโรคกระดูกพรุนจากการขาดแคลเซียมในวัยทอง (4.4.8) 

9. อาจารย ปาริชาต ญาตินิยม ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา งานวิจัยเรื่อง ทาออกกาํลังกายใน
ผูปวยเบาหวาน (4.4.9) 

10. ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียา วังสะจันทานนท ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา วิดีทัศน เรื่อง สุข
ภาวะและวิถีชีวติสรางสรรค ตอน “การดูแลตนเองดานสุขภาพ” (4.4.10) 

 
ดังนั้น รอยละของงานวจิัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร นําไปใชประโยชนในระดับชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง เทากับ  10 X100/28 =  รอยละ 35.71 
 

คะแนนการประเมินตนเอง  
 

ระดับคะแนน 2 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

4.4.1 สําเนาการไดรับจดทะเบียน ทรัพยสินทางปญญา คือ วิดีทัศน เรื่อง “การตรวจรางกายแบบผสมผสาน”  
4.4.2 เอกสารการตีพมิพบทความ “นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานสรางเสริมสุขภาพ

ชุมชน:     ประเมินความจําเปนดานการสรางเสริมสุขภาพ 
4.4.3 Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 14(3), 206-209 
4.4.4 สําเนาการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย เรือ่ง “Enhancing self-care ability and quality of life among rural-

dwelling Thai elders with type 2 diabetes through a self-help group: A participatory action research 
approach” 

4.4.5 สําเนาการไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย เรือ่ง การสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไทยในชนบทที่เปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยกลุมชวยเหลอื
ตนเอง: การวจิยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

4.4.6 สําเนาการไดรับจดทะเบียน ทรัพยสินทางปญญา คือ วิดีทัศน เรื่อง โปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อคลอด 
4.4.7 สําเนาการไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและ

ผูรวมงานที่มีตอสมรรถนะของพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2548 
4.4.8 สําเนาการไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการสอนสุขศึกษา

รายบุคคลโดยเยาวชน ปองกันโรคกระดูกพรนุจากการขาดแคลเซียมในวัยทอง 
4.4.9 สําเนาการไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เรื่อง ทาออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน 
4.4.10 สําเนาการไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาวิดีทัศน เรื่อง สุขภาวะและวิถีชีวิตสรางสรรค ตอน 

“การดูแลตนเองดานสุขภาพ” 
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ตัวบงชี้ที่ : 4.5 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรบัการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 - 14  
คะแนน   2 รอยละ 15 –19 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับ รอยละ 20 

เรืออากาศเอกหญิง จิรวรรณ อนิคุม 
และ อ. อุนเรือน แกวพินิจ 

1809 

เปาหมาย  รอยละ 20 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 มีรายงานวิจัยของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 3 เรื่องที่ไดรับการอางถึงใน วารสารที่มี
ฐานขอมูลในระดับชาติ (4.5.1) คิดเปนรอยละ  300/41 = 7.32 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 1 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

4.5.1 สําเนางานวิจัยเรื่อง “ความรู สมรรถนะแหงตน และพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทารกเกิดกอน
กําหนดของผูดแูลหลัก” ท่ีไดอางถึงงานวิจยัของ ผศ.ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน (อัทธเสรี) 
สําเนางานวิจัย เรื่อง Understanding Relationship in Health Related Quality of Life for Parents of 
Children with Autism Spectrum Disorder ท่ีไดอางถึงงานวจิัยของ อาจารย ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ 
สําเนางานวิจัย เรื่อง Documenting the Experience: Creating a Non-Fiction Film as a Resource for 
Siblings and Parents of Autistic Children ท่ีไดอางถงึงานวิจยัของ อาจารย ดร. สุภาภัค เภตราสุวรรณ 
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องคประกอบที ่5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที่ : 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดาํเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวจิัย 

หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ

บริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก  
คะแนน  2  มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก 
คะแนน  3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.สุธาวี  องคศิลป  

1833 
1800 

เปาหมาย    ระดับ  7 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตร  ดําเนินการตามระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน    ได  7 ระดับ  ดังนี้  

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแกสังคม  

ใหสอดคลองกบัแผนกลยุทธของคณะฯและมหาวิทยาลัย  (5.1.1)  
2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรือหนวยงานดาํเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กาํหนด 

คณะพยาบาลศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งประกอบดวยตัวแทนอาจารยจาก 
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ทุกสาขา (5.1.2) ทําหนาท่ีจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม ใหสอดคลองกบั
นโยบายและแผนกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ   

ในปการศึกษา 2552    มีโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการ  ในกลุมเปาหมายครอบคลุมท้ัง 3 กลุม คือ กลุม
ประชาชนทั่วไป กลุมเปาหมายเฉพาะและกลุมบุคลากรทางวิชาชีพการพยาบาล  มีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน   
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 17 โครงการ (5.1.3)  กําลังอยูระหวางการดําเนินการตามแผน 3  โครงการ   

3. คณะพยาบาลศาสตร  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการ แกสังคม  
        มีการจัดทําคูมือการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  (5.1.4)  โดยกําหนดระเบียบและหลักเกณฑ        การ

ดําเนินการในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีการแจงหลักเกณฑและระเบียบในการดําเนินงานบริการวิชาการ และจัด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ อยางนอย   2 เดือน/ ครั้ง  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  โดยมีวาระการประชุมคณะกรรมกาบริการวิชาการ  

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน   (5.1.5)    
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
             คณะพยาบาลศาสตร  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม โดย

ผูดําเนินการโครงการหรือตัวแทนเปนผูนําเสนอผลการจัดโครงการบริการวิชาการ   และแนวทางการปรับปรุงบริการ
วิชาการแกสังคม    แจงในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ  เพื่อใหท่ีประชุมรับทราบและรวมเสนอ
พิจารณาปรับปรุงโครงการ (5.1.6) 

6. มีการจัดทําแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอน หรือ การวิจัย หรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ เพื่อจัดทําแผนเชื่อมโยงและบูรณาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอนหรือ การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (5.1.7) มีโครงการบริการวิชาการ จํานวน 11 โครงการ ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจการเรียนการสอน และ/หรืองานวจิัย และ/หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ 
ระหวางการบริการทางวิชาการและภาระอื่นๆ ของสถาบัน 
 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1.8) แจงการประเมินสัมฤทธิผลและการนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงดานการเรียนการสอน  เชน  โครงการบริการโครงการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเปน
บัณฑิตในอุดมคติไทย (บก. 11)  กิจกรรมยอยโครงการ “พัฒนาสุขภาพชุมชน” ระยะที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2553)  พบวามี
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีการวางแผนงาน  มีการประชาสัมพันธอยางเปนระบบ และสามารถประเมินผลไดอยางเปน ผลการ
ประเมินโครงการ “ประถมสดใส ใสใจสุขภาพ” ท่ีจัดแกเด็กนักเรียนชั้นประถมปท่ี 4     หลังเขารวมโครงการ นักเรียนที่รวม
โครงการที่มีคะแนนความรูเกี่ยวกับสุขภาพสวนบุคคลเพิ่มข้ึน มากกวากอนเขารวมโครงการ  สูงกวาตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว  

  
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

5.1.1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร 
5.1.2 คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร 
5.1.3 แผนปฏิบัติการงานบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2552 
5.1.4 คูมือการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร 
5.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร วาระติดตามการ

ดําเนินการบริการวิชาการ 
5.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร วาระสรุปผลการ

จัดบริการวิชาการและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินโครงการ 
5.1.7 

 
เอกสารการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอน หรอื การวิจยั 
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1.8 รายงานการประชุมคณะดําเนินงานบริการวิชาการ วาระการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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  ตัวบงชี้ที่ : 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา

เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวชิาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ  14 
คะแนน   2 รอยละ 15 -  รอยละ  24 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับ  รอยละ 25 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.สุธาวี  องคศิลป  

1833 
1800 

เปาหมาย   รอยละ 25 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตร   มีอาจารยประจํา 41 คน อาจารยท่ีมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม โดยไดรับเชิญเปนกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
และกรรมการวิชาชีพ   จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 51.22   (5.2.1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2.1 รายนามอาจารย และหนังสือเชิญอาจารยเปนวิทยากร  เปนกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ      
เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวชิาการ และกรรมการวิชาชีพ 
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ตัวบงชี้ที่ : 5.3 รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 –  รอยละ 19 
คะแนน  2 รอยละ 20 – รอยละ  29 
คะแนน  3  มากกวาหรอืเทากับ  รอยละ 30 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.สุธาวี  องคศิลป  

1833 
1800 

เปาหมาย  รอยละ  40 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการบริการวิชาการ ใหกับกลุมบุคลากรวิชาชีพ  กลุมเปาหมายเฉพาะ 
และกลุมประชาชนทั่วไปแลวเสร็จ  จํานวน 17 โครงการ   (ลําดับที่ 1-17) จาก อาจารยประจํา 28 คน  คิดเปนรอยละ  60.72  
และอยูระหวางการดําเนินการ  จํานวน 3 โครงการ  (ลาํดับที่ 18-20) ดังนี้  (5.3.1)       

โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 17 โครงการ 
1.) การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผูปวยมะเร็ง รุนที่ 1    

(10 มกราคม- 7 มิถุนายน 2552) 
2.) การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (มิถุนายน 2552-เมษายน 2553) 
3.) วันแมแหงชาติ สานใจสานใยรักจากแมลูก (4 สิงหาคม 2552) 
4.) สุขภาพจิตดวยพุทธิปญญา  (29-30 มิถุนายน , 1-2 กรกฎาคม 2552) 
5.) รดน้ําดําหัวผูสูงวัย รวมใจสืบสานวฒันธรรมชุมชน (6 เมษายน 2553) 
6.) คัดกรองพัฒนาการเด็ก (9,16 กรกฎาคม , 17 กันยายน 2552) 
7.) ดูแลลูกอยางไร หลังใหวัคซีน (มิถุนายน – กันยายน 2552) 
8.) การพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (12-16 ตุลาคม 2552) 
9.) พยาบาลอาสาเพื่อการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน (17 มิถุนายน , 1 กรกฎาคม 2552) 
10.) คาราวานบริการสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวม (11,18 กรกฎาคม 2552) 
11.) พัฒนาสุขภาพชุมชน (กุมภาพันธ-มีนาคม 2553) 
12.) จิตอาสาเพื่อสรางเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 1 (23 กันยายน 2552) 
13.) มหาวิทยาลัยไรควันบุหรี่ ครั้งท่ี 1 (11 กุมภาพันธ 2553) 
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14.) ประชุมฟนฟูวิชาการ เรื่อง การใชยาและขอควรระวังในการใชยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (6-7 
สิงหาคม 2552) 

15.) ประชุมวิชาการประจําปศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งท่ี 6 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป 
คณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การวิจัยทางการพยาบาล (16-18 ธันวาคม 2552) 

16.) ประชุมฟนฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  (8-12 
กุมภาพันธ 2553) 

17.) การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องตน) รุน 
15  (วันที่ 5 ตุลาคม 2552 – 5 กุมภาพันธ 2553) 

 
โครงการที่กําลังดําเนินการ  จํานวน 3 โครงการ 

18.) การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผูปวยมะเร็ง รุนที่ 2    
(วันที่ 16 มกราคม  - 27 มิถุนายน 2553) 

19.) การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องตน) รุน 
16  (วันที่ 21 ธันวาคม 2552 – 7 พฤษภาคม 2553)  

20.) การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (ชลประทาน)  (10 มีนาคม 2553 – 28 
มกราคม 2554) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 
5.3.1 รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร  

ปการศึกษา 2552 
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  ตัวบงชี้ที่ : 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 65 – รอยละ 74  
คะแนน   2 รอยละ 75 -   รอยละ 84 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับ  รอยละ 85 

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท 
น.ส.สุธาวี  องคศิลป  

1833 
1800 

 
เปาหมาย    รอยละ 85 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2552  คณะพยาบาลศาสตรไดประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ   ท่ีเขารวมโครงการบริการ
วิชาการ  พบวาแตละโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป  เฉลี่ยรอยละของความพึงพอใจของ รวม  17 
โครงการ  คิดเปนรอยละ 88.64  (5.4.1.)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4.1   
  

รายงานผลสรุปความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ ท่ีดําเนินการปการศึกษา 2552   
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 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ : 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรอืโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอื่นๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจดัสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงานจัดทํา
วารสารศิลปวฒันธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมอืในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกบัสังคมใน
ระดับตางๆ 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

อ.ออมจิต วองวาณิช 1887 

เปาหมาย   ระดับ  3 
ผลการดําเนินงาน 
มีการดําเนินงานครบ  3 ขอแรก  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ท้ัง 3 ดาน คือ 
1.1. เสริมสราง สืบสาน เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 
1.2. สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ขององคกร 
1.3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจในองคกร 

โดยคณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายและแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1.1.) สอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คณะไดสงเสริมโดยแตงตัง้คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตรข้ึน (6.1.2.) 
เพื่อจัดกิจกรรมที่นําไปสูการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
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มีประสิทธิภาพ   ซึ่งมีนโยบายและแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1.3.) สามารถนําไปสูการปฏิบัติ ดังโครงการ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2552  (6.1.4. ) 

 2.  มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 
 2.1. แผนงานในนโยบายเสริมสราง สืบสาน เอกลักษณ  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมดังนี ้
 -  โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงวยัรวมใจสืบสานวัฒนธรรมชุมชน (6.1.5.) 
 -  โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต (6.1.6.) 
 -  โครงการสืบสานประเพณีไทยรวมใจวันสงกรานตป 3 (6.1.7.) 
 -  โครงการสานตอประเพณีไทยรอยใจถวายเทียนพรรษา (6.1.8.) 
 -  โครงการศิลปะบรรเลง  (6.1.9.) 
 -   โครงการสืบสานดนตรีไทย (6.1.10.) 
 -  โครงการแตงกายสวยดวยผาไทย (6.1.11.)  
 -  โครงการจัดบอรดใหความรูป  3 (6.1.12.) 
 2.2.  แผนงานในนโยบายสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมขององคกร  ไดจัดกิจกรรมดงันี ้
 -  โครงการกตัญูคารวะสืบสานวัฒนธรรมองคกร(6.1.13.) 
 - โครงการรวมพลังเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม (6.1.14.) 
 -  โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ(6.1.15.) 
 -  โครงการจิตอาสาพัฒนาความรูสูการดูแลตนเอง (6.1.16.) 
 -   โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร  (6.1.17.) 
 2.3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในองคกรไดจัดกิจกรรมดงันี ้
 -  โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําป

การศึกษา 2552 (6.1.18.) 
 -  โครงการมอบหมวกเข็มช้ันป (6.1.19.) 
 -  โครงการสวยใสใกลครัว (6.1.20.) 
 -  โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร (6.1.21.) 
3.  มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอื่น ๆ โดยโครงการที่บูรณาการกับดานวิชาการมี 2 

โครงการคือ  
 -  โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ(6.1.15.) 
 -  โครงการจิตอาสาพัฒนาความรูสูการดูแลตนเอง (6.1.16.) 
 -   โครงการชวยเหลือเอื้ออาทร  (6.1.17.) 
 -  โครงการจัดบอรดใหความรูป  3 (6.1.12.) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 2 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 6.1.1.    แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
 6.1.2.    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร 
 6.1.3.    นโยบายและแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1.4.    แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2552 
 6.1.5. โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงวัยรวมใจสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 

6.1.6. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวนัสงกรานต  
6.1.7. โครงการสืบสานประเพณีไทยรวมใจวันสงกรานตป 3 
6.1.8. โครงการสานตอประเพณีไทยรอยใจถวายเทียนพรรษา  
6.1.9. โครงการศิลปะบรรเลง   
6.1.10.    โครงการสืบสานดนตรีไทย  
6.1.11.   โครงการแตงกายสวยดวยผาไทย 
6.1.12. โครงการจัดบอรดใหความรูป  3  
6.1.13. โครงการกตัญูคารวะสืบสานวัฒนธรรมองคกร 
6.1.14. โครงการรวมพลังเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม  
6.1.15. โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ 
6.1.16. โครงการจิตอาสาพัฒนาความรูสูการดูแลตนเอง  
6.1.17. โครงการชวยเหลือเอือ้อาทร   
6.1.18. โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ประจําปการศึกษา 2552  
6.1.19. โครงการมอบหมวกเข็มช้ันป  
6.1.20. โครงการสวยใสใกลครัว  
6.1.21. โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่ : 7.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. ไมไดรับการจัดอันดับ 
2. - 
3. ไดรับการจัดอนัดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิขา 
4. ไดรับการจัดอนัดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 1 สาขา 
5. ไดรับการจัดอนัดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 2 สาขา 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1    มีการดําเนินการ  1 ขอแรก  
คะแนน   2  -- 
คะแนน   3  มีการดําเนินการ 4-5  ขอ 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1826 

เปาหมาย   ระดับ  1 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ยังไมไดรับการจัดอันดบั 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 1 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  - 
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ

สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสยี 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

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

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1826 

เปาหมาย   ระดับ  3 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ  ดําเนินงานไดระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1. คณะ มีการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เชนมีการ

สรรหาคณบดี ในเดือน  มกราคม 2550   (7.2.1) ,  (7.2.2)   
2. คณบดี และคณะผูบริหารดําเนินการบริหารดวยการรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางหลากหลาย เชน การ

รับฟงความคิดเห็นผานหัวหนาสาขาเพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  (7.2.3)  มีคณาจารยเสนอ
ขอคิดเห็นผานหัวหนาสาขา    หัวหนาจึงมานําเสนอตอท่ีประชุม ฯ และมีชองทางรับความคิดเห็นอี่นฯ อีก เชน 
แบบประเมินตางๆ และ มีการจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น ตั้งไวในหองธรุการ ท่ีทุกคนตองมาเซ็นชื่อปฏิบัติงาน  
(7.2.4)    

3. คณะ ฯ ไดจัดใหมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกคนที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบันโดยการใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย   ผลการประเมนิ และ ขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุง 
แจงใหผูบริหารแตละคนทราบ (7.2.5)    และมีการพิจารณาผลการประเมินผูบริหารภาพรวม  ในคณะกรรมการ
ประจําคณะ (7.2.6)   
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4. คณะฯ  มีกลไกในการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกคน  คือพัฒนาความรูดานการบริหาร  และพัฒนาในงานที่

รับผิดชอบโดยสงเขารวมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของ  ศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ศึกษาดูงานสถาบัน
เอกชน  และ เชิญวิทยากรมาบรรยายในคณะ  เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ    (7.2.7)  นอกจากนี้ยงัมีการ
สงผูบริหารอบรมหลักสูตรบริหาร 2 คน(7.2.8)  และศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา และการบริหารใน
ตางประเทศ  3 คน (7.2.9) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.2.1.       ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดี  
7.2.2      คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
7.2.3        รายงานการประชุมกรรมการประจาํคณะ 
7.2.4         กลองรับฟงความคิดเห็น 
7.2.5         รายงานผลการประเมินผูบริหาร   

               7.2.6        รายงานการประชุมกรรมการคณะแจงผลการประเมินผูบริหาร 
7.2.7         โครงการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ 
7.2.8         โครงการอบรมหลักสูตรบริหาร 
7.2.9        โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา และการบริหารในประเทศแคนาดา  
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย 
ผศ.ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน 

น.ส.พัชนี สมพงษ 

1805 
1844 
1822 

เปาหมาย  ระดบั  3 
ผลการดําเนินงาน 

1.   ไดมีการทบทวนผลการดําเนินการจัดการความรูของคณะฯในปท่ีผานมา ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามลําดับ ซึ่งผลสรุปคือการ
ดําเนินการยังไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร ( 7.3.1) จึงไดจัดทําแผนการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร( 7.3.2) ซึ่งอยาง
นอยจะตองมีการจัดการความรูครบทั้ง  4 พันธกิจ เพื่อท่ีจะสามารถนําคณะฯสูองคกรแหงการเรียนรูได  โดยจัดทําเปนแผน
ระยะยาว   มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน  พัฒนางาน  ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน  คาดหวังใหบุคลากรทุก
คนมีกลุมสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และรวมจัดการความรูเรื่องงานที่ตนตองทํา  และจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรูประจําป 2552 ( 7.3.3) ท่ีสอดคลองกับแผนระยะยาว คือแผนยุทธศาสตรของคณะ 5 ป ซึ่งกําหนดกิจกรรมหลักคือ
การจัดโครงการใหความรูบุคลากรในเรื่องการจัดการความรู ( 7.3.4)  การฝกการแลกเปลี่ยนเรียนรู           ( 7.3.5)  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนตอจากปการศึกษา 2552  ( 7.3.6)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดการความรู
เกี่ยวกับการวิจัย  การดําเนินการดังกลาวมีการประชาสัมพันธโดยหัวหนาสาขาฯที่เปนทั้งกรรมการประจําคณะฯและ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษานําไปแจงในที่ประชุมสาขาวิชาฯตอไป 
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2 - 3. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรูประจําป 2552  คณะฯสามารถดําเนินการไดครบ
และประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 ( 7.3.7) 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ( 7.3.8) 

 
 

คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน 3 

รายการเอกสารหลักฐาน 
7.3.1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งท่ี  6/2552 ,7/2552 และ  8/2552   และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯครั้งท่ี  6/2552 และ 8/2552 
7.3.2. แผนการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร 
7.3.3. แผนปฏิบัติการการจัดการความรูประจําป 2552 คณะพยาบาลศาสตร 
7.3.4. โครงการใหความรูบุคลากรในเรื่องการจัดการความรู 
7.3.5. กําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู….. (กระบี่)  และรูปการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
7.3.6. สรุปผลการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
7.3.7. แผนปฏิบัติการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552  
7.3.8. รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งท่ี 8/2552 และ 1/2553  และ และรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯครั้งท่ี  6/2552 , 9/2552 ,10/2552  และ 11/2552 
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

3. มรีะบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1826 

 
เปาหมาย   ระดับ  5 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ  ดําเนินงานไดระดับ 6 ตามเกณฑ คือ  
1.   คณะ ฯ มีการจัด need assessment   ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  แลวจึงนํามาจัดทําแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  ผานการประชุมกรรมการประจําคณะ  (7.4.1)  โดยพิจารณาจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ตามเกณฑ สกอ และ สภาการพยาบาลใหสมดุลกับจํานวนนิสิต และภาระงานดานตาง ๆ  
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2.    คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรตามเกณฑของมหาวิทยาลัย(7.4.2) โดยการสงประกาศรับสมัคร
ไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสื่อมวลชน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มี
การกําหนดลักษณะงานทุกตําแหนง (7.4.3 )  มีการธํารงรักษาบุคลลากรโดยมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหเขารวม
ประชุมภายในหรือภายนอกประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  อบรมดานบริหาร  การเตรียมศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน   
สายวิชาการอยางนอยคนละ 2ครั้ง  จํานวนเงนิขั้นต่ํา  คนละ 5,000 บาท  สายสนับสนุน ข้ันต่ําคนละ 3,000 บาท   
นอกจากนั้นไดกําหนดใหใชงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (7.4.4.)   และสนับสนุน
ทุนการศึกษาใน    ระดับสูง สายวิชาการในระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลปละ 100,000 บาท จํานวน 3 ป  สาขาที่
เกี่ยวของปละ    40,000 บาท  และสายสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  คนละ 30,000 บาท (7.4.5)  การ
ประเมินผลการ   ปฏิบัติงานมีความยุติธรรม  ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  (7.4.6) 

 3.   คณะ ฯ ไดจัดระบบสวัสดิการ คือ จัดสิ่งแวดลอมใหสะอาด ปลอดภัย   การดูแลบุคลากรและครอบครัวเมือ่
เจ็บปวยหรือถึงแกกรรม  การเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดหองออกกําลังกาย และลานออกกําลังกาย  พรอมทั้งจัดหองสราง
เสริมสุขภาพ พรอมอุปกรณในการสรางเสริมสุขภาพ   (7.4.7.) คณะ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหอพกัสําหรับบุคลากร  
มีระบบสหกรณออมทรัพย (7.4.8)และมีรถรบัสงระหวางองครักษและประสานมิตร  

4.  นอกจากนี้ คณะ ฯ  พิจารณาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  ดวยการสนับสนุนใหลาศึกษาตอในระดับสูง และ ขอตําแหนงทางวิชาการ มี
อาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก    *  คน   ขอตําแหนงทางวิชาการ   *   คน   (7.4.9.)    สายสนับสนุนศึกษาตอนอก
เวลา  *  คน(7.4.10) 

5.      คณะ ฯ  มีระบบประเมินบุคลากรทุกคน ปละ  2 ครั้งเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ  ใหขอแนะนําและ
ขอเสนอแนะ  มีการแตงตั้งกรรมการประเมินและใหความเห็นเบื้องตนซึ่งมีบุคคลภายนอกรวมพิจารณาดวย(7.4.11) ได
จัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ(7.4.12)  ตลอดจนมกีารประเมินผูบริหารในระดับ
คณะ(7.4.12)     

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร ในการประชุมระดับคณะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน (7.4.13) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน      3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
7.4.1. รายงานการประชุมคณะ จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
7.4.2        ระเบียบการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
7.4.3        คําอธิบายลักษณะงานทุกตําแหนง 
7.4.4.   รายงานการประชุมการอนุมัติงบประมาณใหเขารวมประชุม 
7.4.5       รายงานการประชุมการอนุมัติเงินทุนการศึกษา 
7.4.6       ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7.4.7       ภาพถายดานสวัสดิการตางๆของคณะ 
 7.4.8    เอกสารสวัสดิการของสหกรณออมทรัพย 
  7.4.9      รายช่ืออาจารยลาศึกษาตอ   รายช่ือ อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
               7.4.10      รายช่ือสายสนับสนุนศึกษาตอนอกเวลา 
 7.4.11     คําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินและใหความเห็นเบื้องตน  
               7.4.12     สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 7.4.13    แบบประเมินผูบริหารในระดับคณะ 

7.4.14     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ   
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.4.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 – 39  
คะแนน   2 รอยละ 40 – 59 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับ  รอยละ 60 

  ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นส.มัทนา  ประดิษฐวงษ 

1803 
1801 

เปาหมาย  รอยละ  60 
ผลการดําเนินงาน 

1.1. คณะ ฯ มีอัตราอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน  28  คน      อาจารย ไดนําเสนอผลงานวิชาการใน
ตางประเทศ  2 คน  คืออ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ นําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ  จํานวน 1 เรื่อง  “A causal model of 
occupational health services delivery in  Thai primary care units”  โดยนําเสนอดวยวาจา (Oral presentation) ในการ
ประชุม “Health in Transition 2009” ณ ประเทศออสเตรเลีย(7.4.1.1)  และอ.ดร.อริสรา  สุวัจนี  นําเสนอผลงานวิชาการ
ตางประเทศ  จํานวน 1 เรื่อง “research paradigm  and methodologies in nursing studies at school of  nursing “  ณ  ประเทศ 
ฮองกง (7.4.1.2)      และไดสงอาจารย 7คนเขารวมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการ
สอน ณ ประเทศแคนาดา  (7.4.1.3)       

นอกจากนี้กรรมการคณะอนุมัติใหอาจารยทุกคนเขาอบรมภาษาอังกฤษ   และ รวมประชุมในเรื่องท่ีสนใจอยาง
นอย  2  ครั้งตอป    ดังนั้นคณาจารยทุกคนของคณะฯ  ไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการใน ประเทศ
ครบทุกคน  คิดเปนรอยละ 100 (7.4.1.4.) 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
               7.4.1.1     เอกสารการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตางประเทศ เรื่อง  “research paradigm  and methodologies in 
nursing studies at school of  nursing “  ณ  ประเทศ ฮองกง  
                7.4.1.2   เอกสารการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตางประเทศ เรื่อง  “A causal model of occupational health 
services delivery in  Thai primary care units”  ระหวางวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2552    

 7.4.1.3  โครงการพัฒนาทักษะ และอบรมดานการจัดการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร ณ ประเทศแคนาดา  
วันที่ 18 ตค.- 15 พย.52 
 7.4.1.4    รายนามคณาจารยท่ีไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน ปการศึกษา 2552 
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 ตัวบงชี้ที่ : 7.4.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  รอยละ 1 – 54 
คะแนน   2 รอยละ 55 – 79 
คะแนน   3  มากกวาหรอืเทากับ รอยละ 80 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นส.มัทนา  ประดิษฐวงษ 

1803 
1801 

เปาหมาย  รอยละ 80  
ผลการดําเนินงาน 

คณะ ฯ มีอัตราบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน จํานวน 26  คน  ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ใน
ประเทศ ไดศึกษาดูงาน และสงเขารับการอบรมที่หนวยงานอื่น หรือ มหาวิทยาลัยเปนผูจัด  และ คณะ ฯ ไดจัดอบรมขึ้นเอง 
นอกจากนี้หัวหนางานการเงินไดศึกษาดูงานบริหารจัดการในสํานักงานของผูบริหารระดับกลาง สายสนับสนุนวิชาการ  ณ  
ประเทศมาเลเซีย วันที่5-8 พ.ค.53 (7.4.2.1)รวมจํานวนสายสนับสนุนที่ไดเขารวมประชุม สัมมนา   22   คนคิดเปนรอยละ 
84.61  (7.4.2.2.) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน                                               3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.4.2.1. โครงการศึกษาดูงานบริหารจดัการในสํานักงานของผูบริหารระดับกลาง สายสนับสนุนวิชาการ  ณ  
ประเทศมาเลเซีย วันที่5-8 พ.ค.53 

               7.4.2.2     รายนามบุคลากรท่ีเขารวมประชุม ภายใน และ ภายนอกหนวยงานในปการศึกษา 2552 
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ตัวบงชี้ที่ : 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด 
นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย  3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงาน

อยางเปนรูปธรรม 
4. มีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5.    มีกระบวนการหรอืกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

อ.ดร.ศรีสุดา  รัศมีพงศ 1862 

เปาหมาย    ระดับ 5 
ผลการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2552 คณะฯ ไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยมี

การดําเนินงานได   5 ระดับ  ดังนี้ 
1. คณะฯ  มีการเปดเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนและหนวยงาน/องคกรตาง ๆ  3 ชองทาง ดังนี้  

1.1 ทาง Website คณะพยาบาลศาสตร   มีการเผยแพรขอมูลเกีย่วกับ การประกาศรับสมัครนิสิตใหม การรับ
สมัครงาน  การจัดบริการทางวชิาการ  การเผยแพรผลงานวจิัยและผลการประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา (7.6.1 ) 

1.2  เอกสารสิ่งพิมพ มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครนิสิตใหม   การจัดบริการทางวิชาการ 
(7.6.2 )     

1.3 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร เพื่อรายงานผลเกี่ยวกบัการดําเนินงาน
ตามภารกิจตาง ๆ ของคณะฯ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนจากหนวย
ราชการ  ผูแทนจากองคการบรหิารสวนตําบล และผูแทนจากภาคประชาชน  (7.6.3 ) 
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2. คณะฯ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงาน/องคกรผูมีสวนเกีย่วของผานชองทางที่
เปดเผยและเปนที่รับรูกัน   จํานวน   4  ชองทาง คือ  

2.1  กลองรับฟงความคิดเห็น  โดยไดจัดกลองรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกไวท่ีช้ัน 1 อาคารศรี
นครินทร  เพื่อรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของคณะฯ (7.6.4 ) 

2.2 ทางโทรศัพท (7.6.5)  คณะฯ ไดเปดโอกาสใหประชาชน และหนวยงานตาง ๆ เสนอขอคิดเห็นทาง
โทรศัพท โดยประกาศใหทราบทาง Website ของคณะฯ  

2.3 ทางเอกสาร     (แบบประเมินการจัดโครงการ/บริการวชิาการ) โดยภายหลังการจัดโครงการ/บริการ
ทางวิชาการ เปดโอกาสใหประชาชนประเมินผลการจัดบรกิาร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน (7.6.6) 

2.4  การจัดประชุม  ซึ่งคณะฯ ไดจัดประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากประชาชน หนวยงาน/องคตาง ๆ ดังนี้  
                                  2.4.1   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ไดใหผูแทนจากหนวย
ราชการ ผูแทนจากองคการบรหิารสวนตําบล และผูแทนภาคประชาชน รวมพิจารณาเกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และแนวทางการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ใหเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีความเขมแข็งในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพ    (7.6.3) 
                                  2.4.2 การจัดประชุมผูปกครองของนิสติใหม ปการศึกษา 2552  โครงการรวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพอยางยั่งยืน  คณะฯไดใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกผูปกครอง และใหผูปกครองมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการรับเขาศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 
(7.6.7) 

                   2.4.3 การประชุม โครงการความรวมมอืการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งมี
การจัดประชุมปละ 2 ครั้ง  กอนเปดภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย   โดยคณะฯ ไดเชิญผูบริหารและพยาบาลพี่
เลี้ยงของโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝกปฏิบัติ ตาง ๆ มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดประสบการณการฝกปฏิบัติ
ใหกับนิสิต รวมถึงการสะทอนผลการฝกปฏบัิติของนิสิตในรุนที่ผานมา  (7.6.8) นอกจากนี้ ในวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีฝกปฏิบัติ
ในโรงพยาบาลตาง ๆ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรดานสุขภาพมีสวนรวมในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารย
ประจําวิชา พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการเรยีนการสอนของนิสิตรุน ตอไป  

                  2.4.4 การประเมินผลกลุมยอย  กลาวคือ ในรายวชิาที่มีการฝกปฏิบัติในชุมชน เชน วิชา พชช 466 
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  ไดเชิญประชาชน ผูนําชุมชน  อสม. และ อบต. มาประชุมเพื่อประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของนิสิตรุนตอไป (7.6.9) 
      3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชน  และหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ไปประกอบการบริหารงาน  
กลาวคือ ในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร   ไดมีวาระประชุมเรื่องพิจารณา
เกี่ยวกับเแผนยทุธศาสตร 5 ป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และแนวทางการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีความเขมแข็งในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพ  
(7.6.3)   ซึ่งทางคณะฯ ไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนาวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในภารกิจดังกลาวคือ   ผศ. ลาวัณย รัตนเสถียร รับผิดชอบในการปรับปรุงเแผน
ยุทธศาสตร 5 ป คณะพยาบาลศาสตร   และ ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท รับผดิชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ใหเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีความเขมแข็งในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพ   
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                4.  คณะฯ มีท่ีปรึกษาที่เปนผูแทนมาจากภาคประชาชน หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่งและชัดเจน ดังนี้  

คณะฯ  มีคณะกรรมการเพือ่พฒันาคณะพยาบาลศาสตร  ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานราชการ ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบล และผูแทนภาคประชาชน ( 7.6.10)  มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนือ่งคือ มีการประชุมเพื่อรับฟงผลการดําเนินงานของคณะฯ และใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร และแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพ  (7.6.3)  โดยเฉพาะการ
ผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชมุชน เพื่อชุมชน ภายใตโครงการ “รวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยาง
ยั่งยืน” ท่ีรับบุคคลในพื้นที่ของคณะฯ เขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ซึ่งผลจากการดําเนินงานพบปญหา
เกี่ยวกับความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากขาดความเขาใจในกระบวนการรับเขาและแนวทางการจาง
งานภายหลังสําเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการประชุมผูปกครองของนิสิตใหมในโครงการฯ   (7.6.7) ในการนี้ 
คณะฯ ไดประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงบุคคลในพื้นที่เขาศึกษา ฯ เกี่ยวกับการขอสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนิสิตในโครงการฯ และแนวทางการจางงาน อยางตอเนื่อง(7.6.11)  นอกจากนี้  จากขอมูลการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใน โครงการรวมผลติบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืนฯ ป
การศึกษา 2553 ซึ่งพบวา ผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา มีบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่คณะฯ กําหนดมีเพียง จํานวน  1 
ราย   เนื่องจากพบปญหาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใหการสนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องจากขาดความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบการจางงานของทองถิ่น ดังนั้น คณบดี   รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดขอพบผูวา
ราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งเปนคณะกรรมการเพื่อ พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร เพื่อขอความรวมมอืในการประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพืน้ที่จังหวัดนครนายก ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดนครนายกไดเชิญทองถิ่นจังหวดันครนายกรวม
ปรกึษาหารือ ในวันที่ 9 เมษายน 2553  (7.6.12) และไดขอสรุปวา  ทองถิ่นจังหวัดนครนายกจะประสานงานใหคณะพยาบาล
ศาสตรเขารวมประชุมประจําเดือน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่จังหวัดนครนายก   ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
เพื่อสรางความเขาใจและขอความรวมมือในการผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และทองถิ่นจังหวัดจะ
รับผิดชอบในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการจางงานของทองถิน่  :ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาว จะชวยให
กระบวนการรบัเขาของนิสิตในโครงการฯ มปีระสทิธิภาพยิ่งข้ึนและไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
เพิ่มมากขึ้น  

5. คณะฯ  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   กลาวคือ  ในการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  ไดมีการวางแผนและจัดโครงการรวมกันกบั
ผูนําชุมชน อสม. และ องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งภายหลงัเสร็จสิ้นการดาํเนินงาน มีการประชุมเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงาน และขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนของปการศึกษาตอไป (7.6.13) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 7.6.1   เอกสารแสดงการเผยแพรขอมลูขาวสารทาง Website คณะพยาบาลศาสตร   

7.6.2    เอกสารสิ่งพิมพท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะฯ  
7.6.3    งานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร   ครั้งท่ี 1/2552 วันที่ 22 กันยายน 

2552   
7.6.4   ภาพถาย กลองรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอก ช้ัน 1 อาคารศรีนครินทร    
7.6.5  เอกสาร การประกาศทาง Website ของคณะฯ   การใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นทางโทรศัพท   
7.6.6    ตัวอยางการประเมินผลการจัดโครงการบริการสุขภาพชุมชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

“โครงการรดน้าํดําหัวผูสูงวยั รวมใจสืบสานวัฒนธรรมชุมชน”  
7.6.7   รายงานการประชุมประชุมผูปกครองของนิสติใหม ปการศึกษา 2552 โครงการ“รวมผลิตบัณฑิตพยาบาล

เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน”  
7.6.8   รายงานการประชุม โครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สาขาพยาบาลศาสตร  
7.6.9   รายงานการประชุมเพื่อประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  
7.6.10  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร   
7.6.11    เอกสารการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการขอการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนิสิต  
7.6.12   ภาพถายการประชุมปรึกษาหารือกับผูวาราชการจังหวัดนครนายกและทองถิ่นจังหวัดนครนายก   
7.6.13   รายงานประชุมประเมินผลการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2552 ณ องคการบริหาร

สวนตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1        รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99  
คะแนน   2      รอยละ 1 – รอยละ 1.99 
คะแนน   3   1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ 

                       2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูท่ีไดรับรางวัลในขอ 1 เปนรางวลัดานการ       
วิจัยหมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
 

1803 
 

เปาหมาย   รอยละ  1 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําปฏิบัติงานรวมจํานวน  41  คน  มีเพียงทานคณบดี  รอง
ศาสตราจารยศศิธร   วรรณพงษ  ท่ีไดรับรางวัล 1 รางวลั คือรางวัลพยาบาลดีเดน ประจําป พ.ศ. 2552  จากสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออก (7.7.1.) คิดเปนรอยละ 2.44 แตไมมีอาจารยท่ีไดรบัรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 2 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.1.1.    สําเนาใบประกาศรางวัลพยาบาลดีเดน ประจําป พ.ศ. 2552 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผูบริหาร
การศึกษาพยาบาล 
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมผีูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน โดยผูบรหิารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดงักลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏบัิติการในการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกนัความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนด แนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นายดนุพล  วัฒนา 

1803 
1828 

เปาหมาย   ระดับ  5 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ  ดําเนินงานไดระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1.      คณะ ฯ มีการมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในระดับ

คณะและคณะอนุกรรมการการควบคุมภายในและความเสี่ยง(7.8.1) โดยมีรองคณบดีฝายบริหาร  หัวหนาสาขา และ ตัวแทน
ของหนวยงานตาง ๆ  ตามพันธกิจ เปนคณะกรรมการ  ทําหนาท่ีวิเคราะหและมีการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนและแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมกรรมการคณะ (7.8.2) 

2.    มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง   โดยยึดหลักตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย    
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง   วิเคราะห ปจจัยเสี่ยง มกีารพิจารณาโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน พรอมจัดทํา
แนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดระยะเวลาและผูรบัผิดชอบ (7.8.3) 
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3.    คณะกรรมการฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกนั
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับสํานักงานคณบดี จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (7.8.4) 

   4.มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมกับสํานักงานคณบดี 
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.8.5) 

5.มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สํานักงานคณบดี  และกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (7.8.3-7.8.6) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.8.1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในระดับคณะ  และคณะอนุกรรมการการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงของสํานกังานคณบดี 

7.8.2. แบบวิเคราะห ปจจัยเสี่ยง  และแนวทางการจัดการความเสี่ยง  โดยกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบ  
7.8.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในระดับคณะ  และคณะอนุกรรมการการ

ควบคุมภายในและความเสี่ยงของสํานักงานคณบดี เรื่อง  การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง      
7.8.4. แผนบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร 
7.8.5. รายงานการตรวจสอบ/ติดตาม ตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานคณบดี 
7.8.6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานคณบดี 
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.8.1 ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรอืมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
5. มีผลยืนยัน การลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 ของกระบวนงานทั้งหมด 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
8. มีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปแกไขปรบัปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก 
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
น.ส.พรทิพย  ศรีเช่ียวชาญ 

นายดนุพล  วัฒนา 
 

1803 
1825 
1828 

 
เปาหมาย   ระดับ  8 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา2552 คณะดําเนินงานไดระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1.มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ.ในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ     โดยเฉพาะในสํานักงานคณบดี  มีการกําหนดนโยบายการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการในแตละหนวยงานที่ใหบริการกับนิสิต คณาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไป  ตามแผนยุทธศาสตร  
แผนปฏิบัติการ สํานักงานคณบดี(7.8.1.1) 

2.   มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ    นํานโยบายการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน บริการ มาจัดทําแผนการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ(7.8.1.2) 

3. . มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ ดําเนินการคําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินการตามแผนการลดแผนการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ (7.8.1.3) 
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       4.ดําเนินการตัดทําแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการทุกงานของสํานักงานคณบดี ตามที่
ไดรับมอบหมาย  (7.8.1.4) 

5. มีการผลยืนยนัสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 ของ 
กระบวนงานทั้งหมด  (7.8.1.5) 
        6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน (7.8.1.6) 
        7.มีการประเมินผลการดําเนินงาน  เปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของแตละงาน 
บริการกอนและหลังการพัฒนาบริการ โดยประเมินผลจากผูรับบริการ  (7.8.1.7) 

8.มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน) (7.8.1.8) 
 

คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน 3 

รายการเอกสารหลักฐาน 
7.8.1.1   รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะ และรายงานการประชุมสํานักงานคณบดี 
7.8.1.2   แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ. 2552 สํานักงานคณบดี 
7.8.1.3   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการลดรอบการปฏิบัติงาน 
7.8.1.4   ข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดรอบการปฏิบัติงาน 
7.8.1.5   การดําเนินงานตามแผนและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
7.8.1.6   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.8.1.7   ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
7.8.1.8   แบบรายงานการติดตาม/ประเมินผลการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  ตัวบงชี้ที่ : 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
5. มีการยืนยันวิสยัทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มรีะบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบรหิารระดับตางๆ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1  มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก  
คะแนน   2 มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก 
คะแนน   3 มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นายดนุพล  วัฒนา 

1803 
1828 

เปาหมาย   ระดับ  8 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ  ดําเนินงานไดระดับ 8 คือ  
1. คณะ ฯ  ไดมีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลการดําเนินงานทุกพันธกิจโดยพิจารณา

จากดัชนี และ เกณฑตาง ๆ ตามมาตรฐานของ สกอ.  กพร. และแผนปฎิบัติการของคณะ (7.9.1) 
2. คณะ ฯ กําหนดแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน   โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละพันธกิจ เปนผู

ประเมินผลของตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือ สิ้นสุดภาคการศึกษา   รองคณบดีฝายบริหารและเจาหนาท่ี เปนผู
รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงาน  และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทุก 6 เดือน(
7.9.2) 

3. คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  รวมกันพิจารณากําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย ใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธ
ศาสตรของคณะ   (7.9.3) 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของคณะ  โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกันให
เชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร   คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ไดมีการประชุมการจัดทํา
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แผนงาน กิจกรรม โครงการ โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ 5  ยุทธศาสตร    และ พันธ
กิจ  ของคณะ และ มหาวิทยาลัย (7.9.4) 

5. คณะ ฯ ไดมีการประชุมทบทวนปรัชญา พั นธกิจ กําหนดวิสัยทัศน  และจัดทํา แผนยุทธศาสตร  ทุก ป พรอมท้ัง
ไดประกาศใหบุคลากรทุกคนรับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  และ ถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกคน  พรอมท้ังไดจัดทําเอกสารเผยแพร และติดประกาศ ขอความ ปรัชญาวิสัยทัศนประกาศไวบริเวณปาย
ประกาศตางๆ  (7.9.5)   

6. คณบดี  ไดนําคํารับรองของผูบริหารระดับอธิการบดี และ คณบดี ท่ีไดตกลงกับรัฐบาล มาแจงใหท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ รับทราบ   และ มอบหมายใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดนั้น ๆ  เปนผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบงช้ีทุก6 เดือน  (7.9.6) 

7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  รวบรวมรายงานตามตัวบงช้ี และ เปาหมายตามคํารับรอง  นําเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  หากตัวบงช้ีหรือเปาหมายใด  ไมเปนไปตามคํารับรองที่ไดกําหนดไว 
จะตองพิจารณาขจัดปญหาอุปสรรค  เพื่อใหไดผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  (7.9.7) 

8. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะ  ไดแกการควบคุมดูแลกํากับใหตัวบงช้ี และ เปาหมาย ตาง ๆ เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และ ถามี
คะแนนในระดับสูง จะ มีการใหเงินรางวัล มาเปนแรงจูงใจ  (7.9.8) 

คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน 3 

รายการเอกสารหลักฐาน 
7.9.1     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ   เรื่องการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามดัชนี และ 

เปาหมายตาง ๆ  ตามเกณฑ  สกอ.และ กพร. และแผนปฎิบัติการของคณะ 
7.9.2       รายงานการประชุมคณะ เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
7.9.3       รายงานการประชุมคณะ ฯ  เรื่องการพิจารณาดัชนี และ เปาหมายตามพันธกิจ  
7.9.4       รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวางแผนยุทธศาสตร  พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ของคณะ ฯ 

และ มหาวิทยาลัย 
7.9.5.1    รายงานการประชุมกําหนดวิสัยทัศน  และ แผนยุทธศาสตร 
7.9.5.2    ภาพถายการประกาศขอความวิสัยทัศนบริเวณตาง ๆ 
7.9.6  รายงานการประชุมคณะ ฯ  เรื่อง การแจงเรื่องการเซ็นสัญญาคํารับรองการปฏิบัติงาน  และ การ

มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงช้ี และ เปาหมายตาง ๆ 
7.9.7. รายงานการประชุมคณะ ฯ  เรื่อง การแจงผลการประเมินตามตัวบงช้ี ทุกรอบ 6 เดือน และการปรับปรุง

แกไขหากผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 
7.9.8 รายงานการประชุมคณะ ฯ เรื่อง การแจงผลการประเมิน เปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ  จํานวนเงิน

รางวัลท่ีไดรับ 
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องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ : 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงนิและงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบรหิารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี

สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

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

  ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
น.ส.พรทิพย  ศรีเช่ียวชาญ 

1803 
1825 

 
เปาหมาย.  ระดับ  5 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ  ดําเนินงานไดระดับ 7 คือ  
1. คณะ ฯ  ไดจัดทําแผนกลยุทธของงานการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ ฯ เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามเปาหมาย  (8.1.1) 
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2. คณะฯ มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ไดแกการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน  (8.1.2)  
งบประมาณและเงินรายได  (8.1.3)    โดยสํารวจความตองการการใชงบประมาณจากทุกสาขาวิชา และมีสวนรวมในการ
จัดทําคําของบประมาณใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการ
จัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และการวางแผนการใชเงิน ตามระเบียบราชการ(8.1.4)  และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
วางแผนและติดตามการใชงบประมาณ(8.1.5)   โดยนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  มีการรายงานแผน/ผล
การใชจายเงินทุกไตรมาส (8.1.6) 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน โดยใชการรายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ  ณ สิ้นเดือน มีการรายงานสถานะงบประมาณ ผาน
คณะกรรมการประจําคณะ  โดยคณะ ฯ  ไดกําหนดใหรายงานฐานะทางการเงินทุก ไตรมาส เพื่อใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทน
จากทุกหนวยงานรับทราบ  และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  (8.1.7)   

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  โดยจัดทํารายงานการเงินตามระเบียบของทางราชการทุก
เดือน รายงานแสดงสถานการณใชจายงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ(8.1.8) ทุกไตรมาสและนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย     (8.1.9) 

5. คณะ ฯ  ไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององคกรทุกไตรมาสอยางตอเนื่อง  ซึ่งพบวาคาใชจายสวนใหญสิ้นเปลืองไปกับคาน้ํามันยานพาหนะ  คาจางรถ  
เนื่องจากนิสิตจํานวนมาก ตองไปปฏิบัติงานในแหลงฝกอื่นซึ่งอยูหางไกล   (8.1.10) 

6. คณะ ฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
คณะกรรมการนําเงินสงคลังและเงินฝากธนาคารของสวนราชการ ทําหนาท่ีติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไป
ตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (8.1.11 )  และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ี
ตรวจสอบงานการเงินทุก 6 เดือน   (8.1.12)  มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการ
ควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ(8.1.13) 

7. ผูบริหารระดับสูงนํารายงานการเงิน มาวางแผนและตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆและนํามาพิจารณาในการประชุมกรรมการคณะ (8.1.14)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  
 

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

8.1.1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานการเงิน 
8.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ     เรื่องการจดัทําคําของบประมาณเงินรายได 
8.1.3       รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   เรื่องการจัดทําคําของบประมาณ เงินแผนดิน 
8.1.4       แบบสํารวจความตองการใชงบประมาณ 
8.1.5       คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและติดตามการใชงบประมาณ 

      8.1.6 แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดินรายไตรมาส 
               8.1.7      รายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน 

     8.1.8       รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ  
     8.1.9       รายงานฐานะทางการเงินสงใหมหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส 
     8.1.10      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   เรื่องคาใชจายในการดําเนินงานของคณะ 
     8.1.11  คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน 
     8.1.12  รายงานคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงดานงานการเงิน 
     8.1.13    รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
     8.1.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการเงิน และงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ : 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกสถาบนั 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น (ใหแสดงหลักฐานการประหยัด

งบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกัน) 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  
คะแนน  2   มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน  3    มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร 
นางนงนุช  จิตตสงัด 

 

1803 
1843 

เปาหมาย   ระดับ  4 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ  ดําเนินงานไดระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1.  คณะ ฯ มีคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหและวางแผนการใชทรัพยากรรวมกัน (8.2.1)และกําหนดใหสาขาวิชา/

สํานักวิเคราะหความตองการทรัพยากร โดยสงแบบฟอรมใหสาขาวิชา และ สํานักงาน  ระบุความตองการในการใช
ทรัพยากรของตนเอง  ดานวัสดุ อุปกรณ  ยานพาหนะ  และ สถานที่ในการปฏิบัติงานสงฝายแผน   

2.   คณะกรรมการนํามาวิเคราะหสรุปรวบรวมนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อวิเคราะหพิจารณาความ
ตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  คณะ ฯ (8.2.2., (8.2.3) 

3.   ภายหลังไดขอมูลการใชทรัพยากรแลว  คณะวางแผนการใชทรัพยากรของคณะฯ    คณะวางแผนการใช
ทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายในสถาบัน (8.2.4) ในการประชุมกรรมการคณะ ฯ  เพื่อประสานงานการใชทรัพยากร
รวมกันภายในมหาวิทยาลัย   เชนการใชหองเรียน  หองสอบ  เจาหนาท่ีคุมสอบ (8.2.5)  และการใชรถรวมกัน(8.2.6)  การใช
บุคลากรจากรพ.ชลประทาน และศูนยการแพทย มาชวยสอนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานทั้งในหองปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน  และหอผูปวย (8.2.7) 
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4.  คณะวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน (8.2.8)  เชนการจัดประชุมตัวแทนจากแหลง
ฝกในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ( 8.2.9)  และการสงนิสิตฝกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลตางๆ (8.2.9)  
การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งรวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพโดยใชสถานที่ของโรงพยาบาลในการจัดการเรียนการ
สอน(8.2.10)   การอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาลรวมกับโรงพยาบาลชลประทานโดยใชโรงพยาบาลเปนสถานที่จัดการเรยีน
การสอน( 8.2.11 )  การประสานงานกับองคกรในชุมชนในการจัดโครงการตางๆ    

5.   คณะยังไมไดสรุปผลผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น   
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
รายการเอกสารหลักฐาน 
               8.2.1       คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหและวางแผนการใชทรัพยากรรวมกัน  

   8.2.2      รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการใชทรัพยากรภายในและภายนอก  กอนเปดภาคการศึกษา 
8.2.3     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  เรื่องผลสํารวจการใชทรัพยากรรวมกันและแนวทางใน

การติดตอประสานงาน 
8.2.4     แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ภายในสถาบัน 
8.2.5      หนังสือขอใชรถ / ขอใชสถานที่ของคณะพยาบาลศาสตรจากหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

               8.2.6      หนังสือขอความอนุเคราะหใหสายสนับสนุนวิชาการรวมกนัระหวางฝายบริหาร กับ ฝายตาง ๆ       
ของมหาวิทยาลัย 

8.2.7       หนังสือขอเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนนิสิต 
8.2.8       แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายนอกสถาบัน 
8.2.9     โครงการประชุมประสานงานแหลงฝกภาคปฏิบัติ    และแผนการฝกภาคปฏิบัติของนิสิต 
8.2.10    โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งรวมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ 
8.2.11   โครงการจัดอบรมผูชวยพยาบาลรวมกับโรงพยาบาลชลประทาน 
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  ตัวบงชี้ที่ : 8.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายหรอืแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรอืมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
6. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
7. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
8. มีการผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก 
คะแนน  2   มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก 
คะแนน  3    มีการดําเนินการครบทุกขอ 

อ.อุบลวนา ขวญับุญจันทร 
นายดนุพล วัฒนา 

1804 
1825 

เปาหมาย   ระดับ  4 
ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดําเนินงานผาน 4 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
1. มีการกําหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยัด

พลังงาน เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ผานความเห็นชอบที่ประชุมประจําคณะ ประกาศเปนมาตรการประหยัดพลังงาน
คณะพยาบาลศาสตร แจงใหนิสิต อาจารยและบุคลาการทุกทานทราบและปฏิบัติ(8.2.1.1) 

2.  มีการจัดทําแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน(8.2.1.2) 
3.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยดัพลังงาน  และมีการมอบหมายใหคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ติดตามและควบคุมการประหยัดพลังงาน ใหเปนไปตามแผน(8.2.1.3) 
4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน ดําเนินการติดโปสเตอรรณรงค

การประหยัดไฟฟา ในที่บุคลากรทุกคนไดเห็นอยางชัดเจน(8.2.1.4) 
5.    มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยประชุมคณะกรมการกํากับและสงเสริมการประหยัด (8.2.1.5) 
6.     มีการประเมินผลการดําเนนิงาน ดําเนินงาน  เปรียบเทียบคาใชจาย ไฟฟา น้ํามัน หลังจากรณรงคการประหยัด 

พลังงาน ในป 2551 กับป 2552(8.2.1.6) 
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 คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน 2 

 
รายการเอกสารหลักฐาน  

8.2.1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร 
8.2.1.2 แผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร 
8.2.1.3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
8.2.1.4 ภาพถายโปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน 
8.2.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
8.2.1.6 รายงานเปรียบเทียบการใชไฟฟา น้ํามัน 
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องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบงชี้ที่ : 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆท่ี

เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา

คณะ และสถาบัน/หนวยงาน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครอืขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก  
คะแนน  2   มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 
คะแนน  3    มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย 
ผศ.ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน 

น.ส.พัชนี สมพงษ 

1805 
1844 
1822 

เปาหมาย  ระดบั  5 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้คือ มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ (9.1.1) และระดับสาขาวิชา/สํานัก (9.1.2)   คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดําเนินการประกัน
คุณภาพฯสอดคลอง  ประสานและควบคูกันไป   รวมท้ังสอดคลอง  และควบคูไปกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีอาจารย 2 คน
เปนผูแทนของคณะฯเขาไปเปนกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (9.1.3)    นํานโยบายแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนดลงสูระดับคณะฯ และสาขาวิชา/สํานัก  สําหรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯมี
องคประกอบของคณะกรรมการเปนหัวหนาสาขาวิชา/สํานักทุกคน มีการประชุมประมาณ 2 เดือนตอครั้ง  (9.1.4 )  มีการ
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กําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯรวมกัน  มีการพิจารณาปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ การศึกษา 
(9.1.5) ใหเหมาะสม  มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน  (9.1.6)   แผนปฏิบัติการประจําปพรอมท้ังเปาหมายและตัวบงช้ี (9.1.7) 
และรวมกันดําเนินการตามแผน  มีการประชุมติดตาม   ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของแตละภารกิจเปน
ระยะๆ   มีการนําผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  (9.1.8 ) อยาง
ตอเนื่อง     

2.   คณะฯใหความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการทบทวนและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  (9.1.9 )   มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเพียงพอ  (9.1.10)  มีการนํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 พิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  (9.1.11 )   และรวมกันหาแนวทางแกไขจุดออน  เสริมสรางจุดแข็ง มีภาคีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยภายในสถาบันมีภาคีเปนกรรมการบริหารคุณภาพที่เปนผูแทนจากคณะตางๆในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งกําหนดใหมีข้ึนทุกเดือน (9.1.12) ในการประชุมมีท้ังการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   เรียนรูการดําเนินงานของกันและกัน  รวมกันหาแนวทางคุณภาพในการดําเนินภารกิจดานตางๆ สําหรับภาคี
ภายนอกไดติดตอประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  อีกทั้งไดมีรวมโครงการของมหาวิทยาลัยในและโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน  (9.1.13) และตางนํามาตอยอดความรูในการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน  
  3. คณะฯมีการกําหนดองคประกอบ  ตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพ  โดยไดนําองคประกอบและตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดไวโดยไดพิจารณาความสอดคลองกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกมาแลว  มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะฯ (9.1.14 ) ซึ่งผลการพิจารณามีมติเพิ่มเติมตัวบงช้ีเฉพาะวิชาชีพและสอดคลองกับบริบทของคณะฯ  (9.1.15)  เพื่อท่ีจะ
สามารถใชประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะฯไดอยางครบถวน  ครอบคลุมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพ    ปจจัยนําเขา   
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. สกอ. สภาการพยาบาล  และ
หนวยงานอื่นๆและรองรับการเทียบเคียงระดับ (Benchmarking)ได 

4. คณะฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพฯอยางตอเนือ่งเปนประจําทุกป  ตั้งแตปการศึกษา 2545  (9.1.16) จนถึงปจจุบัน  

5. มีการนําผลการประเมินฯทั้งระดับสาขาวิชา/สํานักและระดับคณะฯเขาพิจารณาในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.1.17) และคณะกรรมการประจําคณะฯ(9.1.18) เพื่อหาแนวทางแกไขจุดออน  และเสริมสรางจุดแข็ง  
รวมท้ังปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในปการศึกษาตอไปรวมกัน   

6. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  คณะฯใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จัดบริการโดยมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลท่ีดี  สามารถใชรวมกันได   ท้ังระดับบุคคล  สาขาวิชา/สํานัก 
และมหาวิทยาลัย   และมีบางสวนที่สามารถใหประชาชนเขาถึงขอมูลได (9.1.19) 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจัดโครงการใหบุคลากรในคณะฯไดเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.20)  
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คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน 3 

รายการเอกสารหลักฐาน 
9.1.1   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา/สํานัก ของคณะพยาบาลศาสตร  
9.1.3  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.4  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552  
9.1.5  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.6   แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.7   แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552  ครั้งท่ี 6/2552 

,8/2552 และ 9/2552 
9.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552  ครั้งท่ี  7/2552 
9.1.10 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  ประจําป

การศึกษา 2552   
9.1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552  ครั้งท่ี  6/2552

และ 8/2552 
9.1.12 แผนการประชุมของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปการศึกษา 

2552  
9.1.13 โครงการศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และโครงการสัมมนาเครือขาย

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9.1.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 

ครั้งท่ี 5/2552,6/2552,7/2552,8/2552 และ 1/2553 
9.1.15 ตัวบงช้ีการประเมินปรับจากของสภาการพยาบาลเพื่อใชประเมินคณะฯ ประจําปการศึกษา 2552 
9.1.16 รายงานการประเมินตนเอง  และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549-2551 
9.1.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 

ครั้งท่ี  5/2552  
9.1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552  ครั้งท่ี 5/2252 

และ 6/2552  
9.1.19 ระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย  web  site 
9.1.20 รายช่ือผูเขารวมโครงการเครอืขายประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ตัวบงชี้ที่ : 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกบัพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนือ่ง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อการเปนแหลงอางอิง

ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  
คะแนน  2   มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน  3    มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผศ.พัชรินทร ขวัญชัย 
ผศ.ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน 

น.ส.พัชนี สมพงษ 

1805 
1844 
1822 

เปาหมาย  ระดบั 4 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะฯมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะฯกําหนดไวอยางตอเนื่อง 
ไดแกการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพ  มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  รวมกันแกปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน มีวาระเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
อยางตอเนือ่ง   (9.3.1) 

2. คณะฯมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพนัธกิจและพัฒนาการของคณะฯ   โดยมี
การทบทวนระบบ  แนวทางการดําเนินการและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษาในที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  (9.3.2) ซึ่งทุกสาขาวิชา/สํานักมีสวนรวม  มีการกําหนดตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาครอบคลุมทุกพันธกิจและมีการกําหนดเปาหมายใหมท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.3.3)และนําเสนอใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ เพื่อพิจารณากอนนํามาใชในการดําเนินการตอไป (9.3.4) 

3.    มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก  และระดับคณะฯ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  (9.3.5) และจัดสงรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
สาขาวิชา/สํานัก และระดับคณะฯตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด (9.3.6)เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดรายงานตอหนวยงาน



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 
 
99

ตนสังกัดตามลําดับตอไป  นอกจากนี้คณะฯยังไดนํารายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯเผยแพรใน web  site ของคณะฯเพื่อใหประชาชนทราบดวย  (9.3.7) 

4.     คณะฯมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  โดยมี
การนําผลการประเมินฯเขาพิจารณาทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะฯ
และรวมกันหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯมาอยางตอเนื่อง   (9.3.8)  รวมท้ังมีการติดตามผลการปรับปรุงเปน
ระยะๆ 
  
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 9.3.1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 9.3.2. องคประกอบและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2552  
 9.3.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
 9.3.4.     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 9.3.5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.3.6. หลักฐานการสงรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก 
และระดับคณะฯตอมหาวิทยาลัย 

 9.3.7.  web  site คณะพยาบาลศาสตร 
9.3.8. แนวทางการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ จากการพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
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องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3ดี)   
 
ตัวบงชี้ที่ : 10.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  จํานวน 1 ดาน 
คะแนน  2   มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  จํานวน 2 ดาน 
คะแนน  3  มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  จํานวน  3 ดาน 

อ.อุบลวนา ขวญับุญ
จันทร 
น.ส.สุวภัทร สุขหอม 

1804 
1821 

เปาหมาย   คะแนน 3 
ปการศึกษา 2552 คณะฯ จัดโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D)   ครบ 3 ดาน มีการ

ประเมินผลการโครงการ/กิจกรรม  แตละกิจกรรมมีนิสิตเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 10 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
1. ดานการสงเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) 

คณะฯสงเสริมใหนิสิตมีความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิ และหนาท่ีของตน เคารพในการสิทธิ 
ผูอื่น โดยสงเสริมใหนิสิตทุกคนใชสิทธิในการเลือกประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร  ทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนิสิต(10.2.1)ใชเพื่อเปนตัวแทนของนิสิตในระดับมหาวิทยาลัยตอไป มีนิสต ช้ันปท่ี1-4 ใชสิทธิ จํานวน 
292 คน ช้ันปท่ี    1-4 ท้ังหมด 372 คน คิดเปน  รอยละ 78.49 (10.2.2)  

2. ดานการสงเสรมิใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย(Decency)   โครงการ/กิจกรรมมีดังนี้  
1) โครงการ กตัญูคารวะ สืบสารวัฒนธรรมองคกร จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงใหนิสิตมีความ 

กตัญู ระลึกในพระคุณของครู มีนิสต ช้ันปท่ี1-4 เขารวมโครงการ จํานวน 218  คน จากจํานวนนิสิต ช้ันปท่ี1-4 ท้ังหมด 372 คน 
คิดเปน  รอยละ 100 (10.2.3)  

2) โครงการ รวมพลังเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม (จุดประสงคโครงการเพื่อสรางเสริมและพัฒนา 
อัตลักษณท่ีพึงประสงค ของนิสิต  มีนิสิต ช้ันปท่ี1-4 เขารวมโครงการ จํานวน 372  คน จากจํานวนนิสิตช้ันปท่ี1-4  ท้ังหมด  372  
คน คิดเปน รอยละ57.67   (10.2.4)  

3) โครงการสวยใส ใกลครัว  จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมการประกอบ 
อาหารไทย  มีนิสิต ช้ันปท่ี 4 เขารวมโครงการ จํานวน 79  คน จากจํานวนนิสิตช้ันปท่ี1-4  ท้ังหมด 372 คน คิดเปนรอยละ 21.24  
 (10.2.5) 

4)โครงการ ปฏิบัติธรรมนําปญญาพัฒนาความรูคูคุณธรรม จุดประสงคโครงการเพื่อใหนิสิตนําหลักธรรมทาง 
พุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตได  มีนิสิต ช้ันปท่ี 3 เขารวมโครงการ จํานวน 61  คน จากจํานวนนิสิตช้ันปท่ี 1-4  ท้ังหมด         
372 คน คิดเปนรอยละ 16.40 (10.2.6) 
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3. ดานการสรางภมูิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด(Drug-Free) 
1)โครงการ สายสัมพันธวันแรกพบรวมใจลด ควันบุหรี่ กิจกรรมใหความรูสรางความตระหนักถึงโทษ พิษ 

ภัยของบุหรี่ สามารถนําขอคิดจากการรวมแกปญหาบุหรี่ไปประยุกตใชและใหคะแนะนํากับบุคคลใกลตัวท่ีสูบบุหรี่ได มีนิสิต 
ช้ันปท่ี 1- 2 เขารวมโครงการ จํานวน 203  คน จากจํานวนนิสิตช้ันปท่ี1-4  ท้ังหมด  372 คน คิดเปนรอยละ 57.57 (10.2.7) 
  
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
    10.2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
 10.2.2 รายช่ือผูใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 
 10.2.3  รายงานผลโครงการ กตัญูคารวะ สืบสารวัฒนธรรมองคกร 
 10.2.4 รายงานผลโครงการ รวมพลังเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม 
 10.2.5 รายงานผลโครงการสวยใส ใกลครัว   
 10.2.6 รายงานผลโครงการ ปฏิบัติธรรมนําปญญาพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
 10.2.7 รายงานผลโครงการ สายสัมพันธวันแรกพบรวมใจลด ควันบุหรี ่
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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  คณะพยาบาลศาสตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตัวบงชี้เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากสภาการพยาบาล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
องคประกอบที่ 2    การเรียนการสอน 
  
ตัวบงชี้ 2.2.1.1.  การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ(เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาล ขอ 2.3)   
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชา ในหลักสูตร ยกเวนวิชาเลือกของคณะอื่น 
2. มีการประเมินการสอนอาจารยรายบุคคล โดยนิสิต 
3. มีการประเมินการสอนอาจารยรายบุคคล โดยผูบริหาร /อาจารย 
4. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยนิสิต 
5. มีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนารายวิชา 
6. มีการรายงานการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไปพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1   มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

เปาหมาย  ระดบั 6    
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ 
ครบทุกขอ คือ  

1.  มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชาทางการพยาบาล ทุกหลักสูตร (2.2.1.1)  
2.  มีการประเมินการสอนอาจารยรายบุคคล โดยนิสิต  ผานระบบ e – evaluation ดวยแบบประเมิน ปค. 003  

(2.2.1.2)   
      3.  มีการประเมินการสอนอาจารยรายบุคคล โดยผูบริหาร /อาจารย  ในรายวชิาทางการพยาบาล  (2.2.1.3)     

4.  มีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยนิสิต (2.2.1.4)     
รวมท้ังมีการสมัมนาหลักสูตร เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรและรวมกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรยีนการสอนในแตละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ (2.2.1.5)   นอกจากนี้ไดจัดโครงการประชุม
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รวมกับฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก เพื่อประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนฝกปฏบัิติงานของนิสิตพยาบาลและรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(2.2.1.6)  

5.   มีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนารายวิชา  โดยหัวหนาวิชาและอาจารยผูรวมสอน นําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการจัดการเรยีนการสอน มาประชุมรวมกันและหาขอสรุปเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา (2.2.1.7) 

6.   มีการรายงานการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไปพัฒนาการเรียนการสอน  โดยจดัทํา
สรุปผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอน  และแผนการปรับปรุงและแกไขและพัฒนารายวิชา (2.2.1.8)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน   3  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2.1.1 ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชา 
2.2.1.2 แบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิตผานระบบ e – evaluation ดวยแบบประเมิน ปค.003   
2.2.1.3 เอกสารการประเมินการสอนของอาจารยโดยอาจารย  ประจําปการศึกษา 2552 
2.2.1.4 แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชา 
2.2.1.5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบคลังขอสอบ และเอกสารการสรปุการจัดการเรยีนการสอน 
2.2.1.6 เอกสารสรุปรายงานการจัดประชุมรวมกับฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝก 
2.2.1.7 เอกสารแสดงการวิเคราะหผลการประเมินการสอนรายวิชา  

และรายงานการประชุมของสาขาวิชา วาระการประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
2.2.1.9 เอกสารแสดงการนําการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ 2.2.2.1  กระบวนการวัดผลและประเมนิเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล (เกณฑทั่วไปของ
สภาการพยาบาล ขอ 2.5) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีผังการออกขอสอบทุกรายวชิาทางการพยาบาลทุกหลักสูตร 
2. มีการวิพากษขอสอบทุกรายวชิาทางการพยาบาลทุกหลักสูตร 
3. มีการวิเคราะหขอสอบทุกรายวิชา 
4. มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีชัดเจน  

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1   มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทา
นนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

 
เปาหมาย   ระดับ 4    
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552   คณะพยาบาลศาสตร  ดําเนินการตามกระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบไดมาตรฐาน 
ระดับ 4   ทุกรายวิชาทางการพยาบาล  ดังนี้ 

1. มีผังการออกขอสอบทุกรายวชิาทางการพยาบาล 
โดยกอนเปดภาคการศึกษา  หัวหนารายวิชาและอาจารยผูสอนไดรวมกันพิจารณาจัดทําผังการออก

ขอสอบ (Test Blue Print) ของรายวิชาที่รับผิดชอบ  ( 2.2.2.1 )  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําขอสอบ  ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของรายวิชา  

2. มีการวิพากษขอสอบทุกรายวชิาทางการพยาบาล   
 หัวหนารายวิชาจะเชิญอาจารยผูสอนรวมกันประชุม จัดใหมีการวิพากษขอสอบทุกรายวิชา   (2.2.2.2)   

และนําไปปรับปรุงแกไขกอนการจัดสอบ  
             3.     มีการวิเคราะหขอสอบทุกรายวชิา 

หลังจากการจัดสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล   อาจารยหัวหนาวิชาจะสงขอสอบใหฝายบริการ 
การศึกษาทําหนาท่ีวิเคราะหขอสอบโดยเครือ่งวิเคราะหขอสอบแลวจัดสงผลการวิเคราะห แจงใหหัวหนาวิชาและสาขา
รับทราบ (2.2.2.3)   
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      4.     มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีชัดเจน  

การตัดสินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ใหเปนไปตามตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ หมวดที่ 5 วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา และระเบียบการวัดประเมินผลของคณะพยาบาลศาสตร 
ซึ่งคณะฯจัดทําคูมือการวัดและประเมินผลของคณะพยาบาลศาสตรและประกาศใชเปนแนวทางเดียวกัน  (2.2.2.4)   

 โดยการพิจารณาผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา จะดําเนินการโดยหัวหนารายวิชาหรือหวัหนา
สาขาวิชาจะเปนผูนําเสนอคะแนนและผลการเรียนผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาล
ศาสตร เพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาตัดสินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา (2.2.2.5)  กรอกผลการเรียน
ผานระบบออนไลน Supream 2004 แลวใหคณบดีลงนามตนฉบับผลการศึกษา กอนสงผลการเรียนไปมหาวิทยาลัยศรนีคริ
นทรวิโรฒ   (2.2.2.6)   
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2.2.1 ผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล   
2.2.2.2 บันทึกขอความเชิญคณาจารยวิพากษขอสอบแตละทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
2.2.2.3 ผลการวิเคราะหขอสอบแตละรายวิชา 
2.2.2.4 คูมือระเบียบการวัดและประเมินผล ของคณะพยาบาลศาสตร 
2.2.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร  
2.2.2.6 เอกสารแสดงการกรอกคะแนนผานระบบออนไลน และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีผานการลงนามจากคณบดี 
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ตัวบงชี้ 2.2.3.1  อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.1.) 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีอาคารเรียนและหองเรยีนเอือ้ตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
2. มีหองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร 
3. มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลกัสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพฒันานักศึกษา 
4. มีสถานที่พักนักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรยีนและการทํากิจกรรมนอกเวลา 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน 1 มีอาคารและสถานที่อยางนอย 2 ขอ 
คะแนน 2 มีอาคารและสถานที่อยางนอย 3 ขอ 
คะแนน 3 มีอาคารและสถานที่อยางนอย 4 ขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

เปาหมาย   4 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  คณะพยาบาลศาสตร  จัดการเรียนการสอน  ณ  อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร    ซึ่ง
เปนอาคาร 9 ช้ัน  สถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานจํานวน 4 ขอ   ดังนี้  

1. มีอาคารเรียนและหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
  หองเรียนอยูช้ันที่  3  หองเรียนขนาด 100 คน  จํานวน  5  หอง หองเรียนขนาด  50 คน  จํานวน  5  หอง 

ขนาดและพื้นที่หองเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สภาการพยาบาลกําหนด ภายในหองเรียนทุกหอง  มี
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ โสตทัศนูปกรณครบถวน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง LCD Projector   เครื่อง  
Visualizer  และเครื่องเสียงประจําหองเรียน 

นอกจากนี้มีหองเรียนขนาดเล็ก  ใชสําหรับการประชุมกลุมยอยขนาด 6- 10 คน  เพื่อจัดการเรียนการสอนเปน
รายกลุมยอย จํานวน 10  หอง    หองประชุมกลุมยอยสวนหนึ่งมีอยูท่ีช้ัน 3,4, 6,7 และ 8  (2.2.3.1) 
   2. หองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร 

หองทํางานของอาจารย  อยูท่ีช้ัน  2  และที่ช้ัน  5 – 8    ของอาคารศรีนครินทร  หองทํางานกวางขวาง มี
ความเปนสัดสวน สะอาด และ สงบ  มีเครื่องปรับอากาศทุกหอง มีคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเอกสารเพียงพอ  พรอมใช
และ       เอื้อตอภารกิจดานการสอนและวิจัยสําหรับอาจารย   (2.2.3.2) 

3. มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพฒันานิสิต 
ประกอบดวย มีหองสโมสรนสิิต  หองดนตรไีทย   หองดนตรีสากล  มีลานอเนกประสงค  ลานออกกําลัง

กาย หองสรางเสริมสุขภาพ  และ หองออกกําลังกาย (Fitness)  ทํากิจกรรมเสริมหลกัสูตร นันทนาการ และการกีฬา
เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนา(2.2.3.2)     

  นอกจากนี้ช้ัน 4 มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง  หองอานหนังสือ  หองศึกษาดวยตนเอง  
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3.  มีสถานที่พักนักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรยีนและการทํากิจกรรมนอกเวลา 
     ท่ีพักของนิสิตเปนหอพักของมหาวิทยาลัย  มีจํานวน 8 อาคาร แยกเปนหอพักชายและ หอพักหญิง  มี

ระบบความปลอดภัย  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และมีการจัดระเบียบการเขาออกหอพัก  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2.3.1   แผนผังและภาพประกอบแสดงอาคารเรียน หองเรยีนและ ของอาคารศรีนครินทร 
2.2.3.2 แผนภาพแสดง หองสโมสรนิสติ  หองดนตรีไทย  หองดนตรสีากล  มีลานอเนกประสงค  ลาน

ออกกําลังกาย และหองออกกาํลังกาย (Fitness)  เอื้อตอการพฒันานักศึกษา 
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ตัวบงชี้ 2.2.4.1  มีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.2.) 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีหองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในทุกสาขาการพยาบาลและพรอมใช 
2. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช 
3. มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช 
4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาไมนอยกวา 1 : 10 และพรอมใช 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน 1 มีการดําเนินการอยางนอย 2 ขอแรก 
คะแนน 2มีการดําเนินการอยางนอย  3 ขอแรก 
คะแนน 3มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทา
นนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

 
เปาหมาย  4 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2552  ดานหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษา อยูในระดับ 5 ดําเนินการครบ
ทุกขอ  ตามเกณฑสภาการพยาบาล   ดังนี้ 

1. มีหองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในสาขาการพยาบาลและพรอมใช 
คณะพยาบาลศาสตร  มีหองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และหองปฏิบัติการพยาบาลสาขาวิชาตางๆ  

แบงเปน  หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  หองปฏิบัติการพยาบาลเด็ก หองปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ  หองปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน  หองปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ   และหองปฏิบัติการใหคําปรึกษาของการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร  
          หองปฏิบัติการพยาบาล ทุกหองมีอุปกรณการสอนเพียงพอในการสอนสาธิตทางการพยาบาลภาคทดลอง 
และสอนสถานการณจําลอง ดานการปฏิบัติการพยาบาล  ไดแกมีหุนจําลองผูปวย มีชุดเครื่องมือและอุปกรณในการฝก
ปฏิบัติทางการพยาบาลเพียงพอ (2.2.4.1) และเอื้ออํานวยใหนิสิตสามารถศึกษา ดวยตนเองได    

2. มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอ และพรอมใช 
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร ในการศึกษาวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของ

มหาวิทยาลัย รวมกับนิสิตคณะอื่นๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯมีหองปฏบัิติการวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวน
เพียงพอและพรอมใช    (2.2.4.2) 

3. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช 
คณะพยาบาลศาสตร  มีโสตทัศนูปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช  ไดแก  หองเรียนทุกหอง

ประกอบดวย  เครื่องคอมพิวเตอร ,  Projector ,   Visualizer , โทรทัศน ,  และเครื่องเสียง   (2.2.4.3) 
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4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาไมนอยกวา 1 : 10 และพรอมใช 

คณะพยาบาลศาสตร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2  หอง อยูท่ีช้ัน 4  มีจํานวนคอมพิวเตอร
จํานวน 78  เครื่อง   รวมท้ังมีคอมพิวเตอรไวบริการนิสิตเพื่อการสืบคน ขอมูลไดทุกวัน ท่ีหองสโมสรนิสิต  จํานวน  5 
เครื่อง  และบริเวณหนาหองบริการการศึกษา จํานวน  2  เครื่อง  

ดังนั้น   จํานวนคอมพิวเตอรพรอมใชสําหรับนิสิต  จํานวน 85  เครื่องตอจํานวนนิสิตหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จํานวน 396 คน   คิดเปนอัตราสวน 1 : 5  (2.2.4.4) 

5.  มีระบบการใหบริการท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร  จัดระบบการใหบริการท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนิสิต  ดังนี้  
1) เปดโอกาสใหนิสิตสามารถติดตอขอยืมอุปกรณ จากหองปฏิบัติการพื้นฐานการพยาบาลไปศึกษา

เพิ่มเติมและฝกปฏิบัติท่ีหอพักไดตามความตองการ (2.2.4.5)  
2) สงเสริมใหนิสติสามารถคนควาผาน ระบบ internet  ไดท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
3) นอกจากนั้นคณะพยาบาลศาสตรไดติดตั้งระบบ wireless ในบริเวณอาคาร(2.2.4.6)  เพื่อใหนิสิต

เรียนรูอยางกวางขวางจากสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว   
4) จัดหองอานหนงัสือไวท่ีช้ัน 4 (2.2.4.7)   

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

2.2.4.1 จํานวนหองปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ 
2.2.4.2 จํานวนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอุปกรณ 
2.2.4.3 รายการโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 
2.2.4.4 จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอร   
2.2.4.5 ระบบยืมคืน อุปกรณ จากหองปฏิบัติการพื้นฐาน 
2.2.4.6 ระบบ wireless ในบริเวณอาคาร    
2.2.4.7 ภาพถายหองอานหนังสือ 
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ตัวบงชี้ 2.2.5.1   หองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม รวมทั้งมีระบบและเทคโนโลยกีาร
สืบคน (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.6.3.) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่ทันสมัย ไมต่ํากวาสาขาวิชาละ 10 ช่ือเรื่อง  
2. มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนักศึกษา : จาํนวนหนังสือ = 1: 50  

หรือตํารา electronic  
3. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา 10 ช่ือเรื่อง 
4. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 10 ช่ือเรื่อง  
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสบืคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
6. มีระบบการใหบริการท่ีเอื้อตอการสืบคนของนักศึกษา หรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

 
เปาหมาย  ระดบั  6 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552   คณะพยาบาลศาสตร  จัดใหนิสิตคนควาหนังสือและตําราจากหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  องครักษ  ซึ่งเปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีตํารา หนังสือ  
วารสารสําหรับการคนควาอยางเพียงพอ รวมท้ังมีระบบและเทคโนโลยีการสืบคน  และใหบริการอยางเหมาะสม ดังนี้ 

1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป  สาขาวิชาละไมนอยกวา 10 ช่ือเรือ่ง (2.2.5.1)  
        2.    มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนักศึกษา : จํานวนหนังสือ = 1: 
50   

คณะพยาบาลศาสตร  มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 29,282 เลม   ตอ
จํานวนนิสิต  396 คน   คิดเปนอัตราสวนนิสิต  : จํานวนตํารา/หนังสือ =  1 : 74  (2.2.5.2) 

3.   มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา 10 ช่ือเรื่อง  
            คณะพยาบาลศาสตร  มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศจํานวน 10  ช่ือเรื่อง  (2.2.5.3)   
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4.   มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 10  ช่ือเรื่อง  หรือวารสาร  electronic ท่ีมี  peer 
review 

          คณะพยาบาลศาสตร  มีจํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ จํานวน 10 ช่ือเรื่อง   (2.2.5.4)   ซึ่ง
เปนวารสารที่มี peer review      (2.2.5.5)    

5..   มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 คณะพยาบาลศาสตร  มี web site  ของคณะ  http://nurse.swu.ac.th  ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของ  

website  ของมหาวิทยาลัย   และเชื่อมโยงกับ website อื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สะดวกตอการสืบคน (2.2.5.6) 
6.   มีระบบการใหบริการท่ีเอื้อตอการสืบคนของนักศึกษา หรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60  ช่ัวโมง/สัปดาห 
หอสมุด มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  จัดระบบใหบริการยืมและสืบคน ดังนี้   

ชวงเปดภาคการศึกษา เปดบริการตั้งแตเวลา  9.00 - 18.00 น.   ทุกวัน ไมมีวันหยุด    
ชวงปดภาคการศึกษาเปดบริการตั้งแตเวลา  9.00 - 17.00 น.  
ชวงสอบเปดบริการตั้งแตเวลา  9.00 - 20.00 น.  (2.2.5.7)    
คิดเปนเวลาการใหบริการวันละ   8- 9 ช่ัวโมง    เฉลี่ย สัปดาหละ  63 ช่ัวโมง  

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2.5.1 รายช่ือตําราหลกัทางการพยาบาลแตละสาขาวิชา   ท่ีพิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป   
2.2.5.2  รายช่ือตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2.2.5.3  รายช่ือวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ   
2.2.5.4  รายช่ือวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ 
2.2.5.5  รายช่ือฐานขอมูล ท่ีสามารถสืบคน ความรูจากวารสารตางประเทศ 
2.2.5.6    รายช่ือฐานขอมูล และระบบการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.2.5.7  เอกสารและระบบการใหบริการของหองสมดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบงชี้ 2.2.6.1.   มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 
2.6.4.) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา  
2. แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล 
3. มีระบบความปลอดภยัสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1   มีการดําเนินการขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบ 3 ขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

 
เปาหมาย  3 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการเรื่องมีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย  ตามเกณฑของสภาการพยาบาล ดังนี้  

1. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา  

 

สาขาวิชา แหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ระดับ 
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

โรงพยาบาล นครนายก โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

การพยาบาลผูใหญ 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

โรงพยาบาล นครนายก โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ   

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
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สาขาวิชา แหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ระดับ 

โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

โรงพยาบาล นครนายก โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

การพยาบาลเด็ก  

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช    
 

โรงพยาบาลศรธีัญญา โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

การพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลองครักษ 
โรงพยาบาลบานนา 
โรงพยาบาลปากพลี 
โรงพยาบาลบางน้ําเปรียว 
โรงพยาบาลนาดี 
ตําบลทาทราย หมู 2,หมู 4 จ.นครนายก 
ตําบลทรายมูล หมู 7,หมู 9 จ.นครนายก 
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย จ.นครนายก 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

โรงพยาบาลธญับุรี โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
โรงพยาบาลองครักษ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 

การพยาบาลพื้นฐาน  

โรงพยาบาลบานนา โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
  

2. แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล 
แหลงฝกในระดับตติยภูมิ มีระบบประกันและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล ไดแก ระบบ HA   (2.2.6.1) 
3. มีระบบความปลอดภยัสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน 

แหลงฝกมีระบบความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน  โดยมีคูมือปฐมนิเทศสําหรับนิสิต
ปฏิบัติงาน (2.2.6.2)     ระบุข้ันตอนและขอปฏิบัติในงานการพยาบาล  

ในแหลงฝกมีการติดปายประกาศแสดง วิธีการใชอุปกรณตางๆ มีการปฐมนิเทศการเตรียมกอนการฝก
ภาคปฏิบัติ รวมท้ังมีพยาบาลพี่เลี้ยงดานการสอนทําหนาท่ีดูแลและใหคําแนะนําในการปฏิบัติใหกับนิสิต อยางใกลชิด 

การเดินทางฝกไปฝกภาคปฏิบัติทุกรายวิชา    คณะพยาบาลศาสตรไดจัดรถรับสงนิสิต จากหอพักนิสิตถึง
แหลงฝก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและจัดใหนิสิตมีการประกันอุบัติเหตุทุกคน (2.2.6.3) 
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4. มีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  แหลงฝกปฏิบัติมีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนิสิตศึกษา โดยจัดประชุมใน

โครงการความรวมมอืการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  เพื่อวางแผนกอนการจัดสงนิสิตฝกภาคปฏิบัติ รวมกับอาจารย
ผูสอนภาคปฏิบัติ (2.2.6.4)  รวมท้ังจัดใหนสิิตเขาฟงการปฐมนิเทศจากหัวหนาหอผูปวยในแหลงฝก  (2.2.6.5) เพื่อใหนิสิต
ไดฟงคําช้ีแจง และรบัเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแหลงฝก  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2.6.1 เอกสารแสดงระบบประกันและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาลของโรงพยาบาลแหลงฝก  
       2.2.6.2  คูมือ/ข้ันตอนสําหรับนิสิตปฏิบัติงาน  

  2.2.6.3   เอกสารการขอรถรับสงนิสิต 
2.2.6.4  โครงการประชุมความรวมมอืในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกอนนํานิสิตข้ึนฝกปฏิบัติ 

        2.2.6.5   กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตจากหัวหนาหอผูปวยในแหลงฝก  
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ตัวบงชี้ 2.4.1.2.  อัตราสวนอาจารยพยาบาลหรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติตอนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของ
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาลไมเกิน 1: 8   (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาล ขอ 3 ) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. อัตราสวนอยูในชวง 1 : 9.1-10 
2. อัตราสวนอยูในชวง 1 : 8.1.-9 
3. อัตราสวนอยูในชวง 1 : 7 - 8 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   เปนไปตามเกณฑขอแรก 
คะแนน   2  เปนไปตามเกณฑขอ  2   
คะแนน   3  เปนไปตามเกณฑขอ  3   

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

เปาหมาย   3  
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 มีรายวิชาฝกภาคปฏิบัติ จํานวน 10 รายวิชา  มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจําและ
อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตท่ีข้ึนฝกภาคปฏิบัติ  แตละแหลงฝกอยูระหวา 1:7 - 1:8  คิดเปนรอยละ 100  (2.4.1.1)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

2.4.1.2 ตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติ แสดงจํานวนรายนามอาจารยและจํานวนนิสิตรายวิชาปฏิบัติทางการ
พยาบาลทุกรายวิชา 
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ตัวบงชี้ 2.6.1.1.  อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.2.) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช้ัน 1 ทุกคน 
2. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลไมนอยกวา 1 ป หลังสําเร็จปริญญาโท-ปริญญา

เอกทางการพยาบาล หรือไมนอยกวา 2 ป หลงัสําเร็จปริญญาโท/เอก สาขาอื่น หรือไมนอยกวา 3 ป หลังสําเร็จ
ปริญญาตรีทางการพยาบาล 

3. สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท = ปริญญาตรี มากกวาหรือเทากับ 3 : 6.5  : 0.5 
4. มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหทุกคน 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

เปาหมาย    ระดับ 4  
 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552  มีการดําเนนิงานเกี่ยวกับอาจารยพยาบาลคุณภาพ อยูใน ระดับ  2   ตามเกณฑสภาการพยาบาล  
ดังนี้ 

1.   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช้ัน 1 ทุกคน 
                         อาจารยประจําของคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 41 คน  ในปการศึกษา  2552  มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงาน
จริง  28   คน  เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช้ัน 1 ทุกคน   (2.6.1.1)   

2. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลไมนอยกวา 1 ป หลังสําเร็จปริญญาโท-
ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือไมนอยกวา 2 ป หลังสําเร็จปริญญาโท/เอก สาขาอื่น หรือไมนอยกวา 3 ป หลังสําเร็จ
ปริญญาตรีทางการพยาบาล 

อาจารยทุกคนมีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ  ในสาขาการพยาบาลตามเกณฑทุกคน  คิดเปน 
รอยละ 100 (2.6.1.2)  
              3.   สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท = ปริญญาตรี มากกวาหรือเทากับ 3 : 6.5  : 0.5 
             ปการศึกษา 2552  สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 9 คน วุฒิปริญญาโท จํานวน 32 คน   คิด
เปนอัตราสวน  2.20 : 7.81 
             4.    มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 

อาจารยแตละคนมีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห (2.6.1.3) 
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คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 2 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

2.6.1.1 เอกสารแสดงการเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และผดุงครรภช้ัน 1  ของอาจารยประจําของคณะพยาบาลศาสตร  

2.6.1.2 รายนามอาจารยท่ีมีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป   
2.6.1.3 รายนามอาจารยและวุฒิการศึกษา 
2.6.1.4 เอกสารสรุปภาระงานสอนเฉลีย่ของอาจารยประจําตอปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 2.2.7.1.   มีผลงานวิชาการ (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 4.2.)  (รายงานเพียงอยางเดียว) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการผลิตและเผยแพรตํารา/หนังสือคูมือ//บทความวิชาการ/สิ่งประดิษฐทางวิชาการตออาจารยประจํา  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 มีการผลติตํารา / หนังสือคูมือ และสิ่งประดิษฐทางวิชาการ ดังนี้ 

1. สาขามารดาทารกและการผดุงครรภ  จัดทําหนังสือคูมือสําหรับการเรียนการสอน 
2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จัดทําเอกสารการสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กและวัยรุน 
3. วีดิทัศน เรื่อง การตรวจรางกายแบบผสมผสาน 
4. วีดิทัศน เรื่อง โปรแกรมการเตรียมตัวเพือ่การคลอด 
5. วีดิทัศน เรื่อง สุขภาวะและวิถีชีวิตสรางสรรค 
6. เอกสาร เรือ่ง ทาออกกําลังกายเพื่อผูสูงอายเุบาหวาน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
2.2.7.1 หนังสือคูมือสําหรับการเรียนการสอน 
2.2.7.2 เอกสารการสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กและวัยรุน 
2.2.7.3 วีดิทัศน เรื่อง การตรวจรางกายแบบผสมผสาน 
2.2.7.4 วีดิทัศน เรื่อง โปรแกรมการเตรียมตัวเพือ่การคลอด 
2.2.7.5 วีดิทัศน เรื่อง สุขภาวะและวิถีชีวิตสรางสรรค 
2.2.7.6 เอกสาร เรือ่ง ทาออกกําลังกายเพื่อผูสูงอายเุบาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 
 
119

ตัวบงชี้ 2.9.1.1  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (เฉลี่ย ยอนหลัง 3 ป)  (เกณฑทั่วไปของ
สภาการพยาบาลขอ 2.4.1.) 
 
เกณฑมาตรฐาน :รอยละ 
 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร  X  100 
                                    จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้นในปการศึกษานั้น 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   นอยกวารอยละ 75 
คะแนน   2  รอยละ 75- 89 
คะแนน   3 มากกวาหรอืเทากับ รอยละ 90 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

 
เปาหมาย   รอยละ 90 
 
ผลการดําเนินงาน 
        ในปการศึกษา 2550 - 2552   มีจํานวนนสิิต 2 หลักสูตร  เขาศึกษารวมทั้งสิ้น  341  คน    สําเร็จการศึกษา ดังนี้  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จํานวน   166  คน    
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จํานวน  170 คน    
คิดเปนการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลกัสูตร  คิดเปนรอยละ 98.54   (2.9.1.1 )      

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน   3  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.9.1.1  รายนามผูสําเรจ็การศึกษา ในปการศึกษา 2551-2552  ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสตูร 
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ตัวบงชี้ 2.9.2.1. มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 2.4.2.-4.) 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการติดตามการทํามีงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต 
2. มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ป 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมหลังสําเรจ็การศึกษาภายใน  1  ป 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1   มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท 
น.ส.นันธิยา รักซอน 

1833 
1821 

เปาหมาย    ระดับ 3 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการติดตามการทํามีงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต 
  ในปการศึกษา 2552 คณะพยาบาลศาสตร มีการมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตโดยไดสอบถามภาวะการ

ไดงานทําของบัณฑิตในปการศึกษา 2552   (2.9.2.1.1)    
2. มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ป 

คณะพยาบาลศาสตร มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จการศกึษา ภายใน 1 ป  
โดยใหจัดทําแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรและการเรยีนการสอน (2.9.2.1.2) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมหลังสําเรจ็การศึกษาภายใน  1  ป   
คณะพยาบาลศาสตร  ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานบณัฑิต รุนที่ 7 

จากแบบสอบถามจํานวน 153 ชุดไดรับคืนจํานวน 153 ชุด  มีระดับคะแนนความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตเฉลี่ย 3.67  (คะแนน
เต็ม 5)   (2.9.2.1.3)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

2.9.2.1.1  ผลสํารวจการตดิตามการทํามีงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต 
2.9.2.1.2  ผลสํารวจการตดิตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมหลังสําเร็จการศึกษาภายใน  1  ป 
2.9.2.1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมหลังสําเรจ็การศึกษาภายใน  1  ป 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  
ตัวบงชี้ 7.1.1.1.    มีโครงสรางของการบริหาร (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ 7.1.) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
2. โครงสรางการบริหารสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน 
3. มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงานตามโครงสรางของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1   มีการดําเนินการในขอ 1 
คะแนน   2  มีการดําเนินการ 2 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย  รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1826 

เปาหมายระดับ3 
ผลการดําเนินงาน 

โครงสรางการดําเนินงานของคณะ  แบงเปน 5 สาขาวิชา และ  2 สํานัก คือ 1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ    2. 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   3. สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 4. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช   5.สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  6.  สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล  7.  สํานักงานคณบดี   (และมีแผนที่
จะเปดตอไป คือสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   และสํานักงานบริการวิชาการ  แต
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรจึงยังคงไมสามารถจัดตั้งได แตมีการดําเนินการโดยใชบุคลากรสาขาตางๆของคณะ) 
               โครงสรางการบริหารระดับคณะ   มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุด  และมีรองคณบดี จํานวน 4 คน  คือ   รองคณบดี
ฝายบริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  และรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    

 โครงสรางการบริหารระดับสาขาวิชามีหัวหนาสาขาฯ คือ1. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ    2. หัวหนา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   3. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ  4. หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช   5.หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  6.  หัวหนาสาํนักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล  
(7.1.1.1.1.)  
 การบริหารระดบัคณะดําเนินงานโดยกรรมการคณะพยาบาลศาสตร  ซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดี  และ
หัวหนาสาขาฯ /สํานัก  (7.1.1.1.2)  และ       มีคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานตามพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน  
เชน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุกหลักสูตร   คณะกรรมการบริการวิชาการ  คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย   
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ มีคณะกรรมการอื่น ๆ ท่ีสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะ   และไดมีการกําหนดขอบเขตและ หนาท่ีของแตละตําแหนง ของคณะกรรมการแตละชุด  
(7.1.1.1.3) 
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คะแนนการประเมินตนเอง  
ระดับคะแนน                                                 3 

รายการเอกสารหลักฐาน 
7.1.1.1.1  โครงสรางของคณะพยาบาลศาสตร   
7.1.1.1.2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะ  ของพยาบาลศาสตร 
7.1.1..13. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดตางๆ ระหวาง เดือน มิถุนายน 2552 -  พฤษภาคม 2553 
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ตัวบงชี้ 7.2.1.1.  คุณสมบัติของผูบริหารระดับคณะหรือเทียบเทา (เกณฑสําคัญของสภาการพยาบาล ขอ 1 ) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึง่ 
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมีตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาพยาบาลศาสตร 
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป 
4. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาไมนอยกวา 3 ป 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1   คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก 
คะแนน   2  คุณสมบัติตาม  3 ขอแรก 
คะแนน   3  มีคุณสมบัติครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย  รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1826 

เปาหมาย    ระดับ  3 
ผลการดําเนินงาน 
  ผูบริหารสูงสุดของคณะคือคณบดี มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.  เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึง่  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ียังไมหมดอายุ  
(7.2.1.1.1) 

2.  มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สรีรวทิยา) และ มีตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
สาขาพยาบาลศาสตร    (7.2.1.1.2) 

3. มีประสบการณดานการสอน  30 ป  จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  และ 7 ป ของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ   

4. มีประสบการณดานการบริหารคือเคยเปนรองคณบดี 4 ป   และดํารงตําแหนงคณบดี มา 3 ป 2 เดือน 
5. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา  0-3 หนวย ชม.ตอสัปดาห  (7.2.1.1.3) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.2.1.1.1. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคณบดี 
7.2.1.1.2. สําเนาใบปริญญาบัตรของคณบดี 
7.2.1.1.3. ภาระงานสอนของคณบดี 
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ตัวบงชี้ 7.2.2.1. คุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา/หัวหนาภาควิชา/หรือเทียบเทา  ( เกณฑทั่วไปของ
สภาการพยาบาล ขอ 7.2.1.-2) (ยกเวนผูบริหารในสายบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินงบประมาณ อาคารสถานที่ ) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึง่  
2. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมีตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 
3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป 
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา ไมเกิน 6 หนวย ชม.ตอสปัดาห 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1   คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก 
คะแนน   2  คุณสมบัติตาม  3 ขอแรก 
คะแนน   3  มีคุณสมบัติครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย  รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1826 

 
เปาหมายระดับ  2 
 
ผลการดําเนินงาน 
  ผูบริหารระดับรองคณบดีมีจํานวน 4 คน  โดยที่ 

1.     เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง  (7.2.2.1.1) 
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการพยาบาล /วิทยาศาสตรสุขภาพ  4 คน   โดยมีตําแหนงทางวิชาการผูชวย

ศาสตราจารย 3 คน (7.2.2.1.2) 
3. ทุกคนมีประสบการณดานการสอนมากกวา 5 ป 
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาของทุกคนอยูในชวง   3 -  6 หนวย ชม.ตอสัปดาห  (7.2.2.1.3) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.2.2.1.1   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารระดับรองคณบดีทุกคน 
7.2.2.1.2. สําเนาใบปริญญาบัตรของรองคณบดีทุกคน 
7.2.2.1.3. ภาระงานสอนของรองคณบดีทุกคน 
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ตัวบงชี้ 7.4.1.1.  มีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาล ขอ 2.2.(4)) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนพัฒนาอาจารยอยางเปนลายลักษณอักษร 
2. มีระบบพัฒนาอาจารยใหม 
3. อาจารยใหมทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมตามระบบที่กําหนด 
4. อาจารยประจําท้ังหมดไดรับการพัฒนาครบทุกคน 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอร
โทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการครบ  2 ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผศ.ลาวัณย  รัตนเสถียร 
นส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1806 

เปาหมายระดับ  2 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  คณะ ฯ  ดําเนินงานดังนี้  
1.     คณะ ฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารยในดานวิชาการ  บริหาร  การเตรียมศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และแจง

แผนการพัฒนาอาจารยใหหัวหนาสาขาวิชาทราบ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ   การเขารวมประชุมภายนอก 
ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามแผน  (7.4.1.1.1) 

2.  คณะ ฯ มีแผนพัฒนาอาจารยใหม โดยมีคูมือปฐมนิเทศอาจารยใหม  และ อบรมวิธีจัดการเรียนการสอน  การเปน
อาจารยท่ี ปรึกษา  การประเมินผล     โดยคณะดําเนินการเอง และ รวมกับมหาวิทยาลัย  (7.4.1.1.2)  นอกจากนี้ยังมีการ
มอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยดูแล และใหคําแนะนํา 1 ภาคการศึกษา (7.4.1.1.3) 

  3. อาจารยใหมของคณะ ไดรับการปฐมนิเทศ  และ อบรมดานการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผล  และการ
จัดทําคลังขอสอบ  และมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยดแูล และใหคําแนะนํา   ตามแผนที่กําหนด(7.4.1.1.4) 

4.  คณะ ฯ  สนับสนุนอาจารยประจําใหไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  ดวยการกําหนด
งบประมาณ สําหรับสายวิชาการแตละคน อยางต่ําคนละ 5,000 บาท หรือปละ 2 ครั้ง  เพื่อเขารวมประชุมวิชาการภายนอก
คณะ  และอนุมัติใหเขารวมประชุมทางวิชาการโดยมีการพิจารณาในคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร (7.4.1.1.5) 

อาจารยประจํา จํานวน  28   คน ไดรับการพัฒนาดวยการศึกษาดูงานตางประเทศ (7.4.1.1.6) หรอื การนําเสนอ
ผลงานวิจยั และมีการเขารวมประชุมภายในประเทศ ครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100  (7.4.1.1.7) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

7.4.1.1.1. แผนการพัฒนาอาจารยประจํา  คณะพยาบาลศาสตร 
7.4.1.1.2. แผนการพัฒนาอาจารยใหมของคณะ ฯ และ ของแตละสาขา  
7.4.1.1.3. รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ  เรื่องการมอบหมายอาจารยพีเ่ลี้ยง 
7.4.1.1.4. รายนามอาจารยใหม  อบรมการจัดการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร 
7.4.1.1.5.    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เรื่องการพจิารณาจัดผูเขารวมประชุมวิชาการ 
7.4.1.1.6.    โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ  
7.4.1.1.7.     รายนามการเขารวมประชุมของคณาจารยประจําปการศึกษา 2552 
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ตัวบงชี้ 7.4.1.2. มีระบบการบริหารงานบุคคล (เกณฑทั่วไปของสภาการพยาบาลขอ  7.4.) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. กําหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 
2. มีระบบสรรหา  พัฒนา และรักษาบุคคล 
3. มีระบบการประเมินบุคลากร 

 
เกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมิน 

ผูกํากับตัวบงชี้/  
ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เบอรโทรศัพท 

คะแนน  1   มีการดําเนินการ  1  ขอแรก 
คะแนน   2  มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
คะแนน   3  มีการดําเนินการครบ 3 ขอ  

ผศ.ลาวัณย  รัตนเสถียร 
น.ส.นภาพร  ศรีโพธิ ์

1803 
1806 

เปาหมาย  3 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะ ฯ ดําเนินงานดังนี้  
1.   คณะ ฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผานการประชุมกรรมการประจําคณะ  (7.4.1.2.1)  โดย

พิจารณาจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามเกณฑ สกอ และ สภาการพยาบาลใหสมดุลกับจํานวนนิสิต 
และภาระงานดานตาง ๆ  

2.    คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยการสงประกาศรับสมัครไปยัง
สถาบันการศึกษาตาง ๆ และสื่อมวลชน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   มีการ
ธํารงรักษาบุคลลากรโดยมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหเขารวมประชุมภายในหรือภายนอกประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน  อบรมดานบริหาร  การเตรียมศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน   สายวิชาการอยางนอยคนละ 2ครั้ง จํานวนเงินขั้น
ต่ํา คนละ 5,000 บาท สายสนับสนุน ข้ันต่ําคนละ 3,000 บาท   นอกจากนั้นไดกําหนดใหใชงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ จัด
โครงการพัฒนาบุคลากร (7.4.1.2.2.)   และสนับสนุนทุนการศึกษาใน    ระดับสูง สายวิชาการในระดับปริญญาเอกสาขาการ
พยาบาลปละ 100,000 บาท จํานวน 3 ป  สาขาที่เกี่ยวของปละ    40,000 บาท  และสายสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท  คนละ 30,000 บาท (7.4.1.2.3)  การประเมินผลการ   ปฏิบัติงานมีความยุติธรรม  ปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  (7.4.1.2.4) 

คณะ ฯ ไดจัดระบบสวัสดิการ คือ จัดสิ่งแวดลอมใหสะอาด ปลอดภยั   การดูแลบุคลากรและครอบครัวเมื่อเจ็บปวย
หรือถงึแกกรรม  การเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดหองออกกําลังกาย และลานออกกําลังกาย  พรอมท้ังจดัหองสรางเสรมิ
สุขภาพ พรอมอุปกรณในการสรางเสริมสุขภาพ   (7.4.1.2.5.) คณะ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหอพกัสําหรับบุคลากร มี
ระบบสหกรณออมทรัพย (7.4.1.2.6) และมีรถรับสงระหวางองครักษและประสานมิตร  
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  นอกจากนี ้คณะ ฯ  พิจารณาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  ดวยการสนับสนุนใหลาศึกษาตอในระดับสูง และ ขอตําแหนงทางวิชาการ มีอาจารยลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก   8.5  คน   ขอตําแหนงทางวิชาการ   3   คน   (7.4.1.2.7.)    สายสนับสนุนศึกษาตอนอกเวลา  3 
คน (7.4.1.2.8) 

3.      คณะ ฯ  มีระบบประเมินบุคลากรทุกคน ปละ  2 ครั้ง (7.4.1.2.9)  เพื่อพจิารณาความดี ความชอบ  ใหขอแนะนํา
และขอเสนอแนะ  มีการแตงตั้งกรรมการประเมินและใหความเห็นเบื้องตนซึ่งมีบุคคลภายนอกรวมพิจารณาดวย(7.4.1.2.10) 
ไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  ตลอดจนมีการประเมินผูบริหาร    มีการนําผล
การประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริการระดบัสูงนําเขาพิจารณาในกรรมการระดับคณะ   และมีแผนในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีข้ึน  (7.4.1.2.11)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน                                  3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

7.4.1.2.1. รายงานการประชุมคณะ จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
7.4.1.2.2.   รายงานการประชุมการอนุมัติงบประมาณใหเขารวมประชุม 
7.4.1.2.3               รายงานการประชุมการอนุมัติเงินทุนการศึกษา 
7.4.1.2.4               ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.4.1.2.5               ภาพถายดานสวัสดิการตางๆของคณะ 
7.4.1.2.6    เอกสารสวัสดิการของสหกรณออมทรัพย 
7.4.1.2.7      รายช่ืออาจารยลาศึกษาตอ   รายช่ือ อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 
7.4.1.2.8               รายช่ือสายสนับสนุนศึกษาตอนอกเวลา 
7.4.1.2.9      สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
7.4.1.2.10             คําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินและใหความเห็นเบื้องตน 

 7.4.1.2.11    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ   
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ตัวบงชี้ 7.5.1.1 มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร 
2. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการเรียนการสอน 
3. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัย 
4. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ผูกํากับตัวบงชี้/  

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เบอร

โทรศัพท 
คะแนน  1   มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน  2  มีการดําเนินการ  3 ขอ 
คะแนน  3  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

อ.ชฎาภรณ วัฒนวิไล 
นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว 

1885 
1819 

เปาหมาย  4 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

1. มี website ของคณะฯ ประกอบดวยขอมูลดานการดําเนินงาน ดานบุคลากรและดานการบริหารงบประมาณ รวมท้ัง
ใชเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดานตางๆ มีการปรับปรุงขาวสารตางๆ ใหมีความทันสมัยและใชเปนขอมูล
เพื่อการติดตามและกํากับ ตรวจสอบสําหรับผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีสายสนับสนุน นิสิตและบุคคลภายนอก โดยขอมลูมี
หลายระดับ ซึ่งมีระบบการเขาถึงขอมูลโดยใชรหัสผานสําหรับขอมูลภายใน (7.5.1.1.1) นอกจากนี้คณะฯ ยังใชระบบ
ฐานขอมูลอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการบริหาร เชน ระบบภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการตําแหนง
วิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (HURIS) ในการกรอกภาระงานและใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการ
จัดสรรตําแหนงและมอบหมายภาระงาน (7.5.1.1.2) และใชระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (FIS) ซึ่ง
ใชเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีของ สกอ. เปนประจําทุกปการศึกษา (7.5.1.1.3) 

2. คณะฯ ใชระบบ SUPREME 2004 เพื่อการบริหารดานนิสิตและการจัดการเรียนการสอนและการตัดเกรด อาจารย
สามารถติดตามรายงานการเรยีนของนิสิตไดอยางตอเนื่อง (7.5.1.1.4) มีเว็บรายวิชา A Tutor เพื่อการจัดการเรียนการสอน
แบบ Hybrid education เพื่อใหนิสิตสามารถใชประกอบการเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา (7.5.1.1.5) 

3. การจัดทําฐานขอมูลดานการวิจยัมี webpage ดานการวิจยัท่ีเก็บผลรายงานการวิจัย แนวทางการดําเนินการวิจัย ผูรับ
ทุนและขอมูลแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ไวใน Website ซึ่งทุกคนสามารถเขาถงึขอมูลได (7.5.1.1.6) 

4. ระบบขอมูลดานการบริการวิชาการแกสังคม มีขาวประชาสัมพันธและจัดทํา Webpage ดานการบริการวิชาการแก
สังคมใน Website ของคณะ เพื่อเผยแพรขอมูลความรูแกสังคมและแผนการดําเนินงานประจําป (7.5.1.1.7) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง  

ระดับคะแนน 3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
7.5.1.1.1 Website คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
7.5.1.1.2 Website มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานบริการระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหาร 
7.5.1.1.3 Website คณะพยาบาลศาสตร ดานสารสนเทศการประกันคุณภาพ (FIS) 
7.5.1.1.4 ระบบ SUPREME 2004 
7.5.1.1.5 รายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร ในระบบ A Tutor  
7.5.1.1.6 Webpage ดานการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร 
7.5.1.1.7 Webpage ดานการบริการวิชาการแกสังคมของคณะพยาบาลศาสตร 

 
 


