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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 29 – 30 

เมษายน 2556 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร        

มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.47 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีจํานวน 8 องคประกอบ (1,3,5,6,7,8,9 

และ 10) อยูในระดับดีมาก มี 1 องคประกอบ (2) อยูในระดับดี และมี 1 องคประกอบ (4) อยูในระดับพอใช  

ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. พบวา ในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร  

มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.40 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีจํานวน 7 องคประกอบ (1,3,5,6,7,8,9) 

อยูในระดับดีมาก มี 2 องคประกอบ (2,10) อยูในระดับดี และมี 1 องคประกอบ (4) อยูในระดับพอใช 
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บทนํา 
ขอมูลพื้นฐาน 

ประวัติคณะพยาบาลศาสตรประวัติคณะพยาบาลศาสตร  
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไดปฏิบัติภารกิจ            

ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพมาตั้งแต พ.ศ.2517 มหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ เคยมีคณะพยาบาลศาสตร  ซึ่ งตั้ งอยูที่ วิทยาเขตบางแสน ตั้ งแตป  พ .ศ.2525               

ตอมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยบูรพา              

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2533 คณะพยาบาลศาสตรจึงอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ตอมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเปดคณะซึ่งจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เชน คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชชนนี ณ ตําบลองคร ักษ  อํา เภอองคร ักษ  จ ังหว ัดนครนายก  เป น โรงพยาบาล 500 เตียง                 

ซึ่งเปดใหบริการในป พ.ศ.2542 สถานการณขณะนั้นยังอยูในภาวะขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอยูเปน    

จํานวนมาก ดังที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหวิชาชีพการพยาบาลเปนสาขาวิชาชีพขาดแคลน เมื่อวันที่ 1 กันยายน  

พ.ศ.2535 และไดใหคณะพยาบาลศาสตรในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 

 จากสถานการณดั งกล าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ไดดํ าริ จั ดทํ าโครงการจัดตั้ ง                   

คณะพยาบาลศาสตร  ทําหนาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติ             

และผลิตพยาบาลเพื่อทํางานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยูที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยไดเริ่มดําเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ในป พ.ศ.2534 

ตอมาในป  พ .ศ.2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ไดแต งตั้ งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด                 

เพื่อจัดดําเนินการโครงการจัดตั ้งคณะพยาบาลศาสตร โดยมีสํานักงานชั ่วคราวอยู ที ่มหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และไดนําโครงการฯ เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับอนุมัติ เนื่องจาก

โคร งกา รจั ดตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร  ไ ม ไ ด บ ร รจุ ในแผนพัฒนากา รศึ กษา ระดั บอุ ดมศึ กษา                      

ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)  

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง

คณะพยาบาลศาสตร จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนโครงการภาควิชา        

พยาบาลศาสตร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร 
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วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย ดร.ทัศนา    

บุญทอง เปนประธานฯ ไดนํ า เสนอหลักสูตรและปรับโครงการจัดตั้ งภาควิชาพยาบาลศาสตร                     

เปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดรับอนุมัติในการประชุม    

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง    

คณะพยาบาลศาสตร เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบในหลักการและใหดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนได แตเนื่องจากประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี    

ไดมีนโยบายชะลอการจัดตั้งหรือเพิ่มหนวยงานใหมทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา         

ระยะที่ 8 ไวกอน 

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ตามที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเสนอและอนุมัติใหเปดดําเนินการเรียนการสอนได และไดเสนอให

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2542 คณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     

โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน 

วันที่  10 เมษายน พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง               

คณะพยาบาลศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2543  

คณะพยาบ าล ศาสตร  มหา วิท ยาลั ยศ รี นคริ นท รวิ โ รฒ  เ ป น สถาบั นกา รศึ กษาส าขา                   

พยาบาลศาสตร  ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อทําหนาที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ตามความตองการ                 

ของ สั งคมทั้ ง ใน ระดับชาติ และนานาชาติ โ ดยผลิ ต รุ น แรก  จํ า นวน 36 คน  เพิ่ ม เ ป น  50 คน                    

ตอมาคณะพยาบาลศาสตรไดรวมโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม มาตั้งแตปการศึกษา 2549 ปจจุบันเพิ่มจํานวน  

รับนิสิต จํานวน 120 คน/ปการศึกษา 
 

ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตรไดรับมอบหมายจากสภาการพยาบาลใหเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษา

ตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร โดยจัดการศึกษาอบรมตางๆ ดังนี้ 

1. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 

2. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยมะเรง็ 

3. สาขาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล 

4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟนฟูวิชาการ 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  
  

ปรัชญาปรัชญา  ((PPhhiilloossoopphhyy))                
ความรูคูคุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตสูสังคม 

 

ปณิธานปณิธาน  ((PPlleeddggee))                        
มุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพที่มีความรู คูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัย และนวัตกรรม 

ใหบริการชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน 

 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ((VViissiioonn))    
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ ที่มีความรู คูคุณธรรม 

สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))    

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตรที่มีความรูคูคุณธรรม สอดคลองกับความตองการของสังคม ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองคความรูดานสุขภาพและการศึกษา        

และการศึกษา 

3. ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพอยางมีสวนรวม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมอยางมีคุณภาพ 

4. สงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

5. บริหารจัดการองคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

วัตถุประสงควัตถุประสงค      ((OObbjjeeccttiivveess))  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพและมี คุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดองคความรูใหม ในศาสตรทางการ

พยาบาล และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 
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3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของประชาชน สังคม และบุคลากรใน

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน วัฒนธรรมและศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  

5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช              

หลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น     

ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป       

ตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหสถาบันทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ        

ไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. ใหสถาบันทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนา             

การดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

 คณะ 

 สถาบัน 

 สํานักงาน 

 สัมภาษณ และจดบันทึก 

 ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

 อาจารย 

 บุคลากรและเจาหนาที่ในสถาบัน 

 นิสิต/ศิษยเกา 

 ผูใชบัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

ตารางที�ป.1  สรปุผลการประเมินรายตวับ่งชี� ตามองคป์ระกอบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 

    คณะพยาบาลศาสตร ์   กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
                                

ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ (คะแนนเตม็ 5) 

องคป์ระกอบที� 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และผลดาํเนินการ 

 

                       คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี� 5.00   

สกอ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6,7 ขอ้ 8 ขอ้ 8 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ขอ้ / 5.00   

องคป์ระกอบที� 2 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 11  ตวับ่งชี�  4.30   

สกอ 2.1 
ระบบและกลไกการพฒันาและ
บรหิารหลกัสูตร 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 8 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ / 5.00   

สกอ 2.2 อาจารยป์ระจําที�มคีณุวุฒปิรญิญา

เอก 

I รอ้ยละ 

แนวทางที�1 รอ้ยละ 60 เท่ากบั 5 คะแนน 

รอ้ยละ 
25.00 

14.00 44.00 
รอ้ยละ 
31.82 

X 4.29 

แนวทางที�1 เท่ากบั 2.71 
คะแนน 

แนวทางที�2 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 12 เท่ากบั 5 คะแนน ค่าการเพิ�มขึ�น

รอ้ยละ ในปีที�
ผา่นมา 

รอ้ยละ 

11.82 

แนวทางที�2 เท่ากบั 5.00  

คะแนน 

สกอ 2.3 อาจารยป์ระจําที�ดํารงตําแหน่ง
ทางวชิาการ  

I รอ้ยละ 

แนวทางที�1 รอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 

รอ้ยละ 
10.00 

1.00 44 รอ้ยละ 2.27 

X 0.38 

แนวทางที�1 เท่ากบั 0.39 
คะแนน 

แนวทางที�2 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6 เท่ากบั 5 คะแนน ค่าการเพิ�มขึ�น

รอ้ยละ ในปีที�
ผา่นมา 

รอ้ยละ 0.10 
แนวทางที�2 เท่ากบั 0.09 

คะแนน 
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ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร 
ผลลพั

ธ ์
(คะแนนเตม็ 5) 

สกอ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5,6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

I ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้           
  

มศว 2.5.1 สื�อ อุปกรณ์การศกึษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
I ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีน

การสอน 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิล

การเรยีนตามคุณลกัษณะของ
บณัฑติ 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 2.8 ระดบัความสําเรจ็ของการ
เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที�จดั

ใหก้บันิสติ 

O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

สมศ.๑ บณัฑติปรญิญาตรทีี�ไดง้านทํา

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน๑ 
ปี 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 
คะแนน 

รอ้ยละ 

100.00 
276.00 276.00 

รอ้ยละ 

100.00 
/ 5.00 

  

สมศ. ๒ คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ี
โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒอิุดมศกึษาแห่งชาต ิ
O ค่าเฉลี�ย ใชค้่าเฉลี�ยของคะแนนประเมนิบณัฑติ 4.00 1005.98 226.00 4.45 / 4.45 
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ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 

สมศ. ๓ ผลงานของผูส้ําเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาโทที�ไดร้บัการ
ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 25 
เท่ากบั 5 คะแนน 

  0.00 0.00       

  

สมศ. ๔ ผลงานของผูส้ําเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกที�ไดร้บัการ

ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 50 

เท่ากบั 5 คะแนน 

  0.00 0.00       
  

สมศ. ๑๔ การพฒันาคณาจารย ์
O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 6 

เท่ากบั 5 คะแนน 

รอ้ยละ 
2.50 

393.00 129.50 
รอ้ยละ 
3.03 

/ 2.53 
  

องคป์ระกอบที� 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 2  ตวับ่งชี�  5.00   

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ําปรกึษา
และบรกิารดา้นขอ้มูลขา่วสาร P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิ

กจิกรรมนิสติ 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

  

องคป์ระกอบที� 4  การวิจยั               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 6  ตวับ่งชี�  3.40   

สกอ 4.1 ระบบและกลไกการพฒันา
งานวจิยัและงานสรา้งสรรค์  

P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้ / 4.00 
  

สกอ 4.3 
เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคต์่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนกัวจิยัประจํา* 

I บาท 
จํานวนเงนิสนบัสนุนงานต่อคนตาม

กลุ่มสาขาวชิา 

150,000.0

0 

527,500.0

0 
33.00 15,514.71 X 0.53 
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ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ (คะแนนเตม็ 5) 

สมศ.๕ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่* 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์ตามกลุ่มสาขาวชิา 
รอ้ยละ 

12.00 
21.50 129.50 รอ้ยละ 16.60 / 4.15 

  

สมศ.๖ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�

นําไปใชป้ระโยชน์* 
O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 20 เท่ากบั 5 

คะแนน 

รอ้ยละ 
20.00 

31.00 129.50 รอ้ยละ 23.94 / 5.00 
  

สมศ.๗ ผลงานวชิาการที�ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพ O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 10 เท่ากบั 5 
คะแนน 

รอ้ยละ 

3.53 
4.50 129.50 รอ้ยละ 3.47 X 1.74 

  

องคป์ระกอบที� 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม                                คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 4  ตวับ่งชี� 5.00   

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทาง

วชิาการแก่สงัคม 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการ

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 

  

สมศ.๘ ผลการนํา ความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากการใหบ้รกิาร
วชิาการมาใชใ้นการ 

พฒันาการเรยีนการสอนและ/หรอื
การวจิยั 

O รอ้ยละ 

เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 
คะแนน 

รอ้ยละ 

50.00 
11.00 22.00 รอ้ยละ 50.00 / 5.00 

  

สมศ.๙   ผลการเรียนรูแ้ละเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์ร

ภายนอก 

O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
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ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ (คะแนนเตม็ 5) 

องคป์ระกอบที� 6 การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม  คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 3  ตวับ่งชี� 4.67   

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศลิปะและวฒันธรรม 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5,6 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

สมศ.๑๐ การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้น
ศลิปะและวฒันธรรม 

O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ / 4.00 
  

สมศ.๑๑ การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิาง

ศลิปะและวฒันธรรม O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

องคป์ระกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 4  ตวับ่งชี�  4.75   

สกอ 7.1 ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงานและผูบ้รหิารทุก
ระดบัของหน่วยงาน 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนั
เรยีนรู้ 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิาร
และการตดัสนิใจ 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้           
  

สกอ 7.4 ระบบบรหิารความเสี�ยง P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้ X 4.00   

สมศ.๑๒ การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที�ของ

สภามหาวทิยาลยั 
O คะแนน 

ใชค้่าคะแนนการประเมนิผลการดําเนินงานของ
สภามหาวทิยาลยั 

  
- 

      
  

สมศ.๑๓ การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที�ของ

ผูบ้รหิารหน่วยงาน 
O คะแนน ใชค้่าคะแนนประเมนิผลผูบ้รหิาร 4.50 

- 
5.00 / 5.00 
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ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ (คะแนนเตม็ 5) 

องคป์ระกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี�  5.00   

สกอ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและ

งบประมาณ  
P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

องคป์ระกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพ 
              คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 2  ตวับ่งชี�  4.64 

  

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายใน P ขอ้ 1 ขอ้ 2,3 ขอ้ 4,5,6 ขอ้ 7,8 ขอ้ 9 ขอ้ 9 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 ขอ้ / 5.00 

  

สมศ. ๑๕ ผลประเมนิการประกนัคุณภาพ

ภายในรบัรองโดยตน้สงักดั O คะแนน 
ใชค้่าเฉลี�ยของผลประเมนิการประกนัคุณภาพ

ภายในโดยตน้สงักดั 3 ปียอ้นหลงั 
4.01 12.85 3.00 4.28 / 4.28 

  

องคป์ระกอบที� 10 ตวับ่งชี�อตัลกัษณ์               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 6  ตวับ่งชี�  4.35   

มศว 10.1 
การเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 
1,2,3,4

,5 
5 ขอ้ / 5.00 

  

สมศ ๑๖.๑ ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตั
ลกัษณ์ 

O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้ / 4.00 
  

สมศ ๑๖.๒ ผลการพฒันาบณัฑติตามอตั
ลกัษณ์ 

O ค่าเฉลี�ย ใชค้่าเฉลี�ยของคะแนนประเมนิบณัฑติ 3.50 702.00 226.00 3.11 / 3.11 
  

สมศ ๑๗ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาบนั 

O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้ / 4.00 
  

สมศ. ๑๘.๑ ผลการชี�นํา ป้องกนั หรอื

แกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ที� 
1 ภายในสถาบนั 

O ขอ้ - 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 
4,5 

ขอ้ 
4 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้ / 5.00 
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ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ (คะแนนเตม็ 5) 

สมศ.๑๘.๒ ผลการชี�นํา ป้องกนั หรอื
แกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ที� 

2 ภายนอกสถาบนั 

O ขอ้ - 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 
4,5 

ขอ้ 
4 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้ / 5.00 

  

  

  

คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี�   40  ตวับ่งชี� 

                               คะแนนเฉลี�ยทุกตวับ่งชี� สกอ.           21 ตวับ่งชี� 

                              คะแนนเฉลี�ยทุกตวับ่งชี� สมศ.          17  ตวับ่งชี� 

4.40 

4.47 

4.25 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 29 – 30 

เมษายน 2556 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร        

มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.47 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีจํานวน 8 องคประกอบ (1,3,5,6,7,8,9 

และ 10) อยูในระดับดีมาก มี 1 องคประกอบ (2) อยูในระดับดี และมี 1 องคประกอบ (4) อยูในระดับพอใช  
 

ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. พบวา ในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร  

มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.40 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีจํานวน 7 องคประกอบ (1,3,5,6,7,8,9) 

อยูในระดับดีมาก มี 2 องคประกอบ (2,10) อยูในระดับดี และมี 1 องคประกอบ (4) อยูในระดับพอใช 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มีขอเสนอแนะในภาพรวม และขอสังเกต/

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองคประกอบ ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
 คณะพยาบาลศาสตรเปนคณะที่มีคุณภาพทางการศึกษาสูง มีจุดเดนในการพัฒนาบัณฑิตให            

มีความรูความสามารถ ความมีระเบียบวินัย ความกระตือรือรนและความภูมิ ใจในวิชาชีพอยางสูง             

แมวาคณะพยาบาลศาสตรจะมีบุคลากรจํานวนนอยและกอตั้งไดไมนาน คณะพยาบาลศาสตรมีระบบ         

การนําองคกรที่ดี จึงเอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี โดยมีสวนรวมของบุคลากรและทําใหแผนการและโครงการ

ตาง ๆ ประสบความสําเร็จอยางสูง คณะพยาบาลศาสตรยังสามารถบริการชุมชนไดอยางดีทําใหคณะมีจุดเดน

ในการผลิตพยาบาลที่มีความสามารถสูงในการพยาบาลตอประชากรในชุมชนและคณะพยาบาลศาสตรยังจัด

การศึกษาใหกับพยาบาลวิชาชีพในหลายสาขา รวมทั้งผูชวยพยาบาลซึ่งเอื้อตอการทําใหคณะสรางความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะไดดี นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรยังมีการดําเนินการดานประกันคุณภาพที่ดี

พัฒนาอยางตอเนื่องจนทําใหมีคุณภาพระดับสูง ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ     

อยางไรก็ตามเพื่อใหคณะเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําอยางแทจริง คณะพยาบาลศาสตรควรกําหนด

ความสามารถเฉพาะและเปาหมายเชิงกลยุทธที่ชัดเจนเพื่อเอื้อตอการเปนองคกรที่เปนเลิศ และมีศักยภาพใน

การแขงขันในระดับสูงตอไป 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

      1.  คณะพยาบาลศาสตรมีการกํ าหนด ปรัชญา 

ปณิธาน และวิสัยทัศนที่ดี  สอดคลองกับปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย จึงเอื้อตอการกําหนดกลยุทธ และแผนปฏิบัติ

การประจําป ที่สามารถถายทอดและกระตุนใหบุคลากร

ปฏิบัติการไดจนประสบความสําเร็จ ทั้งในดานการผลิต

บัณฑิต การพัฒนาขององคกร และการสรางความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

    1.แมวาจะมีผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธ แตการประเมินผลดังกลาวเปนเพียง

การทบทวนรายงานการใหขอเสนอแนะจากการ

วิเคราะหปญหาและอุปสรรคเทานั้น จึงควรทําการ

ปร ะ เ มิ น ผ ลอย า ง ลึ ก ซึ้ ง  เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะห ห า

ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้หรือตัวชี้วัดตาง ๆ   

หาความสัมพันธเชิงเหตุผล เพื่อสามารถประเมิน

ความสําเร็จไดอยางแทจริงและนําผลการประเมิน

มาตั้งคาเปาหมายใหมได 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

    1.แมวาคณะพยาบาลศาสตรจะมีวิสัยทัศนที่สอดคลอง

กั บ มห า วิ ท ย า ลั ย  แล ะม าต ร ฐ านก า ร อุ ด มศึ กษ า             

และมาตรฐานวิชาชีพ แตยังขาดการกําหนดจุดเนนที่เปน

ลักษณะความ เฉพาะเจาะจงที่ เปนเลิ ศขององคก ร          

เพื่อเอื้อตอการเปนผูนําและเอื้อตอการแขงขันในอนาคต 

    1.เห็นควรมีการคนหา “ความสามารถเฉพาะ”      

ขององคกรที่โดดเดนและนํามาประกอบการวาง

วิสัยทัศนที่จะยกฐานะขององคกรไปสูทิศทางที่

ตองการไดชัดเจน เพื่อใหคณะพยาบาลศาสตร      

เป นผู นํ า ในการจั ดการศึกษาด านพยาบาล        

และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถโดดเดน

และเปนเลิศ 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

    1. คณะพยาบาลศาสตร มีระบบกลไก การผลิตบัณฑิตที่

ดีผานหลักสูตรการศึกษา คณาจารยและระบบพัฒนา

อาจารย สื่อการสอน และเทคนิคการสอน สภาพแวดลอม

ในการเรียนรูและบริการศึกษาและการวัดผลการศึกษา   

จึงทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่ดีตอบสนองความตองการ 

ดานพยาบาลศาสตรซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน 

    2. คณะพยาบาลศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอน      

โดยอาศัยทรัพยากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มี

โรงพยาบาล 2 แหง จึงสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลไดดี 

3. มีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในการ

เรียนการสอนทุกชั้นป จึงทําใหนิสิตมีความประพฤติ

เหมาะสมเปนชื่อเสียงของคณะ 

   1. สามารถเพิ่มกําลังการผลิต ถาคณะพยาบาล

ศาสตรมีศักยภาพเพียงพอ 

   2. ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลทั้ง 2 

แหงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหมากขึ้น 

เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาล และเปดโอกาสให

บัณฑิตพยาบาลไดทํางานในโรงพยาบาลทั้ง 2 แหง 

รวมถึงสงเสริมการผลิตบัณฑิต เชน การใหทุนและ

การจูงใจบัณฑิต โดยมีสถานที่รองรับ 

   3. แมวาคณะพยาบาลศาสตรจะมีนโยบายและ

ประกาศพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ

นิสิต คือ ความมีระเบียบวินัย และซื่อสัตย แตการ

ประชาสัมพันธอาจไมทั่วถึง และชัดเจน จึงควรทํา

ความเขาใจและประชาสัมพันธใหมากขึ้น 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

    1. อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมจีํานวนนอย     1. สงเสริมทุกแนวทางใหอาจารยทําตําแหนง

ทางวิชาการมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

 1.คณะพยาบาลศาสตรมีความเขมแข็งและพัฒนา

อยางตอเนื่องในการสรางเครือขายประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับของนิสิต และมีการพัฒนาการใหความรู

ใหกับศิษย เกา ในดานวิชาชีพอยางเปนระบบ มีการ

สอดแทรกความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตยใน

กระบวนการเรียนการสอน อีกทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา

ที่เปนระบบกลุมที่มีขนาดเล็ก และนิสิตสามารถเขาถึงได

อยางเปนกันเอง ในรอบปที่ผานมามีโครงการที่โดดเดนคือ 

‘การพัฒนาทักษะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรเพื่อการ

สรางศักยภาพในการจัดการดานสุขภาพ’ และโครงการรวม

พลังเสริมสรางคนดี เปนตน 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

     1. ยังขาดตัวชี้วัดดานคุณภาพในแผนปฏิบัติงาน       

ของกิจกรรมนิสิต 

       1. เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติงานของการ

พัฒนานิสิตควรมีการนําตัวชี้วัดทางดานคุณภาพ

เขามาชวยการพัฒนาเพื่อสะทอนการทํางานของ

นิสิตและความรูที่นิสิตไดรับ สามารถนําไปถอด

บทเรี ยนในการทํ างานของกิจกรรมที่ดี  เชน 

กิจกรรมปลูกจิตอาสา และการใหบริการดาน

สุขภาพขั้นตน เปนตน  และชวยพัฒนาองคความรู

ใหกับนิสิตปตอๆ ไปมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

     1. มีการนําโครงการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

 2. มีการนําโครงการวิจัยเผยแพรสูชุมชนและนําไปใช

ประโยชน 

 3. มีการจัดทําโครงการหนังสือหรือตําราสําหรับการ

พยาบาล 

    1.ควรมีการนําความสําเร็จของการบูรณาการ

ดังกลาวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางแนวทาง

ของการปฏิบัติที่ดี 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

     1. จํานวนเงินสนับสนุนในการทํางานวิจัยจากเงิน

รายไดคณะพยาบาลศาสตรเปนเงินจํานวนนอยและมีการ

ขอเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกไมมาก 

      2. จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในป

การศึกษา 2553-2555 ไมเปลี่ยนแปลง 

     1. ควรจะมีการสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

      2. ควรจะมีการสนับสนุนใหนิสิตพยาบาลชั้นป

ที่ 4 ทําโครงการนวัตกรรมเผยแพรในการประชุม

เครือขายพยาบาลมากขึ้น เพื่อชวยอาจารยในการ

ทําวิจัย 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

    1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัยจํานวนมาก และผลสําเร็จของการบูรณา

การสงผลตอการเรียนรูของนิสิต การพัฒนางานวิจัยและ

ผลงานวิชาการรวมทั้งไดรับการยอมรับจากชุมชนและ

สังคม จนพัฒนาเปนเครือขายที่เอื้อประโยชนตอกัน 

     1.ควรใชกระบวนการจัดความรูสรุปบทเรียนที่

ไดจากการบูรณาการพันธกิจ และพัฒนาเปนแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good practice) และแนวปฏิบัติที่เปน

เลิศ (Best practice) ตอไป 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

  

 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. มีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมกับการ

บริการวิชาการอยางตอเนื่อง ซึ่งกอประโยชนและไดรับการ

ยอมรับจากชุมชน 

1. พัฒนาใหเปนชุมชนตนแบบที่เปนแหลงเรียนรู

ในรายวิชาตางๆ และพัฒนานิสิตดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.คณะพยาบาลศาสตร มีระบบการบริหารที่ดีโดยมี

ระบบการนํ าองคกรที่ ดีมี ส วนร วมจากบุคลากรใน         

คณะพยาบาลศาสตร พัฒนาบุคลากรและสรางความเปน

สุขและเต็มใจ ในการทํางานใหบุคคลากร จึงทําใหประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่สําคัญของคณะฯ เห็นได

จากการเจริญเติบโตที่ รวดเร็วและเขมแข็งของคณะ

พยาบาลศาสตร 

      1. เนื่องดวยการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเพื่อ

การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหองคกรมีความยั่งยืน

และเปนเลิศ ดังนั้นในการจัดการความรู  ควร

ดําเนินการพัฒนาและจัดเก็บองคความรูที่ เปน

ระบบมากขึ้น และสงเสริมใหเกิดการแบงปน

ความรูที่สําคัญ เพื่อนํามาทบทวนปรับปรุงใช

ประโยชน ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา

วิชาการ รวมกับนํามาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและการ

สรางนวัตกรรม 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

      1.เนื่องดวยการบริหารความเสี่ยง เปนสิ่ งสําคัญ

สํ าหรั บการตอบสนองต อความ เปลี่ ยนแปลงและ

สถานการณที่ไมคาดฝน เพื่อใหการดําเนินการขององคกร

ดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นการวิเคราะห

ประเมินผลการดําเนินตามแผน จึงควรดําเนินการอยางเปน

ระบบ สามารถหาความสัมพันธในปจจัยตาง ๆ เพื่อนํามา

เปนเปาหมายหรือตัวช้ีวัดของความสัมพันธเตรียมพรอมตอ

ความเสี่ยงนั้น ๆ และเพื่อกําหนดวิธีการฝกซอม รวมทั้ง

คนหาความเสี่ยงที่สําคัญตอไป 

    1.กําหนดตัวชี้ วัดที่ชัด เจนของการเตรี ยม

ตอบสนองความเสี่ยงที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดดาน

กิจกรรม 

     2. ทําการประเมินผลการเตรียมความพรอมตอ

ความเสี่ยงอยางเปนระบบ 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. มีการวิเคราะหการใชเงินที่ชัดเจนและนําเสนอตอ

ผูบริหารอยางตอเนื่อง  

2. มีกลไกในการจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ควรเพิ่มการรายงานการใชเงินและการวิเคราะห

การใชเงินในสวนเงินงบประมาณที่ไดจากแหลง

อื่นๆ เชน หลักสูตรระยะสั้น  

2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจาย ในการผลิตบัณฑิต 

(ตอคน) เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธ

ทางการเงินที่เหมาะสม 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

- - 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

     1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 

และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  

2. มีการกํากับติดตามการทางานดานประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห

แนวทางการพัฒนาตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุ ง        

การดําเนินงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

    1. ใชระบบและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา      

เพื่อความเปนเลิศ และเขาสูมาตรฐานสากล 

   2. สรางความตอเนื่องของการพัฒนาคุณภาพ 

จนเปนวัฒนธรรมคุณภาพในบุคลากรทุกระดับ  

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

- - 
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องคประกอบที่ 10 อัตลักษณนิสิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

    1.คณะพยาบาลศาสตรไดนําอัตลักษณนิสิตไปพัฒนาใน

ดานการเรียนการสอนและพัฒนาเปนโครงการเสริมสราง

ศักยภาพชุมชนในดานการจัดการดานสุขภาพอยางมีสวน

รวมในพื้นที่จังหวัดนครนายก อีกทั้งนําผลการจัดโครงการมา

ประเมินเพื่อไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  

     1.ควรมีการนําองคความรูตาง ๆ มาพัฒนาตอ

ยอดเพื่อเผยแพรเปนบทความวิชาการหรือเอกสาร

เผยแพรจากการนําความรูในดานตาง ๆ เพื่อเปน

ประโยชนกับชุมชนตอไป 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก 
 

ขอสังเกตจากการตรวจประเมิน (บางรายตัวบงชี)้  
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
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กําหนดการการประเมนิคณุภาพภายใน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประจําปการศกึษา 2555 

วันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 
 

08.30 – 09.00 น. คณะผูบรหิารคณะพยาบาลศาสตรใหการตอนรบัคณะกรรมการ

ประเมินฯ หลังจากนั้นแนะนําคณะพยาบาลศาสตร ใหขอมลูและ

ตอบขอซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ณ หองประชุม 210 

09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาประชุมเพื่อการวางแผน

ดําเนินการและศึกษาขอมลูที่เกี่ยวของ 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ สมัภาษณ อาจารยและนสิิตพยาบาล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการฯ สมัภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 

14.00 – 14.30 น.          ศึกษาเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา  

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1) 

 

 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 

  
08.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการฯ สมัภาษณผูบริหารสถาบัน 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

 10.45 – 12.00 น.   เยี่ยมชมสาขา/สํานัก ของคณะพยาบาลศาสตร 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพจิารณาผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาเพื่อนําเสนอตอผูบรหิาร 

14.30 – 16.00  นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะผูบริหาร และ

บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร ณ หองประชุม 224 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถปรบัเปลี่ยนกําหนดการไดตามความเหมาะสม 
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ขอมูลพื้นฐานคณะพยาบาลศาสตร  ปการศึกษา 2555 
     

ตวับ่งชี� ชื�อตวับ่งชี� 
ผลการดาํเนินงาน 

2553 2554 2555 

สกอ. 2.2  อาจารยป์ระจาํที�มีคณุวฒิุปริญญาเอก 

  1. จํานวนอาจารย์ประจําที�มคีณุวฒุปิรญิญาเอก (ปีการศกึษา) 9.00 9.00 14.00 

  2. จํานวนอาจารย์ประจําทั �งหมด (ปีการศกึษา) 40.50 45.00 44.00 

  3. รอ้ยละของอาจารย์ประจําที�มวีฒุปิรญิญาเอก ปีที�ผา่นมา           
(ปีการศกึษา) 

รอ้ยละ 26.67 รอ้ยละ 22.22 
รอ้ยละ 
20.00 

  4. รอ้ยละของอาจารย์ประจําที�มคีณุวุฒปิรญิญาเอกในปีที�ประเมนิ  

(ปีการศกึษา) 
รอ้ยละ 22.22 รอ้ยละ 20.00 

รอ้ยละ 

31.82 

  5. คา่การเพิ�มขึ�นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที�มคีุณวฒุปิรญิญา

เอกเปรยีบเทยีบกบัปีที�ผา่นมา  
-รอ้ยละ 4.45 -รอ้ยละ 2.22 

รอ้ยละ 

11.82 

สกอ. 2.3 อาจารยป์ระจาํที�ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

  1. จํานวนอาจารย์ประจําที�ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ (ปีการศกึษา) 1.0 1.0 1.0 

  2. จํานวนอาจารย์ประจําทั �งหมด (ปีการศกึษา) 40.5 45.0 44.0 

  3. รอ้ยละของอาจารย์ประจําที�ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการในปีกอ่น

หน้าปีที�ประเมนิ (ปีการศกึษา) 
  รอ้ยละ 2.47 

รอ้ยละ 

2.22 

  4. รอ้ยละของอาจารย์ประจําที�ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการในปีที�

ประเมนิ (ปีการศกึษา) 
รอ้ยละ 2.47 รอ้ยละ 2.22 

รอ้ยละ 

2.27 

  5. คา่การเพิ�มขึ�นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที�ดาํรงตําแหน่งทาง

วชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที�ผา่นมา 
รอ้ยละ 2.47 -รอ้ยละ 0.25 

รอ้ยละ 

0.05 

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนักวิจยัประจาํ 

  
1. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน 
(ปีงบประมาณ) 

470,700.00 589,600.00 356,800.00 

  
2. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก 

(ปีงบประมาณ) 
881,407.00 372,500.00 170,700.00 

  
3. ผลรวมจํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก

ภายในและภายนอก (ปีงบประมาณ) 
1,352,107.0 962,100.0 527,500.0 

  
4. จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัประจําท ีไมน่บัรวมผูล้าศกึษา

ต่อ (ปีการศกึษา) 
25.0 28.0 33.0 

สมศ.1 บณัฑิตปริญญาตรีที�ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  1. จํานวนบณัฑติปรญิญาตรทีี�ไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี (ปีการศกึษา) 
100.0 86.0 90.0 

  2. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีั �งหมด (ปีการศกึษา) 102.0 86.0 93.0 
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  3. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ตอบแบบสํารวจเรื�องการมงีาน

ทํา (ปีการศกึษา) 
100.00 86.00 90.00 

  4. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ไดง้านทําหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

(ไมน่บัรวมผูท้ี�ประกอบอาชพีอสิระ) (ปีการศกึษา) 
100.00 86.00 90.00 

  5. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ประกอบอาชพีอสิระ (ปี

การศกึษา) 
      

  6. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี�มงีานทํากอ่นเขา้

ศกึษา (ปีการศกึษา) 
      

  7. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�มกีจิการของตนเองที�มรีายได้

ประจําอยู่แลว้ (ปีการศกึษา) 
      

  8. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา (ปี

การศกึษา) 
      

  9. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�อุปสมบท (ปีการศกึษา)       

  10.จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�เกณฑท์หาร (ปีการศกึษา)       

  11.เงนิเดอืนหรอืรายไดต้่อเดอืน ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตรทีี�ไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลี�ย) 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  12.รอ้ยละของผูต้อบแบบสาํรวจเรื�องเรื�องการมงีานทํา (อย่างน้อย

รอ้ยละ 70) 
รอ้ยละ 98.04 รอ้ยละ 100.00 

รอ้ยละ 

96.77 

สมศ.2 คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุอดุมศึกษาแห่งชาติ 

  ระดบัปริญญาตรี       

  1. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีั �งหมด (คน) 102.00 86.00 93.00 

  2. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี�ไดร้บัการประเมนิ
คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (คน) 

60.00 73.00 93.00 

  3. ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติของนายจา้งหรอื

สถาบนัที�รบับณัฑติเขา้ศกึษาต่อที�มตี่อบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี
1,438.10 1,875.75 2,722.00 

                       3.1  ดา้นคุณธรรม 247.80 329.60 438.20 

                       3.2  ดา้นความรู ้ 232.40 299.80 450.60 

                       3.3  ดา้นทกัษะปญัญา 227.40 303.60 460.60 

                       3.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ 244.00 315.80 455.40 

                       3.5  ดา้นทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข 226.00 306.85 452.20 

                       3.6  ตามที�องคก์รวชิาชพีกาํหนด 260.50 320.10 465.00 

  4. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 58.82 รอ้ยละ 84.88 

รอ้ยละ 

100.00 

  ระดบัปริญญาโท       
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   5. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั �งหมด (คน) - - - 

   6. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที�ไดร้บัการประเมนิ

คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (คน) 
      

  7. ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติของนายจา้งหรอื

สถาบนัที�รบับณัฑติเขา้ศกึษาต่อที�มตี่อบณัฑติระดบัปรญิญาโท 
      

                       7.1  ดา้นคุณธรรม       

                       7.2  ดา้นความรู ้       

                       7.3  ดา้นทกัษะปญัญา       

                       7.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์       

                       7.5  ดา้นทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข       

                       7.6  ตามที�องคก์รวชิาชพีกาํหนด       

  8. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
- - - 

  ระดบัปริญญาเอก       

  9. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั �งหมด (คน) - - - 

  10. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที�ไดร้บัการประเมนิ

คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (คน) 
      

  11. ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติของนายจา้งหรอื

สถาบนัที�รบับณัฑติเขา้ศกึษาต่อที�มตี่อบณัฑติระดบัปรญิญาเอก 
      

                       11.1  ดา้นคณุธรรม       

                       11.2  ดา้นความรู ้       

                       11.3  ดา้นทกัษะปญัญา       

                       11.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์       

                       11.5  ดา้นทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข       

                       11.6  ตามที�องคก์รวชิาชพีกาํหนด       

  12. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
- - - 

  13. ผลรวมของคา่คะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติตาม

กรอบ TQF 
239.68 312.63 453.67 

  14. จํานวนบณัฑติที�ไดร้บัการประเมนิทั �งหมด 60.00 73.00 93.00 

สมศ.3 ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที�ได้การตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

  1. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั �งหมด (คน) (ปี

การศกึษา) 
      



 
 

32 

  2. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแผน ก. (ปีการศกึษา)       

  3. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแผน ข. (ปีการศกึษา)       

  ระดบัคุณภาพงานวจิยั (ปีปฏทินิ)       

  4. จํานวนรวมของบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์แผยแพรสู่ส่าธารณชน

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง (คา่นํ�าหนกั 0.25) 
      

  5. จํานวนรวมของบทความวจิยั ที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�อง

จากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ(Proceeding) (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  6. จํานวนรวมของบทความวจิยั ที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�อง
จากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ(Proceeding) (คา่นํ�าหนัก 

0.75) 

      

  7. จํานวนรวมของบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบัชาต ิ(คา่นํ�าหนัก 0.75) 
      

  8. จํานวนรวมของบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ (คา่นํ�าหนัก 1.00) 

      

  9. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของบทความวจิยัที�ตพีมิพ์หรอืเผยแพร ่ของ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
      

  ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค์ (ปีปฏทินิ)       

  10. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอื

จงัหวดั (คา่นํ�าหนกั 0.125) 
      

  11. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 0.25) 
      

  12. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  13. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค

อาเซยีน (คา่นํ�าหนกั 0.75) 
      

  14. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
(คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  15. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ 

ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
      

  16. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานงานวจิยัและผลงานสรา้งสรรค์ที�

ตพีมิพ์หรอืเผยแพร ่ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
      

สมศ.4 ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที�ได้การตีพิมพ์ 

  1. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั �งหมด (ปีปฏทินิ)       

  2. จํานวนรวมของบทความวจิยัของวทิยานิพนธ์ที�ตพีมิพ์        
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  ระดบัคุณภาพงานวจิยั (ปีปฏทินิ)       

  3. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�องจากการ

ประชมุวชิาการระดบัชาติ (คา่นํ�าหนัก 0.25) 
      

  4. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�องจากการ

ประชมุวชิาการระดบันานาชาติ (คา่นํ�าหนัก 0.25) 
      

  5. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�ปรากฎใน

ฐานขอ้มลู TCI   (คา่นํ�าหนกั 0.25) 
      

  6. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�
มชีื�อปรากฎในประกาศของ สมศ. (คา่นํ�าหนกั 0.50) 

      

  7. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิี�มชีื�อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.  (คา่นํ�าหนกั 0.75) 
      

  8. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มูล

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 1 (Q1) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  11. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 2 (Q2) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  9. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มูล

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 3 (Q3) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  10. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 4 (Q4) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  11. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิี�มชีื�อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลูสากล ISI (คา่นํ�าหนกั 1.00) 
      

  12. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิี�มชีื�อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลูสากล Scopus (คา่นํ�าหนัก 

1.00) 

      

  13. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ใน

วารสารวชิาการ ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
      

  ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค์ (ปีปฏทินิ)       
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  14. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอื
จงัหวดั (คา่นํ�าหนกั 0.125) 

      

  15. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 0.25) 
      

  16. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  17. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค

อาเซยีน (คา่นํ�าหนกั  0.75) 
      

  18. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

(คา่นํ�าหนกั 1.00) 
      

  19.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ ของ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
      

  20.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการ

ตพีมิพ์เผยแพร ่ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
      

สมศ.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์�ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

  1. จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัประจําทั �งหมด (คน) 40.5 45.0 44.0 

  2. จํานวนอาจารย์ประจําทั �งหมด (คน) 40.5 45.0 44.0 

  3. จํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏบิตังิานจรงิ  (คน) 25.0 28.0 33.0 

  4. จํานวนอาจารย์ประจําที�ลาศกึษาต่อ  (คน) 15.5 17.0 11.0 

  5. จํานวนนกัวจิยัประจําทั �งหมด (คน) 0.0 0.0 0.0 

  6. จํานวนนกัวจิยัประจําที�ปฏบิตังิานจรงิ (คน) 0.0 0.0 0.0 

  7. จํานวนนกัวจิยัประจําที�ลาศกึษาต่อ (คน) 0.0 0.0 0.0 

  ระดบัคุณภาพงานวจิยั       

  8. จํานวนบทความวจิยัในรายงานสบืเนื�องจากการประชุมวชิาการ

ระดบัชาต ิ(คา่นํ�าหนัก 0.25) 
6 1 8 

  9. จํานวนบทความวจิยัในรายงานสบืเนื�องจากการประชุมวชิาการ

ระดบันานาชาต ิ(คา่นํ�าหนัก 0.25) 
      

  10. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�ปรากฎใน

ฐานขอ้มลู TCI (คา่นํ�าหนกั 0.25) 
      

  11.จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�

มชีื�อปรากฎในประกาศของ สมศ. (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
10 6 7 

  12. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิี�มชีื�อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.(คา่นํ�าหนกั 0.75) 
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13. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 1 (Q1) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  

14. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 2 (Q2) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  

15. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 3 (Q3) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

      

  

16. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั �นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที� 4 (Q4) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตพีมิพ์ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 

  2 3 

  17.จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิี�มชีื�อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลูสากล ISI (คา่นํ�าหนกั 1.00) 
      

  18.จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาตทิี�มชีื�อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลูสากล Scopus (คา่นํ�าหนัก 

1.00) 

      

  19.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกับทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ 

ของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั 
6.500 5.250 8.500 

  ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค์       

  
20.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอื

จงัหวดั (คา่นํ�าหนกั 0.125) 
      

  
21.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 0.25) 
  1   

  
22.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  
23.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค

อาเซยีน (คา่นํ�าหนกั 0.75) 
      

  
24.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

(คา่นํ�าหนกั 1.00) 
  1   

  
25.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร ่ของ
อาจารย์ประจําและนกัวจิยั 

  1.250   
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26.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�ตพีมิพ์หรอื
เผยแพร ่ของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั 

6.500 6.500 8.500 

สมศ.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์�นําไปใช้ประโยชน์ 

  
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัประจําทั �งหมด (รวมลาศกึษา

ต่อ) 
40.50 45.00 44.00 

  2. จํานวนรวมของงานวจิยัที�นําไปใชป้ระโยชน์ (ชิ�นงาน) 8.00 14.00 9.00 

  3. จํานวนรวมของงานสรา้งสรรคท์ี�นําไปใชป้ระโยชน์ (ชิ�นงาน)       

  
4. รวมจํานวนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี�นําไปใชป้ระโยชน์ 

(ชิ�นงาน) 
8.00 14.00 9.00 

สมศ.7 ผลงานวิชาการที�ได้รบัการรบัรองคณุภาพ 

  
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัประจําทั �งหมด (รวมลาศกึษา

ต่อ) 
40.50 45.00 44.00 

  
2. บทความวชิาการที�ไดร้บัการตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 0.25) 
1 1 1 

  
3. บทความวชิาการที�ไดร้บัการตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ (คา่

นํ�าหนกั 0.50) 
      

  
4. ตําราหรอืหนงัสอืที�มกีารประเมนิตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุทิี�
สถานศกึษากาํหนด (คา่นํ�าหนัก 0.75) 

    5 

  

5. ตําราหรอืหนงัสอืที�ใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการ

พจิารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ (คา่นํ�าหนัก 

1.00) 

      

  
6. ตําราหรอืหนงัสอืที�มคีณุภาพสงูมผีูท้รงคุณวฒุติรวจอ่านตาม

เกณฑข์อตําแหน่งทางวชิาการ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 
      

  7. ผลรวมท่วงนํ�าหนกัของผลงานวชิาการที�ไดร้บัรองคุณภาพ 0.250 0.250 4.000 

สมศ.8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

  1. จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการทั �งหมดตามแผน

ที�สถาอนุมตั ิ
6 7 9 

  2. จํานวนโครงการกจิกรรมบรกิารทางวชิาการที�บรูณาการเฉพาะกบั
การเรยีนการสอน 

2 4 1 

  3. จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการที�บรูณาการเฉพาะ

กบัการวจิยั 
      

  4. จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการที�บรูณาการกบัทั �ง

การเรยีนการสอนและกบัการวจิยั 
    4 

สมศ.12 การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ของสภาสถาบนั 

  1. คะแนนการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยั        
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สมศ.13 การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารสถาบนั 

  

1. คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารสถาบนัโดยคณะกรรมการที�สภา

สถาบนัแต่งตั �ง (คะแนนเตม็ 5) 
5.00 5.00 5.00 

สมศ.14 การพฒันาคณาจารย ์

  1. จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ) ที�มวีฒุิ

ปรญิญาตร ี(คา่นํ�าหนัก 0) 
0.0 0.0 0.0 

  2. จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ) ที�มวีฒุิ

ปรญิญาโท (คา่นํ�าหนกั 2) 
23.5 28.0 25.0 

  3. จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ) ที�มวีฒุิ

ปรญิญาเอก (ค่านํ�าหนกั 5) 
6.0 6.0 9.0 

  4. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญา

ตร ี(คา่นํ�าหนกั 1) 
0.0 0.0 0.0 

  5. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญา
โท (คา่นํ�าหนกั 3) 

7.0 7.0 4.0 

  6. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญา

เอก (คา่นํ�าหนกั 6) 
3.0 3.0 5.0 

  7. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญา

ตร ี(คา่นํ�าหนกั 3) 
0.0 0.0 0.0 

  8. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญา

โท (คา่นํ�าหนกั 5) 
1.0 1.0 1.0 

  9. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญา

เอก (คา่นํ�าหนกั 8) 
0.0 0.0 0.0 

  10.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี

(คา่นํ�าหนกั 6) 
0.0 0.0 0.0 

  11.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาโท 

(คา่นํ�าหนกั 8) 
0.0 0.0 0.0 

  12.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาเอก 
(คา่นํ�าหนกั 10) 

0.0 0.0 0.0 

  13. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของอาจารย์ประจําทั �งหมด (ปีการศกึษา) 121.00 130.00 142.00 

  14. จํานวนอาจารย์ประจําทั �งหมด (ปีการศกึษา) 40.50 45.00 44.00 

สมศ.15 ผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในรบัรองโดยต้นสงักดั 

  
1. คะแนนประเมนิการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั (คะแนน

เตม็ 5) 
3.94 4.40 4.51 

สมศ.16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 

  1. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีั �งหมด (คน) 102.00 86.00 93.00 

  2. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะ 60.00 73.00 93.00 
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ตามอตัลกัษณ์ (คน) 

  3. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญา

ตรทีี�มคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
230.00 305.60 166.40 

  4. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 58.82 รอ้ยละ 84.88 

รอ้ยละ 

100.00 

  5. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั �งหมด (คน) - - - 

  6. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโทที�ไดร้บัการประเมนิคณุลกัษณะ

ตามอตัลกัษณ์ (คน) 
- - - 

  7. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญา

โทที�มคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
      

  8. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
- - - 

  9. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั �งหมด (คน) - - - 

  10. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกที�ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะ

ตามอตัลกัษณ์ 
- - - 

  11. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญา

เอกที�มคีุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
      

  12. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
- - - 

  13. จํานวนบณัฑติที�ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์
ทั �งหมด (คน) 

60.00 73.00 93.00 

  14. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติที�มี

คณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
230.00 305.60 166.40 
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ตารางที�ป.1  สรปุผลการประเมินตนเองงานรายตวับ่งชี�ของ สกอ. 

  
  

 
  

  

ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 

องคป์ระกอบที� 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และผลดาํเนินการ           คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี�  5.00   

สกอ 1.1 
กระบวนการพฒันาแผน 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

6,7 
ขอ้ 

8 ขอ้ 8 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ขอ้ / 5.00 
  

องคป์ระกอบที� 2 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 8  ตวับ่งชี�  4.41   

สกอ 2.1 
ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิาร
หลกัสูตร 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 
4,5 
ขอ้ 

8 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ / 5.00   

สกอ 2.2 อาจารยป์ระจําที�มคีณุวุฒปิรญิญาเอก 

I 
รอ้ย
ละ 

แนวทางที�1 รอ้ยละ 60 เท่ากบั 5 คะแนน 

รอ้ยละ 25.00 

14.00 44.00 
รอ้ยละ 

31.82 
X 4.92 

แนวทางที�1 เท่ากบั 

2.65 คะแนน 

แนวทางที�2 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 12 เท่ากบั 5 

คะแนน 
ค่าการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

ในปีที�ผา่นมา 
รอ้ยละ 
11.82 

แนวทางที�2 เท่ากบั 
4.92 คะแนน 

สกอ 2.3 อาจารยป์ระจําที�ดํารงตําแหน่งทาง
วชิาการ  

I 
รอ้ย
ละ 

แนวทางที�1 รอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 

รอ้ยละ 10.00 

1.00 44.00 รอ้ยละ 2.27 

X 0.38 

แนวทางที�1 เท่ากบั 
0.38 คะแนน 

แนวทางที�2 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6 เท่ากบั 5 

คะแนน 
ค่าการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

ในปีที�ผา่นมา 
รอ้ยละ 0.05 

แนวทางที�2 เท่ากบั 
0.04 คะแนน 

สกอ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนบัสนุนวชิาการ 
P ขอ้ 

1 

ขอ้ 
2 ขอ้ 

3,4 

ขอ้ 

5,6 

ขอ้ 
7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ 

I ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้           
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มศว 2.5.1 สื�อ อุปกรณ์การศกึษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ 
I ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 
3,4 
ขอ้ 

5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ. 2.6 

ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 
P ขอ้ 

1 

ขอ้ 

2,3 

ขอ้ 

4,5 

ขอ้ 
6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการ

เรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 
4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ. 2.8 ระดบัความสําเรจ็ของการเสรมิสรา้ง

คุณธรรมจรยิธรรมที�จดัใหก้บันิสติ 
O ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

องคป์ระกอบที� 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 2  ตวับ่งชี�  5.00   

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ําปรกึษาและ
บรกิารดา้นขอ้มูลขา่วสาร P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนิสติ 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 
3,4 
ขอ้ 

5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 
  

องคป์ระกอบที� 4  การวิจยั               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 3  ตวับ่งชี�  3.18   

สกอ 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัและ

งานสรา้งสรรค์  
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้าก

งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 
4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้ / 4.00 
  

สกอ 4.3 

เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์

ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนกัวจิยั
ประจํา* 

I บาท 
จํานวนเงนิสนบัสนุนงานต่อคนตามกลุ่ม

สาขาวชิา 
150,000.00 527,500.00 33.00 15,984.85 X 0.53   

องคป์ระกอบที� 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 2  ตวับ่งชี�  5.00   

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการ

แก่สงัคม 
P ขอ้ 

1 

ขอ้ 
2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
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สกอ. 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อสงัคม 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

องคป์ระกอบที� 6 การทาํนุบาํรงุศิลปะและ

วฒันธรรม 
              คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี�  5.00 

  

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและ

วฒันธรรม 
P ขอ้ 

1 

ขอ้ 
2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5,6 

ขอ้ 
5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 

  

องคป์ระกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 3  ตวับ่งชี�  4.67   

สกอ 7.1 ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผูบ้รหิารทุกระดบัของ

หน่วยงาน 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 
  

สกอ 7.2 

การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้ 
P ขอ้ 

1 

ขอ้ 
2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 

  

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการ

ตดัสนิใจ 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้           
  

สกอ 7.4 

ระบบบรหิารความเสี�ยง 
P ขอ้ 

1 

ขอ้ 
2 ขอ้ 

3,4 

ขอ้ 
5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้ X 4.00 

  

องคป์ระกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี�  5.00   

สกอ 8.1 
ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 
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องคป์ระกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพ 
              คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี�  5.00 

  

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2,3 
ขอ้ 

4,5,6 
ขอ้ 

7,8 
ขอ้ 

9 ขอ้ 9 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 ขอ้ / 5.00 
  

องคป์ระกอบที� 10 ตวับ่งชี�อตัลกัษณ์               คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 1  ตวับ่งชี�  5.00   

มศว 10.1 
การเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์นิสติ 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

  
  คะแนนเฉลี�ย (เฉพาะตวับ่งชี�สกอ.23 ตวับ่งชี�) = 21  ตวับ่งชี�  4.47   

  
  *คะแนนเฉลี�ยรวมทุกตวับ่งชี� = 23  ตวับ่งชี�  4.51   
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ตารางที�ป.1  สรปุผลการประเมินรายตวับ่งชี�ของ สมศ. 

  
  

                               

ตวับ่งชี�

คณุภาพ 
ชื�อตวับ่งชี� 

ชนิด

ตวั

บ่งชี� 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตวัตั �ง ตวัหาร ผลลพัธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 

สมศ.๑ บณัฑติปรญิญาตรทีี�ไดง้านทําหรอื
ประกอบอาชพีอสิระภายใน๑ ปี 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 100 
เท่ากบั 5 คะแนน 

รอ้ยละ 100.00 276.00 276.00 รอ้ยละ 100.00 / 5.00 
  

สมศ. ๒ 
คุณภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโทและ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศกึษาแห่งชาต ิ

O ค่าเฉลี�ย ใชค้่าเฉลี�ยของคะแนนประเมนิบณัฑติ 4.00 1005.98 226.00 4.45 / 4.45 

  

สมศ. ๓ ผลงานของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาโทที�ไดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร่ 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 25 เท่ากบั 
5 คะแนน 

  0.00 0.00 รอ้ยละ 0.00     

  

สมศ. ๔ ผลงานของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกที�ไดร้บัการตพีมิพห์รอื

เผยแพร่ 

O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 50 เท่ากบั 

5 คะแนน 

  0.00 0.00       
  

สมศ.๕ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�ได้รบัการ

ตพีมิพห์รอืเผยแพร่* 
O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์ตามกลุ่มสาขาวชิา รอ้ยละ 12.00 21.50 129.50 รอ้ยละ 16.60 / 4.15 

  

สมศ.๖ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�นําไปใช้

ประโยชน์* 
O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 20 เท่ากบั 

5 คะแนน 
รอ้ยละ 20.00 31.00 129.50 รอ้ยละ 23.94 / 5.00 

  

สมศ.๗ ผลงานวชิาการที�ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพ 
O รอ้ยละ 

เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 10 เท่ากบั 

5 คะแนน 
รอ้ยละ 3.53 4.50 129.50 รอ้ยละ 3.47 X 1.74 
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สมศ.๘ ผลการนํา ความรูแ้ละประสบการณ์

จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ 
พฒันาการเรยีนการสอนและ/หรอืการ

วจิยั 

O รอ้ยละ 
เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 30 เท่ากบั 

5 คะแนน 

รอ้ยละ 50.00 11.00 22.00 รอ้ยละ 50.00 / 5.00 

  

สมศ.๙   ผลการเรียนรู้และเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก 
O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 

  

สมศ.๑๐ การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะ

และวฒันธรรม O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ / 4.00 
  

สมศ.๑๑ การพฒันาสุนทรยีภาพในมติทิางศลิปะ

และวฒันธรรม O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 
  

สมศ.๑๒ การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที�ของสภา

มหาวทิยาลยั 
O คะแนน 

ใชค้่าคะแนนการประเมนิผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

  
- 

      
  

สมศ.๑๓ การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที�ของ

ผูบ้รหิารหน่วยงาน 
O คะแนน ใชค้่าคะแนนประเมนิผลผูบ้รหิาร 4.50 

- 
5.00 / 5.00 

  

สมศ. ๑๔ การพฒันาคณาจารย ์
O รอ้ยละ เทยีบบญัญตัไิตรยางค ์รอ้ยละ 6 เท่ากบั 

5 คะแนน 
รอ้ยละ 2.50 393.00 129.50 รอ้ยละ 3.03 / 2.53 

  

สมศ. ๑๕ ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน

รบัรองโดยตน้สงักดั O คะแนน 

ใชค้่าเฉลี�ยของผลประเมนิการประกนั

คุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 3 ปี
ยอ้นหลงั 

4 ขอ้ 12.85 3.00 4.28 / 4.28 

  

สมศ ๑๖.๑ ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ์ O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ / 4.00   

สมศ ๑๖.๒ ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ O ค่าเฉลี�ย ใชค้่าเฉลี�ยของคะแนนประเมนิบณัฑติ 3.50 702.00 226.00 3.11 X 3.11   

สมศ ๑๗ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที�

ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั 

O ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ / 4.00 
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สมศ. ๑๘.๑ ผลการชี�นํา ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของ

สงัคมในประเด็นที� 1 ภายในสถาบนั 
O ขอ้ - 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

4 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ / 5.00 
  

สมศ. ๑๘.๒ ผลการชี�นํา ป้องกนั หรอืแกป้ญัหาของ

สงัคมในประเด็นที� 2 ภายนอกสถาบนั 
O ขอ้ - 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 

4,5 
ขอ้ 

4 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ / 5.00 
  

  
  คะแนนเฉลี�ยตวับ่งชี�ที� ๑ - ๑๑ ( 9  ตวับ่งชี� )  4.37   

  
  คะแนนเฉลี�ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี� = 17  ตวับ่งชี�)  4.25   

 


