
 
 

1 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report) 
 

 

 

 

 

 

 

ประจําปการศึกษา 2555 
 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่  29 – 30 เมษายน  2556



 
 

2 

 

คํานํา 
 

          คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสวนงานภายในซึ่งดําเนินการจัดการศึกษา   

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแตปการศึกษา 2542 พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตรครอบคลุม   

การผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรของ        

คณะพยาบาลศาสตร ทุกระดับทั้งผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ทุกฝาย และนิสิต ไดนําระบบและกลไก     

การประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการทํางานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานตาม

พันธกิจทั้ ง  4 ดาน ตลอดจนการจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก               

และระดับคณะพยาบาลศาสตร และนําผลการประเมิน มาทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา      

ใหดียิ่งขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทุกป ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ใหเปนสถาบันการศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

           คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะไดประเมินและ   

ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย    

การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการในภาพรวมของ         

คณะพยาบาลศาสตร 

           คณะพยาบาลศาสตร ขอขอบคุณคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผูเกี่ยวของ

ทุกทาน มา ณ โอกาสนี้   
                 

 

 

 

 

 

 

               ( รองศาสตราจารยศศิธร  วรรณพงษ ) 

               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 

2555 รายองคประกอบและตัวบงชี้ ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)              

10 องคประกอบ  (23 ตั วบ งชี้ )  เท ากับ  4 .56 คะแนน ซึ่ งจั ดอยู ในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก                     

โดยมี  8 องคประกอบ (องคประกอบที่  1 องคประกอบที่  3 องคประกอบที่  5  องคประกอบที่  6        

องคประกอบที่  7 องคประกอบที่  8 องคประกอบที่  9 องคประกอบที่  10 )  อยู ในระดับดีมาก                     

มีจํานวน 1 องคประกอบ (องคประกอบที่ 2) อยูในระดับดี และมีจํานวน 1 องคประกอบ ( องคประกอบที่ 4) 

อยูในระดับพอใช 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 1 5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

องคประกอบที่ 2 4.41 การดําเนินงานระดบัด ี  

องคประกอบที่ 3 5 การดําเนินงานระดบัดมีาก  

องคประกอบที่ 4 3.18 การดําเนินงานระดบัพอใช  

องคประกอบที่ 5 5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

องคประกอบที่ 6 5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

องคประกอบที่ 7 5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

องคประกอบที่ 8 5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

องคประกอบที่ 9 5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

องคประกอบที่ 10  5 การดําเนินงานระดบัดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกองคประกอบ 
4.56 การดําเนินงานระดบัดีมาก 
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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 คณะพยาบาลศาสตร จึงอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ตอมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดคณะซึ่งจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

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 พฤศจิ กายน พ .ศ .2541 ทบวงมหาวิทยาลั ยได ให ความ เห็นชอบหลักสู ตร                 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่ โครงการจัดตั้ งคณะพยาบาลศาสตร เสนอและอนุมัติ ให เปดดําเนิน              

การเรียนการสอนได และไดเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณารับรอง   

คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2542 คณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     

โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง        

คณะพยาบาลศาสตร  มีส ถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนส วนงานในกํ ากับของมหาวิทยาลั ย                    

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 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 
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ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร  ไดรับมอบหมายจากสภาการพยาบาลใหเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษา

ตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร  โดยจัดการศึกษาอบรมตางๆ ดังนี้ 

1. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 

2. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยมะเรง็ 

3. สาขาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล 

4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟนฟูวิชาการ 

  

  

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  
  

ปรัชญาปรัชญา  ((PPhhiilloossoopphhyy))                
ความรูคูคุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตสูสังคม 

 

ปณิธานปณิธาน  ((PPlleeddggee))                        
มุ ง มั่ น ผ ลิ ตบั ณฑิ ตท า ง ด า นสุ ขภาพที่ มี ค ว าม รู  คู คุ ณธร ร ม  ส ร า ง ส ร ร ค ง านวิ จั ย                       

และนวัตกรรม ใหบริการชุมชน  เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน 

 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ((VViissiioonn))    
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ ที่มีความรู              

คูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ในระดับชุมชน 

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))    

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตรที่มีความรูคูคุณธรรม สอดคลองกับความตองการของสังคม ทั้งใน  

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองคความรูดานสุขภาพและการศึกษา และ 

การศึกษา 

3. ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพอยางมีสวนรวม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมอยางมีคุณภาพ 
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4. สงเสริม ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

5. บริหารจัดการองคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

วัตถุประสงควัตถุประสงค      ((OObbjjeeccttiivveess))  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพและมี คุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดองคความรูใหม ในศาสตรทางการ

พยาบาล และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 

3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของประชาชน สังคม และบุคลากรใน

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน วัฒนธรรมและศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  

5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช              

หลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิา 

การพยาบาลเด็ก 

โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวชิา 

การพยาบาลชุมชน 

สาขาวิชา 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 

และผู้สงูอาย ุ

สํานกัเสริมศึกษาและ

สาธิตทางการพยาบาล 

สาขาวิชา 

สุขภาพจิตและ 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

สํานกังานคณบดี สาขาวชิา 

การพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แผนภาพ : แสดงโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายพฒันาศกัยภาพ

หวัหน้าสาขา/สํานกั 

- การพยาบาลเด็ก 

- การพยาบาลชุมชน 

- การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

- สุขภาพจิตและการพยาบาล 

  จิตเวชศาสตร์ 

- การพยาบาลมารดาทารก 

  และการผดงุครรภ์ 

- สํานักเสริมศกึษาและสาธิต 

  ทางการพยาบาล 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายจดัการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายบริการวชิาการ 

และประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายวจิยั 

ผู้อํานวยการ 

สํานกังานคณบดี 

แผนภาพ : แสดงโครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2555 
  

ลําดับ

ที่ 
รายนาม ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารยศศิธร          วรรณพงษ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

2 ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย        รัตนเสถียร รองคณบดีฝายบริหาร 

3 ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา        วังสะจันทานนท รองคณบดีฝายวิชาการ 

4 อาจารยวิไลกุล                    หนูแกว รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

5 อาจารย ดร.จันทิมา          ฤกษเลื่อนฤทธ์ิ ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา 

6 อาจารย ดร.นิลภา   จิระรัตนวรรณะ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

7 อาจารย ดร.วนิดา         วิสุทธิพานิช ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

8 อาจารยอุบลวนา                    ขวัญบุญจันทร หัวหนาสํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการ

พยาบาล 

9 ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ  ชูช่ืน หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล 

จิตเวชศาสตร 

10 อาจารย ดร.ศรีสุดา                 รัศมีพงศ หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรปวีณ       ชื่นใจเรือง หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 

12 อาจารยวันเพ็ญ     รักษปวงชน หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ 

13 อาจารยวรานุช                    กาญจนเวนิช หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

14 นางสาวพรทิพย          ศรีเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน

คณบดี 
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รายช่ือคณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2555 
 

ลําดับที ่ รายนาม ตําแหนง 
1 รองศาสตราจารยศศิธร           วรรณพงษ ประธานกรรมการ 

2 ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย          รัตนเสถียร กรรมการ 

3 ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท กรรมการ 

4 อาจารยวิไลกุล    หนูแกว กรรมการ 

5 อาจารยอุบลวนา  ขวัญบุญจันทร กรรมการ 

6 อาจารย ดร.นิลภา   จิระรัตนวรรณะ กรรมการ 

7 อาจารย ดร.ศรีสุดา                   รัศมีพงศ กรรมการ 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรปวีณ          ชื่นใจเรือง กรรมการ 

9 อาจารยวันเพ็ญ  รักษปวงชน กรรมการ 

10 อาจารยวรานุช    กาญจนเวนิช กรรมการ 

11 อาจารย ดร.จันทิมา   ฤกษเลื่อนฤทธ์ิ กรรมการ 

12 ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ   ชูช่ืน กรรมการ 

13 อาจารย ดร.วนิดา    วิสุทธิพานิช กรรมการ 

14 นางสาวพรทิพย             ศรีเชี่ยวชาญ กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2555 
รายละเอียดหลักสูตร จํานวนท่ีเปดสอน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 

 

จํานวนนิสิต ประจําปการศึกษา 2555 

ชั้น

ป 

ระดับการศกึษา 

ประกาศนียบัตร

บัณฑติ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1    6 97 103             

2    5 90 95             

3    7 105 112             

4    1 100 101             

 

 

รายช่ือบุคลากรสํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศกึษาสูงสดุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

1 น.ส.ชดา  เกิดโภคา ปริญญาตรี นักวิชาการพัสด ุ

2 นางขวัญตา ขุขันธิน ปริญญาโท นักวิชาการพัสด ุ

3 น.ส.นภาพร  ศรีโพธิ ์ ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

4 น.ส.สิรดาภัทร  สุขฉวี ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

5 น.ส.สุชีรา  นิม่สงา ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

6 นายบุญกอง  ราตรีวงษ ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

7 นางนงนุช จิตตสงัด ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

8 นายดนุพล  วัฒนา ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

9 น.ส.เสาวลักษณ  สรรเพชร ปริญญาตรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

10 น.ส.มัฑณา ประดิษฐวงษ ปริญญาโท เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

11 น.ส.นันธิยา  รักซอน ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา 

12 น.ส.ธญา กปนชรานนท ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา 

13 น.ส.สุวภัทร สุขหอม ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา 

14 น.ส.สุกัญญา เดวิเลาะ ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

15 นางสุธาวี จินตกสิกรรม ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศกึษาสูงสดุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

16 น.ส.ฐานิศรา ปญญาภา ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

17 น.ส.ทัศวรรณ  ภมรนาค ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

18 น.ส.พรทิพย ศรีเชี่ยวชาญ ปริญญาโท นักวิชาการเงินและบัญช ี

19 น.ส.กาญจนา สุขสงา ปริญญาโท นักวิชาการเงินและบัญช ี

20 น.ส.กวินทิพย  บุญหอ ปริญญาตรี นักวิชาการเงินและบัญช ี

21 นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว ปริญญาโท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

22 วาที่รอยตรีสัมภาษณ  จันทคนธ ปวส. ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

23 นางสาวศิริพร  จีนหวาด ปวช ผูปฎิบัติงานวิทยาศาสตร 

24 นางสาวยุพาวดี  แกวกุล ปวส ผูปฎิบัติงานบริหาร 

25 นายอุทัย  เกษร ม.6 พนักงานขับรถยนต 

26 นายยุทธิชัย  เนื่องจากฉิม ปวส. พนักงานขับรถยนต 

27 นายจํารัส  ไพฑูรย ม.6 พนักงานขับรถยนต 

28 น.ส.อัญชลี  กิจพิทักษ ป.4 พนักงานประจําตึก 

29 นางยุภา  บาฮา ม.6 พนักงานประจําตึก 
 

 

 

 

งบประมาณ 
หมวดรายจาย/ 

แหลงงบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

งบบุคลากร 4,943,600 4,150,300 9,093,900 

งบดําเนินการ 1,120,400 2,193,400 3,313,800 

งบลงทุน 3,000,000 - 3,000,000 

งบเงินอุดหนุน 35,231,200 3,121,200 38,352,400 

งบรายจายอื่น - 123,000 123,000 

งบกลาง - 50,000 50,000 

รวม 44,295,200 10,237,000 54,532,200 

 หนวยนับ : บาท 
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อาคารและสถานที่ 

อาคารสถานที ่

ลักษณะการใชอาคารศรีนครินทร 

หมายเหตุ 
หองผูบริหาร 

หองพัก

อาจารย 
หองประชุม หองเรียน 

หอง 

ปฏิบัติการ 

ชั้นที่ 1 - - - - 7  

ชั้นที่ 2 6 - 4 - 6  

ชั้นที่ 3 - - - 11 1  

ชั้นที่ 4 - - 1 5 5  

ชั้นที่ 5 2 2 1 - 12  

ชั้นที่ 6 2 5 2 - 6  

ชั้นที่ 7 4 15 2 - 3  

ชั้นที่ 8 4 15 2 4 3  

ชั้นที่ 9 2 9 2 6 2  

รวม 20 46 14 26 45  
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การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปการศึกษา 2554 

ที่ผ านมาโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2555 ซึ่ งผ านการอนุมัติ                  

จากคณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่  6 สิงหาคม 2555        

และมอบผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้ 

 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

ขอเสนอแนะจาก

การประเมิน  

ปการศกึษา 2554 

แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผลการดําเนนิการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน และแผนการดําเนินงาน 

1.ควรกําหนดวิสัยทัศน

ใ ห ชั ด เ จ น แ ล ะ เ ป น

รู ป ธร รม  เ ชน  คํ า ว า    

ชั้นนํา ขยายวา ขอบเขต

อยางไร ระดับใด 

1.ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

และมีการทบทวนวิสัยทัศน 

 

ดําเนินการจัดใหมีการปรับปรุงแผน

ยุ ท ธศ าส ต ร แ ล ะ มี ก า ร ท บ ท ว น

วิสัยทัศนประชุมแลกเปลี่ยนและทํา

ประชาพิจารณ ทําใหไดวิสัยทัศนที่

ชัดเจนและเปนรูปธรรม คือ”เปน

สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา      

ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ 

ที่มีความรู  คูคุณธรรม สรางสรรค

งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง

ความตองการของสังคม ในระดับ

ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ” 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1.ควรจัดทําแผนบริหาร

บุคคล ระบบติดตาม ใน

สวนของฝายวิชาการ

แ ล ะ ฝ า ย ส นั บ ส นุ น

วิ ช า ก า ร  แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข อ ง

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง

แผนการบริห ารและ

พัฒนาคณาจารย   

1.ดําเนินการจัดทําแผนบริหารบุคคล

และติดตามการดําเนินงานอยางเปน

ระบบ 

 

มีการทําจัดทําแผนบริหารบุคคลและ

ติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

เชนการทําเสนทางความกาวหนาของ

แตละฝายทั้งบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน (Career Path)  



 

 
 

19 

 

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมิน 

ปการศกึษา 2554 

แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผลการดําเนนิการ 

2 . มี ก ร ะ บ ว น ก า ร

สนับสนุน/สงเสริม ให

อาจารยขอตําแหนงทาง

วิชาการ  

1. จัดทําแผนดําเนินการขอตําแหนง

ทางวิชาการและติดตามใหอาจารย

ดําเนินตามแผน 

ดําเนินการติดตามใหอาจารยขอตําแหนง

ทางวิชาการเปนระยะอยางเปนระบบโดย

การกระตุนผานทางกรรมการประจําคณะ

พยาบาลศาสตร ไปที่สาขาวิชาและสํานัก

ตางๆ 

3. หองสมุดของคณะ

พยาบาลศาสตรควรมี

เวลาเปด-ปดที่แนนอน 

และมี เจ าหนาที่ ดู แล

ประจําหองสมุด และ

นอกเวลาราชการ และ

กลองรับความคิดเห็น

จากผูใชบริการ 

1. กําหนดเวลาการใหบริการหอง

อ า น ห นั ง สื อ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ห

คณาจารยและนิสิตทราบ 

2. จัดทํากลองรับความคิดเห็น 

กําหนดเวลาการใหบริการหองอานหนังสือ

ของคณะพยาบาลศาสตรอยางชัดเจนคือ 

9 . 0 0  – 16 . 0 0  น . แ ล ะป ร ะ ก าศ ใ ห

คณาจารยและนิสิตทราบรวมทั้งจัดทํา

กลองรับความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุง

ระบบการใหบริการ 

4.พัฒนาระบบและกลไก 

การสงเสริมสนับสนุนให

นิ สิ ต เ ข า ร ว มปร ะชุ ม

วิชาการ 

1. จัดทําแผนดําเนินการดานการสง

นิสิตเขารวมประชุมวิชาการ 

2.จัดหางบประมาณเพื่อสงนิสิตเขา

รวมประชุม 

ดําเนินการสงนิสิตช้ันปที่ 4 เขารวมประชุม

วิชาการในระดับชาติรวมทั้ งสนับสนุน

งบประมาณการเขารวมประชุม 

5.ปรับแบบประเมินผล

ของโครงการใหเปนไป

ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค /

ตัวชี้วัดของโครงการ 

1. ปรับรูปแบบแบบประเมินผลให

สอดคล องกั บวั ตถุป ระสงค และ

ตัวชี้วัด 

 

จัดใหมีการปรับรูปแบบการประเมินผลของ

โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

ตัวชี้ วัดของโครงการโดยกรรมการที่

รับผิดชอบดูแลกํากับตั้งแตการนําเสนอเพือ่

ขออนุมั ติ โ คร ง ก าร แล ะก า ร ติ ดต าม

ตรวจสอบ 
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ขอเสนอแนะจากการ

ประเมิน  

ปการศึกษา 2554 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการดําเนินการ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

1 . ค ว ร มี จุ ด เ น น ข อ ง

พฤติกรรมด านคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับนิสิต และ

ประกาศให ชั ด เจน เชน 

ด านความเมตตา กรุณา 

เสียสละ จิตสาธารณะ เปน

ตน 

1. ปรับปรุงวัตถุประสงคของการจัด

กิจกรรม 

 

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาส ตร กํ าห นด ให มี จุ ด เ น น ขอ ง

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับนิสิต คือ ”ความมีระเบียบวินัย

แล ะซื่ อ สั ต ย ”แล ะป ร ะก าศเ ป น

นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร 

2. การประเมินคุณภาพของ

การใหบริการใหคําปรึกษา

ทางวิชาการ และแนะแนว

การใชชีวิต และควรมีแบบ

ประเมินอาจารยที่ปรึกษา

และแบบประเมิน เรื่องการ

จั ด กิ จ กร ร ม เพื่ อ พัฒน า

ประสบการณทางวิชาการ

และวิชาชีพแกนิสิต  

1.จัดทําแบบประเมินสําหรับนิสิตเพื่อ 

ประเมินระดับความพึงพอใจและคุณภาพ

ของอาจารยที่ปรึกษาจัดทําแบบประเมิน

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิต 

จัดทําแบบประเมินสําหรับนิสิตเพื่อ

ประเมินระดับความพึงพอใจและ

คุณภาพของอาจารยที่ปรึกษา โดย

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดทําแบบ

ประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพแกนิสิต 

3.การจัดกิจกรรมเพื่อ

พั ฒ น า ค ว า ม รู แ ล ะ

ประสบการณใหกับศิษย

เก าควรใหสิทธิพิ เศษ 

เ ช น ก า ร ล ด

คาลงทะเบียน เปนตน 

นํ า เ สนอ เ รื่ อ งการ พิ จ าร ณากา ร

ลดหยอนคาลงทะเบียนของศิษยเกา

ตอ 

 

ดําเนินการใหสิทธิพเิศษใหกับศิษยเกา 

โดยการลดคาลงทะเบียนในการ

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ จํ า ป ข อ ง       

คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งไมมีศิษยเกา

มาล ง ทะ เ บี ยนแต มี ศิ ษ ย เ ก า ม า

ลงทะเบียนในการฝกอบรมพยาบาล

เวชปฏิบัติซึ่งไมไดลดคาลงทะเบียน 
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ขอเสนอแนะจาก

การประเมิน  

ปการศกึษา 2554 

แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผลการดําเนนิการ 

4.การเผยแพรขอมูล

ขาวสารประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับกิจกรรม ใหกับ

ศิษยเกายังไมทั่วถึง 

1.ปรับปรุงเว็บไซตของคณะพยาบาล

ศาสตรและเพิ่มชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารแกศิษยเกา 

 

ปรับปรุงเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร

และเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร

แกศิษยเกา เชน การจัดทําจุลสารคณะ

พยาบาลศาสตร 

 

5. การสรางเครือขาย

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

การศึกษาของนิสิต กับ

สถาบันการศึกษาอื่น  

1 .จัดกิจกรรม ใหนิ สิ ตได เข าร วม

เครือขายพัฒนาคุณภาพกับสถาบัน

อื่น 

มี ก ารสร า ง เ ครื อ ข ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของนิสิ ต กับคณะพยาบาล

ศ า ส ต ร  วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ เ ซ น ต          

เทเรซา อินติ 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

1 . ค ว ร ป รั บ ป รุ ง

ยุทธศาสตรดานการวิจัย 

ห รื อ มี ก า ร กํ า ห น ด

แนวทางใหมดานการ

วิจัย เชน เงินสนับสนุน

งานวิจัย และมาตรการ

จู ง ใจ  เชน  การ เขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

ห รื อ ร า ง วั ล ใ น ก า ร

นํ า เ ส น อ /  เ ผ ย แ พ ร

ผล งานวิ จั ย ในระดั บ

นานาชาติ เปนตน 

1. จั ดทํ า Research Mapping 

กําหนดทิศทางวิจัยจัดทําชุดโครงการ

ชุดใหญ ประกอบดวย หลายสาขา 

เพื่อขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

2 .มอบหมายคณะกรรมการวิจัยหา

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ theme 

ระยะเวลาสงโครงการจากแหลงทุน 

สสส  สปสช ไจกา สหสถาบัน 

3. รวมกับฝายวิชาการทําโครงการ

สนับสนุนการผลิตตําราประสาน

สํานักพิมพ ใหทุนสนับสนุนตํารา 

4. ใหความรูพัฒนาศักยภาพการเขียน

โครงรางอยางไรเพื่อใหไดทุนวิจัยโดย

เชิญวิทยากรภายนอก 

5. โครงการรวมมือระหวางสถาบัน

เพื่อทําวิจัยรวมกัน 

1 .คณะกรรมการส ง เ สริมและพัฒนา

งานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร จัดทํา 

Research Mapping เพื่อกําหนดทิศทาง

วิ จั ย จั ด ทํ า ชุ ด โ ค ร ง ก า ร ชุ ด ใ ห ญ 

ประกอบดวย หลายสาขา เพื่อขอทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก 

2.คณะกรรมการส ง เ ส ริ มและพัฒนา

งานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรหาขอมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับ Theme ระยะเวลาสง

โครงการจากแหลงทุน สสส สปสช ไจกา 

ส ห ส ถา บั น  แล ะดํ า เ นิ น ก า ร แจ ง ใ ห

คณาจารยทราบ 

3. คณะกรรมการส ง เสริมและพัฒนา

งานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรและฝาย

วิชาการทําโครงการสนับสนุนการผลิตตํารา

ประสานสํานักพิมพ ใหทุนสนับสนุนตํารา

โดยในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาล

ศาสตรสนับสนุนการจัดพิมพตําราจํานวน  
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ขอเสนอแนะจากการ

ประเมิน  

ปการศึกษา 2554 

แนวทางการพฒันา/ปรับปรงุ ผลการดําเนินการ 

  7 เลม 

4. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรและ    

ฝายวิชาการจัดอบรมใหความรูพัฒนา

ศักยภาพการเขียนโครงรางอยางไรเพื่อให

ไดทุนวิจั ยโดยเชิญวิทยากรภายนอก      

แกบุคลากร 

5. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรและ   

ฝายวิชาการสรางเครือขายความรวมมือ

ระหว า งสถาบั น เพื่ อทํ า วิ จั ย ร วมกั น        

ทั้ งในประเทศ (คณะพยาบาลศาสตร 

มศว–มธ – มข) และตางประเทศ  

( ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  ม ศ ว  กั บ         

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยโอ

ซากา ซิติ้ ประเทศญี่ปุน) 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

1.สรางความเขาใจเรื่อง

การบูรณาการกับพันธ

กิจอุดมศึกษาใหชัดเจน 

ที่สามารถนําไปปฏิบัติ 

ประเมินผล และสรุปผล

สําเร็จของการบู รณา

การพันธกิจ ไดอยางเปน

รูปธรรม 

1.กําหนดแนวทางการดําเนินงานดาน

การบูรณาการระหวางการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

2.ทําความเขาใจกับหัวหนาโครงการ

ในการจัดทํ างานบริการวิชาการ

เพื่อใหสามารถบูรณาการและเกิด

ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 

คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร  ไดกํ าหนดแนว

ทางการดําเนินงานดานการบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัยตั้งแตตนปการศึกษา 

2555 และ.ทําความเขาใจกับหัวหนา

โครงการในการจัดทํางานบริการวิชาการ

เพื่อใหสามารถบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ไดสําเร็จ 
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ขอเสนอแนะจากการ

ประเมิน  

ปการศึกษา 2554 

แนวทางการพฒันา/ปรับปรงุ ผลการดําเนินการ 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สรางความเขาใจเรื่อง

ก า ร บู ร ณ า ก า ร กั บ     

พันธกิจอุดมศึกษาให

ชัดเจน ที่สามารถนําไป

ปฏิบัติ ประเมินผล และ

ส รุ ป ผ ล สํ า เ ร็ จ ข อ ง

การบูรณาการพันธกิจ 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

1.จั ดประชุมชี้แจ ง และปรับปรุ ง

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อใหมี

การบูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษา

อยางเปนรูปธรรม 

 

คณะกรรมการสงเสริมการทํานุบํารุ ง

วัฒนธรรมและศิลปะคณะพยาบาลศาสตร

ไดจัดประชุมชี้แจงและปรับปรุงรูปแบบ

ของการจัดกิจกรรมเพื่อใหมีการบูรณาการ

กับพันธกิจอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

2 . ค ว ร เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธกิจกรรม

ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ

ส า ธ า ร ณ ช น  เ ช น 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ บ น

เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง         

คณะพยาบาลศาสตร มี

ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ศิลปวัฒนธรรมระหวาง

เครือขายนักศึกษา หรือ

ระหวางสถาบัน 

1.ปรับปรุงเว็บไซตของคณะพยาบาล

ศาสตรและเผยแพรขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธใหแกศิษย เกาศิษย

ปจจุบันและเครือขาย 

 

คณะกรรมการสงเสริมการทํานุบํารุ ง

วัฒนธรรมและศิลปะคณะพยาบาลศาสตร

จัดใหมีการเผยแพรการจัดกิจกรรมและ

เชิญชวนการ เขา ร วมทํ านุทํ านุบํ ารุ ง

วัฒนธรรมและศิลปะทาง เว็ปไซดของ

ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  Facebook:      

คณะพยาบาลศาสตรเว็ปไซด ชมรมศิษย

เกาคณะพยาบาลศาสตร และจดหมาย

ขาวคณะพยาบาลสาสตร 
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ตารางท่ีป.1  สรุปผลการประเมินตนเองงานรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2555 

  หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร   กลุมสาขาวิชา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                    

ตัวบงชี้

คุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ หนวยนับ เปาหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และผลดําเนินการ   คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1  ตัวบงชี ้ 5 

สกอ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P ขอ 8 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ขอ / 5 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 8  ตัวบงชี ้ 4.41 

สกอ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร P ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ / 5 

สกอ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

I รอยละ รอยละ 25.00 

 14 44.00 
รอยละ 

31.82  

 
 4.92 

คาการเพ่ิมขึ้นรอยละ ในปที่ผาน

มา 

 รอยละ 

11.82 

สกอ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

I รอยละ รอยละ 10.00 

1.00 44.00 รอยละ 2.27 

X 0.38 
คาการเพ่ิมขึ้นรอยละ ในปที่ผาน

มา 
รอยละ 0.05 

สกอ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 
P ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ หนวยนับ เปาหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

มศว. 2.5.1 สื่อ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 
I ขอ  6  1,2,3,4,5,6 6 ขอ /  5.00  

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน P ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 2.7 
ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
P ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ / 5.00 

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับนิสิต 
O ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 2  ตัวบงชี ้ 5.00 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร P ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต P ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ หนวยนับ เปาหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี้ = 3  ตัวบงชี ้ 3.18 

สกอ 4.1 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค  
P ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
P ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5, 5 ขอ / 4.00 

สกอ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา* 
I บาท 150,000.00 527,500.00 33.00 15,514.71 X 0.53 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 2  ตัวบงชี ้ 5.00 

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม P ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5, 5 ขอ / 5.00 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 
P ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1  ตัวบงชี ้ 5.00 

สกอ. 6.1 
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม P ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5, 5 ขอ / 5.00 
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ตัวบงชี้

คุณภาพ 
ชื่อตัวบงชี ้ ชนิดตัวบงชี ้ หนวยนับ เปาหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี้ = 3  ตัวบงชี ้ 5.00 

สกอ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและ

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน P ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู P ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สกอ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง P ขอ 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1  ตัวบงชี ้ 5.00 

สกอ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  P ขอ 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1  ตัวบงชี ้ 5.00 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
P ขอ 9 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 10 ตัวบงชี้อตัลักษณ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1  ตัวบงชี ้ 5.00 

มศว 10.1 การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต 
p ขอ 5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

  

  

คะแนนเฉลี่ย(เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.23 ตัวบงชี)้ = 21 ตัวบงชี้   4.52 

                                                            คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้   = 23 ตัวบงชี้   4.56 
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องคประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงช้ีที่ สกอ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ      : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถียร    เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 

ผูรายงานผล      : นายดนุพล    วัฒนา    เบอรโทรศัพท : 089-169-9897 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีสวนรวมของบุคลากร              

ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน       

และพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา         

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10      

(พ.ศ.2551-2554) 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการจั ดทํ าแผนยุทธศาสตร  (1 . 1-1-01)  ที่ สอดคล องกับนโยบาย                 

ของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะพยาบาลศาสตร โดยจัดทําขึ้นภายใต

กรอบของแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัย (1.1-1-02) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ      

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 และมีการการจัดโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร และมีการปรับแผนทุกปโดย     

มีตัวแทนจากหลายภาคสวนมารวมรับผิดชอบในการดําเนินการ (1.1-1-03) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ             

ใหสอดคลองกับนโยบาย และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง       

แผนกลยุทธกับปรัชญาหรือปณิธาน พระราชบัญญัติสถาบัน และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน      

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) (1.1-1-04) การจัดทําแผนยุทธศาสตรจัดทําโดยการมีสวนรวมของประชาคม

ภายในคณะพยาบาลศาสตร ดวยการจัดการประชุม/สัมมนาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูแทนนิสิต และผูเกี่ยวของ มีการรวมประชุมและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น           

เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 มาพิจารณารวมกับการวิเคราะห SWOT Analysis รวมกันปรับปรุง   
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แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสถานการณ

ปจจุบัน (1.1-1-05) หลังจากที่การดําเนินการปรับปรุงแผนสําเร็จจึงไดจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะเพื่อไปทํา

ประชาพิจารณแลวปรับปรุงตามที่ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให

ความเห็นชอบ (1.1-1-06)   
 

รายการหลักฐาน 

1.1-1-01 แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  5 ป  พ.ศ.2553-2556 

1.1-1-02    แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ.2553-2567) 

1.1-1-03    โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

1.1-1-04    ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1-1-05   โครงการประชุม/สัมมนาเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

1.1-1-06   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่พิจารณาและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบกับ         

แผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานยอยภายใน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการถายทอดแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร ใหหนวยงานยอยภายใน     

ไดแก สาขาวิชาตางๆ และสํานักงานคณบดี เริ่มตั้งแตใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทําประชาพิจารณ 

ทบทวนและปรับปรุงแผน เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมและเขาใจในการจัดทําแผน กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ

ดําเนินการตามตัวบงชี้ในทุกพันธกิจของคณะที่กําหนดไวในแผน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

(1.1-2-01) การเผยแพรดวยเลมเอกสาร (1.1-2-02) ที่ชี้แจงรายละเอียดของแผนกลยุทธ  
 

รายการหลักฐาน 

1.1-2-01    รายงานการประชุมการถายทอดแผนยุทธศาสตรคณะไปสูหนวยงานยอยภายใน 

1.1-2-02    แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ป 2555 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน       

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธ และวิเคราะหความสอดคลองระหวาง      

แผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ       

ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการนําแผนยุทธศาสตร มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ

ในระดับคณะ และ สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงชี้

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงชี้  โดยการประชุม

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ โดยรวมกันกําหนด

เปาหมาย (target) ของตัวบงชี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนของชาติ 5 ภารกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร       

และสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน               

ของแตละปงบประมาณ การจัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ       

คณะพยาบาลศาสตร (1.1-3-01) เพื่อดําเนินการแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-3-02) 
 

รายการหลักฐาน 

1.1-3-01   รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เกี่ยวกับการแปลงแผนยุทธศาสตร

เปนแผนปฏิบัติการประจําป 

1.1-3-02   แผนปฏิบัติการประจําป ของคณะพยาบาลศาสตร 

 

4. มีตั วบ งชี้ ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิ บัติการประจํ าป  และคา เป าหมายของแตละตัวบงชี้                  

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  มีการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําปในระดับคณะ และ สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ            

ตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงชี้ โดยการ      

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู ร วมกันระหวางผูบริหาร  ตัวแทนคณาจารย และเจ าหนาที่                

โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย (target) ของตัวบงชี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักของ         

คณะพยาบาลศาสตร และสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนของแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ (1.1-4-01) 
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รายการหลักฐาน 

1.1-4-01    แผนปฏิบัติการประจําป คณะพยาบาลศาสตร 

 

5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติครบทุกภารกิจ ทั้ง 4 ภารกิจ ไดแก         

การเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการรายงาน

การดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมรายงานตอที่ประชุมคณะทุกครั้งตามแผนดําเนินงาน       

(1.1-5-01) 
 

รายการหลักฐาน 

1.1-5-01    รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) 

 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง         

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 

โดยมอบหมายใหงานนโยบายและแผน ดําเนินการติดตามปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน     

ชวงเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 (1.1-6-01)  และครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ชวงเดือน      

เมษายน – กันยายน 2555 (1.1-6-02) แลวเสนอตอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร

พิจารณา (1.1-6-03) 
 

รายการหลักฐาน 

1.1-6-01    รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

1.1-6-02    รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 

1.1-6-03    รายงานการประชุมแสดงผลการพิจารณารายงานผลการติดตาม ทั้ง 2 ครั้ง ในคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา  
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ               

โดยมอบหมายใหรองบริหารและงานนโยบายและแผนดําเนินการ ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ

แผนยุทธศาสตร เมื่อครบรอบระยะเวลาตามแผน (12 เดือน) แลวนําเสนอผลการประเมิน (1.1-7-01)       

และ (1.1-7-02) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคพรอมทั้ง

เสนอแนะแนวทางแกไขรวมกัน (1.1-7-03)  
 

รายการหลักฐาน 

1.1-7-01    รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

1.1-7-02    รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน 

1.1-7-03     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เกี่ยวกับขอเสนอแนะ       

เพื่อการพัฒนา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะ ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปในรอบป    

โดยจัดโครงการปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-8-01) ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสนอความคิดเห็นเพื่อ

นํามาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป หลังจากนั้นเสนอแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป (ฉบับปรับปรุง) (1.1-8-02) เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาอนุมัติ 

(1.1-8-03)                
 

รายการหลักฐาน 

1.1-8-01   โครงการปรับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

1.1-8-02   แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2556-2559 

1.1-8-03    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะการพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธและ 

แผนปฏิบัติการประจําป 2556-2559 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

8ขอ 8ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8ขอ 8ขอ 5  
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องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 

ตัวบงช้ีที่ สกอ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป      : ปการศึกษา 2555 

ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท    เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

ผูรายงานผล      : อาจารย ดร.จันทิมา   ฤกษเลื่อนฤทธิ์                 เบอรโทรศัพท : 081-685-4734 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

2 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

แล ะ ค ร บ ถ ว น ต า ม

เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม         

ระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

 ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร  เปดสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต           

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) (2.1-1-01) ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548     

และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (2.1-1-02) ซึ่งเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร (2.1-1-03) ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย                    

และสภาการพยาบาล และผานการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2.1-1-04) 

และระบบการเปดปดหลักสูตรเปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามคูมือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย         

(2.1-1-05) 
 

รายการหลักฐาน 

2.1-1-01 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  

2.1-1-02 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

2.1-1-03 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิก าร เ รื่ อ ง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดมศึกษา                

สาขาพยาบาลศาสตร (มคอ.1) 
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2.1-1-04 หลักฐานแสดงการเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

2.1-1-05    คูมือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวขอระบบและกลไกการเปด

และปรับปรุงหลักสูตร) 

 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกการเปดปดหลักสูตร ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ระบุใน   

คูมื อบริหารหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ (2.1-2-01) ในรอบปการศึกษา 2555                

คณะพยาบาลศาสตรไมมีหลักสูตรที่ตองดําเนินการขอปดหลักสูตร 
 

รายการหลักฐาน 

2.1-2-01 คูมือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เรื่องการเปดปดหลักสูตร) 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) 

สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย 
 

ผลการดําเนินการ 

 ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอน จํานวน 1 หลักสูตร  

คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) เปนหลักสูตรที่มีการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (2.1-3-01) และไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรพยาบาล     

ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ             

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร และหลักสูตรนี้ผานการเห็นชอบหลักสูตรจาก

สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 และผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2555 (2.1-3-02) และมีประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร (2.1-3-03) 
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รายการหลักฐาน 

2.1-3-01 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2552)  

                                   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2555) 

2.1-3-02 เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 

2.1-3-03 รายงานการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ        

สาขาพยาบาลศาสตร 

 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดํ า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ

ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตร มีคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งตอมา

ปรับเปลี่ยนเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1-4-01) รับผิดชอบควบคุมกํากับให

มีการดําเนินไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยติดตามผลการ

ดําเนินงานและมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ทุก 5 ปการศึกษา 

(2.1-4-02) และในปการศึกษา 2555 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติสาขาพยาบาลศาสตร และควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตรผานเกณฑการ

ประเมิน 10 ขอแรก คิดเปนรอยละ 100 และผานเกณฑการประเมินตัวบงชี้รวมจํานวน 5 ขอจาก 6 ขอ      

คิดเปนรอยละ 83.33 (2.1-4-03) 
 

รายการหลักฐาน 

2.1-4-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

                   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2.1-4-02  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมกํากับใหมี            

การดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑขอ 1, 2 และ 3  

2.1-4-03  รายงานการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ       

สาขาพยาบาลศาสตร 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี

หลักสูตร ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(2.1-5-01) เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑทั้งขอ 1 ขอ 2 

และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการประชุมของคณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนประจําทุกเดือนแลวนําเสนอผลการควบคุมกํากับเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตรอยางตอเนื่อง (2.1-5-02) มีการประเมินตามตัวบงชี้ที่กําหนดใหเกณฑขอ 3 

ครบถวนทุกหลักสูตร (2.1-5-03) และไดมีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินขอ 4 (2.1-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.1-5-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

2.1-5-02  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน                      

ตามเกณฑขอ 1 2 และ 3  

2.1-5-03  รายงานการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรอื

สาขาวิชา และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1-5-04  เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการพัฒนาหลักสูตรโดยใชผลการประเมินของเกณฑการประเมนิ     

ขอที่ 4 

 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

ผลการดําเนินการ 

 ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไทยมีความ

รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

และสระแกว ในการผลิตบัณฑิตในโครงการรวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน 

(2.1-6-01) มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยมีผูแทนจากสภาการพยาบาล และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน

กรรมการในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (2.1-6-02)     
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รายการหลักฐาน 

2.1-6-01 โครงการรวมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางยั่งยืน   

2.1-6-02 รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6ขอ 6 ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป      : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

ผูรายงานผล      : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร           เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 

เกณฑการประเมิน : 

  แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ขึ้นไป  

   แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

วิธีการคํานวณ : 

   

แนวทางที่ 1 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับ 

 

 
     

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 
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แนวทางที่ 2 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทากับ

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกในปกอนหนาที่ประเมิน แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่คํานวณในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 

 

 

 

ผลการดําเนินการตัวบงชี้ :  

 ในปการศึกษา 2555 คณะไดใชเกณฑการประเมินอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตาม

แนวทางที่ 2 ดังน้ี 
 

ปการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอรวมทั้งสิ้น 

45 คน (2.2-1-01) มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 12 คน คิดเปนรอยละ 26.67  
 

ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอรวม

ทั้งสิ้น 44 คน (2.2-1-02) มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน คิดเปน    

รอยละ 34.09 มีคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 7.42    
 

จากเกณฑการดําเนินการตามแนวทางที่  2 การประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ             

รอยละ 12 ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 7.42 มาเทียบเกณฑ คาคะแนนที่ไดเทากับ 3.09 
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ผลการคํานวณ : 

ลําดับที่ รายการขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2555 

1. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 15 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 44 

3. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกปที่ผานมา 26.67 

4. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน 34.09 

5. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

7.42 

 

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

9-12 เดือน               คิดเปน 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน                ไมสามารถนํามานับได 
 

รายการหลักฐาน :  

2.2-1-01 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2554 

2.2-1-02 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2555 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 26.67 2.61  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 25 รอยละ 34.09 3.09  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้ :   ปจจัยนําเขา (I) 

การคิดรอบป     :   ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ      :   ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท        เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

ผูรายงานผล     :   ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร        เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 

เกณฑการประเมิน : 

  แนวทางที่  1 คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30 ขึ้นไป  

   แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 6 ข้ึนไป  

 

วิธีการคํานวณ : 

 แนวทางที่ 1 

 1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย เทากับ 

 

 
 

  

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 
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แนวทางที่ 2 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทากับ

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกในปกอนหนาที่ประเมิน แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่คํานวณในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 

 
 

ผลการดําเนินการตัวบงชี้ :  

 ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร ไดใชเกณฑการประเมินอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามแนวทางที่ 1 ดังน้ี 

ปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั �งสิ �น 44 คน แบ่งเป็น                 

รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 34 คน (2.3-1-01) ดงันั �น ร้อยละของอาจารย์

ประจําที�ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 2.27 จากเกณฑ์การประเมินกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 

เท่ากบั ร้อยละ 30 ขึ �นไป เมื�อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ์ มีคา่คะแนนที�ได้ เท่ากบั 0.38  

ผลการคํานวณ : 

ลําดับที ่ รายการขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2555 

1. จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย) 

1 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 44 

3. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย) ในปกอนหนาปที่ประเมิน 

2.22 

4. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย) ในปที่ประเมิน 

2.27 

5. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(รองศาสตราจารยและศาสตราจารย) เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

0.05 

 

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

9-12 เดือน               คิดเปน 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน                    ไมสามารถนํามานับได 
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รายการหลักฐาน  

2.3-1-01  รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2555 จําแนกตามตําแหนงทาง

วิชาการ (อาจารย, ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 10 รอยละ 0 0  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ10 รอยละ 2.27 0.38  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป        :  ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ         :  ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท      เบอรโทรศัพท   : 081-751-7652 

                 ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร             เบอรโทรศัพท   : 086-305-2736 

ผูรายงานผล        :  ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท      เบอรโทรศัพท   : 081-751-7652 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และแผนการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งกําหนดอยูในแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) (2.4-1-01)        

และแผนปฏิบัติการประจําป 2555 (2.4-1-02) ในปการศึกษา 2555 ไดมีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร (พ.ศ.2556-2559) (2.4-1-03) โดยวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษของบุคลากร ไดแก การวิเคราะห

สภาพแวดลอม (SWOT) ศึกษาแผนกรอบอัตรากําลังระยะ 4 ป พ.ศ.2554 (2.4-1-04) รวมทั้งไดทําการสํารวจ

ความตองการของบุคลากรในการอบรมและสัมมนา โดยจัดทําแบบสอบถามความตองการการพัฒนาตนเอง 

(2.4-1-05) และนําผลมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนกิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

    
รายการหลักฐาน 

2.4-1-01 แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาคณาจารยประจําป 2555 

2.4-1-02 แผนปฏิบัติการประจําป 2555 

2.4-1-03 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจําป 2555 

2.4-1-04 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) แผนกรอบอัตรากําลังระยะ 4 ป พ.ศ.2554 

2.4-1-05 ผลการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs)  
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2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินการ 

 ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรมีการดําเนินงาน ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร     
เชน สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนา การปฐมนิเทศอาจารยใหม การพัฒนาดานการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยใหไปประชุม สัมมนาและ
ฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (2.4-2-02) และการสนับสนุนบุคลากรใหลาศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
(2.4-2-03) นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรยังมีการพัฒนาผูบริหาร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
(2.4-2-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.4-2-01 เอกสารสรุปการสงอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเขาพัฒนางานตามแผน 

2.4-2-02  หลักฐานการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรมและพัฒนาอาจารยและบุคลากร             

สายสนับสนุนวิชาการ 

2.4-2-03 หลักฐานการลาศึกษาตอของอาจารยและบุคลากร 

2.4-2-04 หลักฐานการเขาอบรมผูบริหารสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินการ 

 ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดสวัสดิการของบุคลากร เปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับ

เกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (2.4-3-01) โดยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี ไดแก การจัดสรร

งบประมาณสําหรับโครงการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร (2.4-3-02) จัดใหมีหองออกกําลังกาย 

(Fitness) ลานออกกําลังกาย หองสรางเสริมสุขภาพ พรอมอุปกรณในการสรางเสริมสุขภาพ และมีการทํา

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหบุคลากรทุกคนพรอมทั้งดําเนินการติดตอหอพักของมหาวิทยาลยัสาํหรบับคุลากร 

และมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานและอุปกรณอํานวยความสะดวกเอื้อตอการปฏิบัติงานทั้งดานความ

สวยงาม สะดวก สะอาด และมีความปลอดภัย กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน (2.4-3-03) นอกจากนี้

คณะพยาบาลศาสตรไดสรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน สงเสริมใหบุคลากรไดรับการยกยองในการ

ปฏิบัติงานโดยพิจารณารางวัลอาจารยและบุคลากรดีเดน (2.4-3-04) และสนับสนุนใหอาจารยเขารับรางวัล

อาจารยพยาบาลดีเดน จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก (2.4-3-05)  
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รายการหลักฐาน 

2.4-3-01 ประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

2.4-3-02 โครงการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร 

2.4-3-03  ภาพถายพื้นที่หองทํางานและสภาพแวดลอมภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร      

เชน หองออกกําลังกาย (Fitness) ลานออกกําลังกาย หองสรางเสริมสุขภาพ หอพัก        

ของบุคลากร 

2.4-3-04 รายงานการประชุมผลการพิจารณารางวัลอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน 

2.4-3-05  เกียรติบัตรและภาพถายรางวัลอาจารยพยาบาลดีเดน ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย     

สาขาภาคตะวันออก 

 

4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา    

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบติดตามการนําความรูของอาจารยและบุคลากรที่ไดรับจากการประชุม 

อบรม สัมมนา มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวาในระยะ 6 เดือน 

หลังจากอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดพัฒนาความรู  แลวใหอาจารยและบุคลากรทุกคนจัดทําเปน

สรุปผลรายงานการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน (2.4-4-01) และนําผลแจง

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556 (2.4-4-02)  
 

รายการหลักฐาน 

 2.4-4-01 รายงานสรุปการนําความรูมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 

2.4-4-02  รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  3/2556 วันที่  14 มีนาคม 2556              

วาระแจงผลการนําความรูจากการประชุมสัมมนาไปพัฒนางาน 

 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการกําหนดจรรยาบรรณของงอาจารยและบุคลากร สอดคลองกับสํานักงาน 

ก.พ. และขอบังคับจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ

แกอาจารยและบุคลากร โดยจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร (2.4-5-01) แจกคณาจารย    

และบุคลากรทุกทาน และเผยแพรทางเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร และชี้แจงใหบุคลากรรับทราบ      

(2.4-5-02) และมีคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ ติดตามดูแลใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณ (2.4-5-03) มีการควบคุมคณาจารยและบุคลากรใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมอบหมาย

หัวหนาสาขาวิชาเปนผูประเมินจรรยาบรรณอาจารยในสาขาวิชา รวมทั้งกําหนดใหผลการประเมิน

จรรยาบรรณเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2.4-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.4-5-01 คูมือประกาศจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร 

2.4-5-02 การเผยแพร/ใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-5-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร 

2.4-5-04 แบบประเมินจรรยาบรรณอาจารยและสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย 

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการดําเนินการ 

  คณะพยาบาลศาสตร  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร         
โดยประเมินผลแผนตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 ครบทุกตัวชี้วัด            
คิดเปนรอยละ 100 (2.4-6-01) มีรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร            
โดยนําเสนอผลการประเมินความสําเร็จของแผน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ครั้งที่ 8 /2555 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 (2.4-5-02)  
 

รายการหลักฐาน 

 2.4-6-01 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรและแบบประเมินผล 

 2.4-6-02 สรุปรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงแผนการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-7-01) และแจงผลการปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการประจํา         

คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556    
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รายการหลักฐาน 

2.4-7-01   โครงการสัมมนาจัดทําแผนกลยุทธิ์การบริหารและพัฒนาและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-02       รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะพยาบาลศาสตร  ครั้ งที่  3/2556               

วันที่ 14 มีนาคม 2556 วาระการปรับปรุงแผน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7ขอ 7ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ มศว 2.5.1 : สื่อ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ      : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา   วังสะจันทานนท        เบอรโทรศัพท:  081-751-7652 

                      อาจารยวันเพ็ญ  รักษปวงชน                              เบอรโทรศัพท:  081-803-3587 

ผูรายงานผล     : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา   วังสะจันทานนท        เบอรโทรศัพท:  081-751-7652 

                      อาจารยวันเพ็ญ  รักษปวงชน                              เบอรโทรศัพท:  081-803-3587 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1.มีบริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

ผลการดําเนินการ 

 ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีบริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

โดยมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน เชน          

ระบบ Atutor บทเรียนคอมพิวเตอร รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรทั้งสิ้น     

6 รายวิชาดังนี้  

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ จํานวน 3 รายวิชาคือ  

พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ  

พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1   

พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2  
  

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญจํานวน 2 รายวิชา  

พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1  

พผญ 334 การพยาบาลผูใหญ 2  
 

  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จํานวน 1 รายวิชา  

พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (2.5.1-1-01) 
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นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรไดจัดแหลงการเรียนรูเพื่อใหนิสิตไดศึกษาบทเรียน สืบคนขอมูล          

โดยจัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หอง (มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 86 เครื่อง) และจัดจุดบริการ 

wifi ในพื้นที่ของคณะจํานวน 5 จุด ซึ่งมีปายแสดงพื้นที่การใหบริการ และมีการประชาสัมพันธใหนิสิตรับทราบ

ผานปายประชาสัมพันธของคณะพยาบาลศาสตร (2.5.1-1-02)  
 

รายการหลักฐาน 

2.5.1-1-01 สรปุรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Atutor) 

2.5.1-1-02 ปายประชาสัมพันธ และภาพจุดใหบริการ wifi 

 

2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีหองเรียน และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ

คณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 หอง แบงเปนหองเรียน/หองประชุมกลุมยอย 15 หอง             

และหองปฏิบัติการทางการพยาบาล 5 หอง (2.5.1-2-01) ซึ่งในหองเรียนและหองปฏิบัติการทางการพยาบาล     

ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณประกอบการศึกษาและจุดเชื่อมตอ wifi (2.5.1-2-02) เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว มีผูรับผิดชอบควบคุมใหมีความพรอมในทุกภาคการศึกษา 

โดยมีขอปฏิบัติในการใชและตารางการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการติดหนาหอง (2.5.1-2-03) รวมทั้งมีการ

ซอมบํารุงอุปกรณอยางสม่ําเสมอโดยในทุกภาคการศึกษามีการรายงานสรุปผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ 

และอุปกรณการศึกษาเสนอใหผูบริหารรับทราบ (2.5.1-2-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.5.1-2-01 สรปุจํานวนหองเรียนและหองปฏิบัตกิาร 

2.5.1-2-02 ภาพถายอุปกรณการศึกษาและจุดบริการ wifi ในหองเรียน 

2.5.1-2-03 ขอปฏิบัติการใชหอง/ตารางการใชหอง 

2.5.1-2-04  ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร ใ ช ห อ ง เ รี ย น  ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ก า ร ศึ ก ษ า                      

ประจําปการศึกษา  2555 
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3. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน บริการโสตทัศนูปกรณ บริการสงเสริมสุขภาพ     

หรือพื้นที่นันทนาการ เปนตน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานบริการโสตทัศนูปกรณ โดยจัดใหมี

หองบริการยืม-คืนอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และมีเจาหนาที่ประจําเพื่อใหบริการ (2.5.1-3-01) มีบริการสงเสริม

สุขภาพ โดยใหการดูแลสุขภาพเบื้องตน โดยมีตูยาสามัญเพื่อใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต (2.5.1-3-02) และมี

พื้นที่นันทนาการ โดยจัดใหมีหองชมรม/กิจกรรมนิสิต บริเวณที่นั่งพัก ณ ลานเอนกประสงคเพื่อเปนบริเวณที่

นิสิตไดพักผอนพบปะพูดคุย (2.5.1-3-03) 
 

รายการหลักฐาน 

2.5.1-3-01 เอกสารแสดงการใหบริการโสตทัศนูปกรณ 

2.5.1-3-02 ภาพถายแสดงการใหบริการสงเสริมสุขภาพ 

2.5.1-3-03 ภาพถายพื้นที่การใหบริการ ณ ลานเอนกประสงค 

 

4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องหองสุขา ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง

มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการบริการระบบสาธารณูปโภค ไดแก ประปา ไฟฟา น้ําดื่ม หองสุขา         

และระบบความปลอดภัย โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร     

ตลอด 24 ชั่วโมง (2.5.1-4-01) รวมทั้งจัดจางพนักงานทําความสะอาด และควบคุมใหมีการทําความสะอาด

พื้นที่ และหองสุขาเปนประจํา (2.5.1-4-02) นอกจากนี้จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย ติดตั้งในทุกชั้นของ

อาคาร และมีระบบตรวจสอบอุปกรณดังกลาวใหมีความพรอมสามารถใชได และไดจัดโครงการอบรม          

เชิงปฏิบัติการเพื่อการฝกซอมหนีภัยทุกป โดยในปการศึกษา 2555 น้ีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2556 

(2.5.1-4-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.5.1-4-01 ภาพถายแสดงถึงบริการสาธารณูปโภค 

2.5.1-4-02 สัญญาจาง/ช่ือผูรับผิดชอบและหนาที่ปฏิบัติ 

2.5.1-4-03 ภาพถายอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

2.5.1-4-04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการฝกซอมหนีภัย 
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5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1-4 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการประเมินคุณภาพของการบริการในขอ 1-4 โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.5.1-5-01) ใหจัดทําแบบประเมิน ดําเนินการประเมินและสรุปผลการ

ประเมิน โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพของการบริการในขอ 1-4 โดยผูใชบริการ คือ นิสิตและบุคลากร ดวย

แบบประเมินการบริการ (2.5.1-5-02) ซึ่งมีนิสิตเปนผูประเมินจํานวน 426 คน คิดเปนรอยละ 99.53 มี

คาเฉลี่ยผลการประเมินบริการอยูระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ดาน คิดเปน 3.98) (2.5.1-5-03) มีการ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริการวิชาการ นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาสตรเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 4/2556 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 (2.5.1-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.5.1-5-01 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2.5.1-5-02 แบบประเมินคุณภาพการบริการ 

2.5.1-5-03 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการบริการ 

2.5.1-5-04  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2556 

 

6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ      

ที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
 

ผลการดําเนินการ 

 ภายหลังการสรุปผลการประเมินและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร       

และไดรับขอเสนอแนะ คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการแจงใหผูรับผิดชอบในการบริการตามขอ 1-4 

รับทราบผลการประเมินและขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางเปนลายลักษณอักษร 

(2.5.1-6-01) และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และความตองการของ

ผูรับบริการผูรับผิดชอบ ไดจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการในแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) 

ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพคูคุณธรรม รหัสโครงการ 15        

(2.5.1-6-02) และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน พรอมทั้งรายงานความคืบหนาในการดําเนินการเปน

ระยะ (2.5.1-6-03) 

 

 



 

 
 

55 

รายการหลักฐาน 

2.5.1-6-01 หลักฐานแสดงการแจงผลการประเมินคุณภาพการบริการใหผูรบัผิดชอบทราบพรอมลงนาม 

2.5.1-6-02 แผนการพฒันาคุณภาพการบริการ 

2.5.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป       : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ        : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท     เบอรโทรศัพท  081-751-7652 

ผูรายงานผล        : อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์    เบอรโทรศัพท  081-685-4734 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตซึ่งภายหลังเปลี่ยนเปนคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.6-1-01) ที่ประกอบดวยผูแทนจากทุกสาขาวิชาและอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกทานเปนกรรมการ มีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับควบคุมใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอน

เปนไปตามกลไกที่คณะพยาบาลศาสตรและมหาวิทยาลัยกําหนด  

คณะพยาบาลศาสตรมีการประกาศนโยบายการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางชัดเจน 

(2.6-1-02) มีการกําหนดใหทุกรายวิชาทางการพยาบาลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2.6-1-03) มีการประชุมคณาจารยเพื่อถายทอดนโยบายการจัดการเรียนการสอนใหรับทราบโดยทั่วกัน        

ในโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมแคนทารี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.6-1-04) และมีการประชุมคณาจารยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญในโครงการสัมมนาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556      

ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี (2.6-1-05) 
 

รายการหลักฐาน 

2.6-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2.6-1-02    นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.6-1-03  ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชาแตละสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน         

ผูเรียนเปนสําคัญ 
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2.6-1-04  กําหนดการและกิจกรรมโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเมื่ อ                       

วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555    

2.6-1-05  กําหนดการและกิจกรรมโครงการสัมมนาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใน                 

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556  

   

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม กอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหทุกรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2552) มีการจัดทําประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในกรอบ 

TQF (2.6-2-01) รวมทั้งจัดทํา มคอ.2 ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)     

(2.6-2-02) มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2555) กอนเปดการเรียนการสอน (2.6-2-03) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาล          

ศาสตรบัณฑิต (2.6-2-04) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการครบถวน 
 

รายการหลักฐาน 

2.6-2-01  ประมวลการสอนรายวิชาทุกรายวิชาทางการพยาบาลที่จัดสอนในปการศึกษา 2555        

และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 

2.6-2-02 มคอ.2 ของของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2.6-2-03  มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาตน           

                   ปการศึกษา 2556 

2.6-2-04   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหทุกรายวิชาทางการพยาบาล มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

โดยมอบหมายใหนิสิตไดคนควา ทํารายงาน มีการวิเคราะหสถานการณ และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมีการประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ        

คณะพยาบาลศาสตร (2.6-3-01) และแจงใหคณาจารยรับทราบโดยทั่วกันในการประชุมสัมมนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(2.6-3-02) โดยมีหลักฐานปรากฏเปนลายลักษณอักษรในประมวลรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 (2.6-3-03) 
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รายการหลักฐาน 

2.6-3-01 นโยบายการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะพยาบาลศาสตร 

2.6-3-02 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

2.6-3-03    ประมวลรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4  

 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)          

โดยไดเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอน ไดแก การเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนิสิตทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติการไปศึกษาดูงานในหนวยงานภายนอก และการฝกปฏิบัติบนหอผูปวยและในชุมชน             

(2.6-4-01) และมีการนํานิสิตเขาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนและประสบการณที่สภาการพยาบาล สถาบันมะเร็ง

แหงชาติ สถาบันกัลยาณราชนครินทร และสถาบันธัญญารักษ โรงพยาบาลนครนายก (2.6-4-02) 
 

รายการหลักฐาน 

2.6-4-01 หนังสือเชิญหรือโครงการที่ผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  

2.6-4-02 หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน 

 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน      

การสอน 
 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหทุกสาขาวิชามีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร          

มีการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 3 โครงการ (2.6-5-01) และมีโครงการการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจํานวน 3 โครงการ (2.6-5-02) ทั้งนี้ทุกสาขาวิชาที่จัดโครงการหรือ

กิจกรรมดังกลาวไดนําผลจากการวิจัยและจากการจัดการความรูไปเปนขอมูลประกอบการพัฒนาการเรยีนการ

สอนซึ่งปรากฏผลการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร (2.6-5-03)  
 



 

 
 

59 

รายการหลักฐาน 

2.6-5-01  รายงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง จัดทําโดยสาขาวิชาพยาบาลชุมชน สาขาวิชาสุขภาพจิต       

และพยาบาลจิตเวชศาสตร และสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 

2.6-5-02  รายงานสรุปกิจกรรมการจัดการความรู จํานวน 3 เรื่อง จัดทําโดยสาขาวิชาพยาบาลชุมชน 

                    สาขาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 

2.6-5-03 ประมวลรายวิชา พชช 262  การสรางเสริมสุขภาพ 

      ประมวลรายวิชา พรภ 113  บุหรี่กับสุขภาพ 

      ประมวลรายวิชา พผญ 335  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 

      ประมวลรายวิชา พกม 352  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ดวยแบบประเมินความ    

พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (2.6-6-01) ซึ่งมีผลการ

ประเมินทุกรายวิชาในระดับ 3.51 คะแนนข้ึนไป (2.6-6-02) 
 

รายการหลักฐาน 

2.6-6-01  ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งอํานวยความสนับสนุนการเรียนรู  

2.6-6-02  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู    

ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ประเมินในแตละภาคการศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา      

คณะพยาบาลศาสตร  พิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ในการประชุมครั้ งที่  5/2555                 
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เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 10/2555 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 (2.6-7-01) และมอบให

ทุกรายวิชานําขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงแกไข ในรายวิชาดังกลาวในการจัดการศึกษาครั้งตอไป (2.6-7-02) 
 

รายการหลักฐาน 

2.6-7-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะพยาบาลศาสตร  ครั้ งที่  5/2555              

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ ครั้งที่ 10/ 2555 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

2.6-7-02    รายงานปรับปรุงแกไขรายวิชา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงชี้ที่ สกอ 2.7 : ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ    

ของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป       : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ        : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วังสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท 081-751-7652 

ผูรายงานผล       : อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์      เบอรโทรศัพท 081-751-7652 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

2 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุม 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552          

และ พ.ศ.2555) มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร คือ 5 ป หรือเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2558 ตามลําดับ  

ทั้งนี้บัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2555 เพิ่งเริ่มเขาทํางานในวันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2556 ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร จึงยังมิไดสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตในรุนดังกลาว อยางไรก็ตาม คณะพยาบาลศาสตร ไดเตรียมความพรอมในการปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของผูใช

บัณฑิต โดยเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2552-2554 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต (2.7-1-01) รวมทั้งมีการนําผลการประเมินบัณฑิตตาม

มาตรฐาน TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคจากผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาความตองการ

ของผูใชบัณฑิตและเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
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รายการหลักฐาน 

2.7-1-01  สรุปผลการสํารวจความตองการของผู ใชบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           

ในปการศึกษา2552-2553  

 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นําผลการ

สํารวจ/ผลการประเมินจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตตามที่ผูใชบัณฑิตตองการ   

(2.7-2-01) โดยมีการรายงานผลการดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (2.7-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 

2.7-2-01  เอกสารที่แสดงวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใช

หลักสูตรและนําขอมูลจากการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุง

หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน       

การสอน สื่อการศึกษาและการประเมินผล  

2.7-2-02    รายงานการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการประเมนิในขอ 1  

 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ  

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรดานวิชาการและการเรียนการสอนโดยจัดงบประมาณใหคนละ 10,000 บาท เพื่อใหอาจารยเขารวม

ประชุมสัมมนาวิชาการพยาบาลเพื่อนําความรู ความกาวหนาทางวิชาชีพการพยาบาลมาใชในการสอนนิสิต

(2.7-3-01) แผนงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม

ความจําเพาะของแตละสาขาวิชา (2.7-3-02) แผนการพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.7-3-03) 

แผนงบประมาณการจัดกิจกรรมนิสิต (2.7-3-04) โดยมีการดําเนินการตามแผนขางตน และรายงานตอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรเปนระยะ (2.7-3-05) 
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รายการหลักฐาน 

2.7-3-01 แผนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและการเรียนการสอน และเอกสารการดําเนินงาน    

ตามแผน 

2.7-3-02        แผนงบประมาณและรายงานการดําเนินการตามแผนในการบริหารจัดการหลักสูตร             

ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามความจําเพาะของแตละสาขาวิชา 

2.7-3-03         แผนการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.7-3-04         แผนงบประมาณการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2.7-3-05        รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรซึ่งมีการพิจารณารายงาน

สรุปผลการดําเนินการตามหลักฐาน ขอ 2.7-3-01 - 2.7-3-04 

 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบการสงเสริมใหนิสิต เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในการประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไดการรวบรวม

แหลงการประชุมวิชาการตางๆ และประกาศแจงใหนิสิตรับทราบและเชิญชวนเขารวมประชุม รวมทั้งการให

งบประมาณสนับสนุนในการเขารวมประชุม (2.7-4-01) โดยในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร        

ไดสนับสนุนงบประมาณใหนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่   4 เขารวมประชุมพยาบาลแหงชาติ            

เรื่อง “คุณภาพและการเขาถึงบริการสุขภาพ:ภารกิจของพยาบาล” ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย

รวมกับสภาการพยาบาล โดยนิสิตเขารวมประชุมใน student forum หัวขอเรื่อง “นักศึกษาพยาบาลไทย:

หัวใจคุณภาพ”ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ (2.7-4-02) นอกจากนี้        

คณะพยาบาลศาสตร ยังสนับสนุนใหนิสิตเพื่อเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาดานวิจัย

อยางยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (2.7-4-03) 
 

รายการหลักฐาน 

2.7-4-01 ประกาศเชิญชวนนิสิตเขาประชุมวิชาการตางๆ 

2.7-4-02 หนังสือแสดงหลักฐานการสมัครเขารวมประชุมวิชาการ  

2.7-4-03  รายงานสรุปกิจกรรมและภาพถายกิจกรรมการเขารวมประชุมของนิสิต 
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินการ 

  คณะพยาบาลศาสตรมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตทุกชั้นป เชน กิจกรรม

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการตอนรับนิสิตใหมและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัย                    

ศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับนิสิตพยาบาลชั้นปที่ 1 (2.7-5-01) โครงการกตเวที คารวะ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1-4 

(2.7-5-02) และโครงการ“ปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม” ณ วัดประสิทธิเวช สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2       

และชั้นปที่ 4 (2.7-5-03) 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา ทั้งในเรื่องความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย สุจริต และความมีวินัย ไวในกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกรายวิชา โดยจัดเปนสวนหนึ่งของเกณฑการ

ประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (2.7-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 

2.7-5-01  กําหนดการกิจกรรมตอนรับนิสิตใหม และคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัย                   

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2.7-5-02     โครงการกตเวที คารวะ   

2.7-5-03 โครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม 

2.7-5-04         ประมวลการสอนรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 แสดงการวัดประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรม     

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงชี้ที่ มศว 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 2555 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารยวิไลกุล   หนูแกว     เบอรโทรศัพท : 081-898-8990 

ผูรายงานผล     : อาจารยวิไลกุล   หนูแกว     เบอรโทรศัพท : 081-898-8990 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริม     

โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่             

10 พฤษภาคม 2555 (2.8-1.01) และจัดทําเปนประกาศของคณะพยาบาลศาสตร แจงใหคณาจารย บุคลากร 

และนิสิตรับทราบโดยทั่วกัน (2.8-1.02) 
 

รายการหลักฐาน 

2.8-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  

2.8-1-02  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต          

คณะพยาบาลศาสตร 

 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 

ไปยังผูบริหารคณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการถายทอดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร  

โดยมีการแจงประกาศ เรื่องพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตพยาบาลศาสตรในวันปฐมนิเทศ

นิสิตใหม โดยในปที่ผานมานั้น งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและงานบริการการศึกษาไดรวมกันจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555 ขึ้น ในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555 
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(2.8-2.01) และมีการจัดทําบันทึกขอความแจงใหคณาจารย อาจารยที่ปรึกษาของนิสิตแตละชั้นป เพื่อนําไป

ชี้แจงใหนิสิตรับทราบ (2.8-2.02) รวมทั้งมีการติดประกาศเผยแพรใหบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร

รับทราบโดยทั่วกัน (2.8-2.03) 
 

รายการหลักฐาน 

2.8-2-01  โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555         

พรอมกําหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ ที่ระบุรายละเอียดแจงประกาศเรื่อง พฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต   

2.8-2-02 บันทึกขอความแจงประกาศเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ใหคณาจารย 

อาจารยที่ปรึกษาของนิสิตแตละชั้นป  

2.8-2-03 ภาพถายบอรดติดประกาศเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ

ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  ไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (2.8-3.01) 

และแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (2.8-3.02) ซึ่งในปการศึกษา 2555 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

ไดดําเนินการจัดทั้งสิ้น 4 โครงการ (2.8-3.03) ดังนี ้ 

1. โครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม 

2. โครงการกตเวที คารวะ (วันไหวครู) 

3. โครงการพิธีมอบหมวกและประดับเข็มช้ันป 

4. โครงการแบงปนน้ําใจสูผูดอยโอกาส 
 

รายการหลักฐาน 

2.8-3-01  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2555  

2.8-3-02  แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

2.8-3-03 สรุปรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 
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4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และเปาหมายที่

กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดใหมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนิสิตในขอที่ 3 และประเมินผลแผนการพัฒนานิสิตในสวนที่เกี่ยวของตามตัวบงชี้ที่กําหนด 

โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คําสั่งที่ 44/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 

(2.8-4.01) ทําหนาที่ประเมินผลและรายงานผลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 (2.8-4-02) พบวามีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย

มากกวารอยละ 90  
 

รายการหลักฐาน 

2.8-4-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต  

2.8-4-02  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  
 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตามที่       

คณะพยาบาลศาสตรกําหนด และเปดโอกาสใหนิสิตไดรับการยกยอง คณะพยาบาลศาสตรเสนอช่ือนิสิตเขารับ

การพิจารณาเพื่อรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย จากการพิจารณามี

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน จํานวน 1 ราย ไดแก 

นายธนกร  ภาสกรกุลชัย นิสิตพยาบาล ช้ันปที่ 4 โดยกําหนดการพิธีมอบรางวัลจัดข้ึนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2555 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง จัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก (2.8-5.01)   

(2.8-5.02) 
  

รายการหลักฐาน 

2.8-5-01  เอกสารหลักฐานเสนอช่ือนิสิตไดรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน 

2.8-5-02 รางวัลที่นิสิตไดรับและภาพถายนิสิตกับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5  ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ สกอ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 2555 

ผูรับผิดชอบ : อาจารยวิไลกุล  หนูแกว เบอรโทรศัพท : 081-8988990 

ผูรายงานผล : อาจารยวิไลกุล  หนูแกว เบอรโทรศัพท : 081-8988990 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ใชระบบฐานขอมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขอมูลดานการเรียน 

ดานครอบครัว และขอมูลบุคคลที่หนวยงานสามารถติดตอเมื่อนิสิตมีปญหา (3.1-1-01) และจัดทําแฟมขอมูลที่

งานบริการการศึกษาเก็บประวัตินิสิตเขาใหมเพื่อใชเปนขอมูลในการติดตอประสานงานใหความชวยเหลือ 

(3.1-1-02) คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต ไดแก   

(1) ระบบอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจะดูแลนิสิตที่ รับเขาในปการศึกษานั้นจนสําเร็จการศึกษา              

โดยใหคําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปญหาของนิสิตในดานอื่น เชน ปญหาสุขภาพ

รางกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอจํานวนนิสิตประมาณ 10-15 คน (3.1-1-03) 

และอาจารยที่ปรึกษาจะเขาประชุมอาจารยที่ปรึกษาและรับมอบคูมืออาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ  

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ (3.1-1-04) โดยอาจารยที่ปรึกษาจะแจงชองทางการติดตอและเวลาเขา   

พบแกนิสิตในวันปฐมนิเทศ และคณะพยาบาลศาสตร กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษานัดพบนิสิตเปนรายบุคคล

อยางนอยภาคการศึกษาละ 1-4 ครั้ง และนัดพบนิสิตเปนกลุมอยางนอยภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง (3.1-1-05) 

(2) อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ และอาจารยที่ปรึกษาชุมนุมฯ คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการ

แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําในการจัดโครงการและการดําเนินงานของ     

สโมสรนิสิต (3.1-1-06)  
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(3)  คณะพยาบาลศาสตรจั ดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ งปฏิบัติ งานในส วนของ                 

งานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ทําหนาที่ดูแลและบริการนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน 

การจัดกิจกรรมของนิสิ ต การขอรับทุนการศึกษา ไดแก  เจาหนาที่ งานบริการการศึกษา (3.1-1-07)               

และคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.1-1-08) 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติตางๆ และใหคําแนะนํา    

แกนิสิตในการใชชีวิตในคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.1-1-09)  
 

รายการหลักฐาน 

3.1-1-01 ขอมูลนิสิตจากระบบ supreme 2004  

3.1-1-02 แฟมประวัตินิสิต (คณะพยาบาลศาสตร) 

3.1-1-03 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3.1-1-04 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

3.1-1-05 แบบฟอรมบันทึกนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําชั้น/อาจารย 

3.1-1-06  คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

3.1-1-07 เอกสารกําหนดภาระหนาที่งานรับผิดชอบของเจาหนาที่งานบริการ 

3.1-1-08 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

3.1-1-09 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

   ปการศึกษา 2555 

 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร จัดบริการขอมูลขาวสารแกนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขาวสารวิชาการ 

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประกวดและแขงขัน 

การรับสมัครนิสิตทํางานพิเศษ ฯลฯ โดยผานบอรดประชาสัมพันธ (3.1-2-01) ระบบอาจารยที่ปรึกษาและ

หัวหนาชั้นป รวมถึงการสงขาวสารผานชองทางสารสนเทศ ไดแก การสงขาวสารถึงนิสิตผานเว็บไซต        

คณะพยาบาลศาสตร เครือขายสังคมออนไลน (social networks) (3.1-2-02) นอกจากนี้แลว คณะพยาบาล

ศาสตร มีชองทางใหนิสิตไดมีโอกาสใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการขอมูลขาวสารผานทาง

กลองแสดงความคิดเห็น เว็บบอรดของคณะพยาบาลศาสตร และเครือขายสังคมออนไลน (3.1-2-03)         

โดยไดนําขอคิดเห็นดังกลาวไปใชในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (3.1-2-04) 
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รายการหลักฐาน 

3.1-2-01 ภาพบอรดประชาสัมพันธ 

3.1-2-02 เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร, เว็บบอรดคณะพยาบาลศาสตร, เว็บบอรดงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

3.1-2-03 ภาพถายกลองแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามที่ไดจากกลองรับความคิดเห็น เว็บไซต

  คณะพยาบาลศาสตร เว็บบอรดคณะพยาบาลศาสตร เว็บบอรดงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

3.1-2-04 ผลการปรับปรุง/พัฒนาตามขอเสนอแนะ เชน รายงานภาพถายกอนปรับปรุง-หลังปรับปรุง 

 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรไดมีจัดโครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยมีการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมประสบการณวิชาชีพการพยาบาลสําหรับนิสิตพยาบาล  

(3.1-3-01) และจัดใหมีการฝกงานวิชาชีพพยาบาลตามหลักสูตร ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (3.1-3-02) 

ซึ่งมีการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพ และการประสานงานกับแหลงฝกประสบการณฯ (3.1-3-03) 

เพื่อใหนิสิตมีประสบการณในการทํางาน และมีความรูความเขาใจในวิชาชีพที่ตองทําเมื่อสําเร็จการศึกษา     

โดยในการฝกประสบการณนั้น คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีอาจารยติดตามผลการฝกประสบการณเพื่อ

ประเมินผลการฝกประสบการณของนิสิต และประเมินคุณภาพของแหลงฝกประสบการณ (3.1-3-04)   

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศกึษาเพือ่

เปนการเตรียมตัวในดานตางๆ เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความพรอมเกี่ยวกับมารยาททางสังคม การปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบ ขอบังคับของพยาบาลวิชาชีพ ที่ควบคุมกํากับโดยสภาการพยาบาล  

ความรูดานคุณธรรมจริยธรรม  และการถายทอดประสบการณการทํางาน แลกเปลี่ยนเรียนรูจากบัณฑิตรุนพี่ 

(3.1-3-05)   

คณะพยาบาลศาสตรมีชองทางใหนิสิตไดมีโอกาสใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการดานการ

จัดกิจกรรมผานชองทางเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร เครือขายสังคมออนไลน (social networks) และกลองรับ

ความคิดเห็นโดยไดนําขอคิดเห็นดังกลาวไปใชในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (3.1-3-06)   
 

รายการหลักฐาน 

3.1-3-01 คูมือการฝกเสริมประสบการณวิชาชีพ 

3.1-3-02 คูมือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3.1-3-03 ขอมูลแหลงฝกประสบการณ และเอกสาร/หลักฐานแสดงการติดตอประสานงานกับแหลง

  ฝกประสบการณ 

3.1-3-04 รายงานสรุปผลการประเมินผลการฝกประสบการณของนิสิตและรายงานผลการประเมนิ

  คุณภาพแหลงฝกประสบการณ 
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3.1-3-05 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2555 

3.1-3-06 ขอเสนอแนะที่ไดรับ เพื่อการนําไปปรับปรุงพัฒนา 

 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา รวมทั้งการจัดสง

เอกสารประชาสัมพันธใหแกศิษยเกาโดยตรง โดยขอมูล/ขาวสารที่ให ไดแก กิจกรรมการประชุมวิชาการ      

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร

วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา เผยแพรผานเว็ปไซตชมรมศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร (3.1-4-01)      

ซึ่งรวบรวมประวัติ ประสบการณทํางาน การไดรับการยกยอง/รางวัล ที่อยูที่สามารถติดตอไดและมีการ

ปรับปรุงขอมูลเปนระยะๆ โดยคณะพยาบาลศาสตรไดมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับศิษยเกาผานทางระบบ 

e-mail, โทรศัพท, จดหมายขาว, การประกาศขาวสารผานเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร และเครือขาย

สังคมออนไลน (3.1-4-02) นอกจากนี้แลวคณะพยาบาลศาสตร ไดมีชองทางใหศิษยเกาไดมีโอกาสให

ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการผานชองทางดังตอไปนี้ เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร เครือขาย

สังคมออนไลน (social networks) และผานชองทางการติดตอทางโทรศัพทโดยตรง โดยไดนําขอคิดเห็น

ดังกลาวไปใชในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (3.1-4-03) 
 

รายการหลักฐาน 

3.1-4-01 เว็บไซตชมรมศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร 

3.1-4-02 เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร,  เว็บบอรดคณะพยาบาลศาสตร, เว็บบอรดงานพัฒนาศักยภาพนิสิต  

และหมายเลขโทรศัพทของงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

3.1-4-03 ขอเสนอแนะที่ไดรับจากศิษยเกา เพื่อการนําไปปรับปรุงตอไป 

 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีการพัฒนาศิษยเกา โดยจัดใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เชิญ

เปนอาจารยสอนพิเศษในการสอนภาคปฏิบัติ (3.1-5-01) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ

ใหศิษยเกา โดยการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค

เบื้องตน) (3.1-5-02) และการประชุมฟนฟูวิชาการประจําป ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 9     

เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (3.1-5-03) โดยแจงขาวสารผานทาง

จดหมายไปยังหนวยงานที่ศิษยเกาปฏิบัติงานอยู และผานเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร เว็บไซตชมรมศิษย

เกาคณะพยาบาลศาสตร (3.1-5-04)  ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกลาว คณะพยาบาลศาสตรไดสํารวจและ



 

 
 

73 

รวบรวมความตองการของศิษยเกาในการพัฒนาความรูและประสบการณ (3.1-5-05) เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน

ในการจัดกิจกรรมตอไป 
 

รายการหลักฐาน 

3.1-5-01 หนังสือเชิญสอน  

3.1-5-02 รายชื่อศิษยเกาเขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 

   (การรักษาโรคเบื้องตน) 

3.1-5-03 รายชื่อศิษยเกาเขารวมประชุมโครงการฟนฟูวิชาการประจําป ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ 

   พยาบาล ครั้งที่ 9 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นตนในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

3.1-5-04 เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร และเว็บไซตชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร 

3.1-5-05 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการของศิษยเกาในการจัดกิจกรรม/โครงการ  

   เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ 

 

6. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.1-6-01) จัดใหมี

การประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 โดยจัดใหมีแบบประเมิน (3.1-6-02) และดําเนินการเก็บ

ขอมูลในชวงที่มีการจัดโครงการของงานบริหารพัฒนาศักยภาพนิสิต ทุกโครงการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การประจําปของคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 โดยเก็บขอมูลเปนเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 

2555 – มกราคม 2556) โดยการแจกแบบประเมินใหนิสิตพยาบาลชั้นปที่ 1-4 ตอบแบบประเมิน จํานวน   

414คน มีนิสิตสงคืนแบบประเมิน จํานวน 405 คน หรือคิดเปนรอยละ 97.83 จากจํานวนนิสิตทั้งหมด พบวา

นิสิตมีผลการประเมิน (3.1-6-03) ในการใหบริการขอ 1-3 สูงกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ถือวาผล         

การใหบริการอยูในระดับดีมาก และนําเสนอผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา

ศักยภาพนิสิต เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่  1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 (3.1-6-04) แลว

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่        

21 กุมภาพันธ 2556 เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาตอไป (3.1-5-05) 
 

รายการหลักฐาน 

3.1-6-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต   

3.1-6-02 แบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ/ การใหคําปรึกษา 

3.1-6-03 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ / การใหคําปรึกษา 

3.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต      

3.1-6-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร      
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ

ตองการของนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการแจงใหผูรับผิดชอบในการบริการตามขอ 1-3 รับทราบผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  อยางเปนลายลักษณอักษร 

(3.1-7-01) และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และความตองการของ

ผูรับบริการที่ปรากฏในผลการประเมิน 

 คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิตมีการนําผลการประเมินของการใหบริการมาใชเปน

ขอมูลในการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่สนองความตองการนิสิต (3.1-7-02) นําเสนอตอ    

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556       

(3.1-7-03) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน พรอมทั้งรายงานความ

คืบหนาในการดําเนินการเปนระยะ (3.1-7-04) 
 

รายการหลักฐาน 

3.1-7-01 เอกสาร/หลักฐานแสดงการแจงผลการประเมินคุณภาพการบริการใหผูรับผิดชอบทราบ 

3.1-7-02  แผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

3.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

3.1-7-04 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 2555 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารยวิไลกุล  หนูแกว เบอรโทรศัพท : 081-8988990 

ผูรายงานผล     : อาจารยวิไลกุล  หนูแกว เบอรโทรศัพท : 081-8988990 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. หนวยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คําสั่งที่ 44/2555 

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 (3.2-1-01) และไดมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต          

ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน โดยปรากฏในแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2555 (3.2-1-02) ของคณะพยาบาลศาสตร ในรอบปการศึกษา 2555    

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 14 โครงการ โดยดําเนินการจัดและสรุปผลการดําเนินงานเรียบรอย 

จํานวน 13 โครงการ (3.2-1-03) ซึ่งมี โครงการศิษย เกาสัมพันธ 1 โครงการที่ยังไมถึงกําหนดการจัด           

โครงการทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร 

และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

รายการหลักฐาน 

3.2-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต    

3.2-1-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2555  

3.2-1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ 
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2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรจัดใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต เพื่อสนับสนุนใหนิสิตดําเนิน

กิจกรรมใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ Plan Do Check Act (PDCA) โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู  ในโครงการ 

“สงเสริมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา” (3.2-2-01) ซึ่งจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2556 โดยมีผูนํา

นิสิต ประกอบดวย ประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ และหัวหนานิสิตทุก

ชั้นปเขารวมโครงการ การจัดการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานี้  มีจุดมุงหมาย

เพื่อใหนิสิตไดเรียนรู  และไดรับขอมูลที่ถูกตองและสอดคลองกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของ

การวางแผนงาน  การเขียนโครงการ  การจัดโครงการ  ตลอดจนกระบวนการประเมินผลโครงการ ใหเปน

แนวทางเดียวกัน (3.2-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 

3.2-2-01 โครงการ “สงเสรมิความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

3.2-2-02 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “สงเสรมิความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

 

3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต

อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

จากกิจกรรมตอไปน้ี 

 • กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 • กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมคุณภาพ 

 • กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 • กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 • กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินการ 

 ในรอบปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยนํา

ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการ

ดําเนินการ โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน (3.2-3-01) ซึ่งดําเนินการจัดโครงการโดยสโมสรนิสิต และ

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ครบทั้ง 5 ประเภท ดังตอไปนี้  

 •  ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 โครงการ จําแนกไดดังนี้  

1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ

ปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม (3.2-3-02) ซึ่งไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการคือ  สนับสนุน



 

 
 

77 

ใหนิสิตพยาบาล ไดใหบริการดานสุขภาพขั้นตน  ใหคําแนะนําดานสุขภาพ  ใหสุขศึกษา ซึ่งอยูใน

การดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และโครงการรวมพลังเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม (3.2-3-03) 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมคุณภาพ จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเตรียมความพรอมกีฬา

สถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 (3.2-3-04) และโครงการสามัคคีชาวสีขาว (3.2-3-05) 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการแบงปนน้ําใจ

สูผูดอยโอกาส (3.2-3-06)  

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการปลูกฝงจิตอาสา 

พัฒนาจริยธรรม (3.2-3-07) 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการกตเวที คารวะ (3.2-3-08), 

โครงการ “สานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา” (3.2-3-09), โครงการพิธีมอบหมวก

และประดับเข็มช้ันป (3.2-3-10) และโครงการศิลปะบรรเลง (3.2-3-11) 

 •  ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ยังไมมีนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

รายการหลักฐาน 

3.2-3-01 แผนงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร 

3.2-3-02 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม   

3.2-3-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการรวมพลังเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม 

3.2-3-04 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอมกีฬาสถาบันพยาบาล 

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 

3.2-3-05 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสามัคคีชาวสีขาว 

3.2-3-06 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการแบงปนน้ําใจสูผูดอยโอกาส 

3.2-3-07 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม   

3.2-3-08 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการกตเวที คารวะ 

3.2-3-09 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “สานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา” 

3.2-3-10 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพิธีมอบหมวกและประดับเข็มช้ันป 

3.2-3-11 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศิลปะบรรเลง  

 

 

 

 

 



 

 
 

78 

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม

รวมกัน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  สนับสนุนใหนิสิตคณะพยาบาลศาสตร สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ โดย

สนับสนุนใหจัดกิจกรรมรวมกับสโมสรนิสิตของคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปการศึกษา 2555 ที่ผานมา 

ไดแก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร โดยสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตรไดใหความ

รวมมือในการใหความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน แกนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ

การเกษตร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 (3.2-4-01) และไดเขารวมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ 

แนวทางการดําเนินของคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 (3.2-4-02)   

อีกทั้งยังมีการสรางเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาพยาบาล

จากภาคเอกชน คือ นักศึกษาตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา เขารวมรับฟง

การอบรมใหความรู เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่จัดโดยสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2556 (3.2-4-03)  

การทํางานและจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยอื่น ไดแก การสัมมนา

เครือขายผูนํานิสิต/นักศึกษา รวมกับ สถาบันอื่น คือ เครือขาย 3 ม ประกอบดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 

25-26 มีนาคม 2556 (3.2-4-04) โครงการสัมมนาผูนําองคกรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 

27-28 มีนาคม 2556 (3.2-4-05) และโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 

(3.2-4-06) ทําใหนิสิตสามารถนําประสบการณการทํางานมาพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมตอไป 
 

รายการหลักฐาน 

3.2-4-01 เอกสารหลักฐานแสดงวาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตรไดใหความรวมมือในการใหความรู 

 เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน แกนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร  

3.2-4-02 เอกสารหลักฐานแสดงวาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตรไดเขารวมเครือขายแลกเปลี่ยน 

   เรียนรูเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนินของคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ  

3.2-4-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ “สงเสรมิความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

3.2-4-04 เอกสารหลักฐานการเขารวมประชุม / สัมมนาเครือขายนิสิต 3 ม 

3.2-4-05 เอกสารหลักฐานโครงการสัมมนาผูนําองคกรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.2-4-06 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ทําการประเมินผล

โครงการตามวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และจัดทํา

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ (3.2-5-01) ทุกโครงการ โดยมีผลการประเมินตามกําหนดเวลาใน

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2555 (3.2-5-02) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร (3.2-5-03) แลวนําผลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร (3.2-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 

3.2-5-01 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 

3.2-5-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2555 

3.2-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร 

3.2-5-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  

 

6. มีการนําผลการประเมินไปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงแผนและ

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมโดยใชเพื่อพัฒนานิสิต โดยนํารายงานการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน

กิจการนิสิต (3.2-6-01) และขอเสนอแนะมาเปนสวนหนึ่งของขอมูลในการจัดทําแผนตามกรอบ TQF และ

นําเสนอผลการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2556 ตอคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา

ศักยภาพนิสิต (3.2-6-02) เพื่อนําผลการประเมินโครงการ ขอเสนอแนะ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ไปพัฒนาและปรับปรุงในปตอไป ดังแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2556 (3.2-6-03) 
 

รายการหลักฐาน 

3.2-6-01 รายงานการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงานกิจการนิสิต 

3.2-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

   (เสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2556)  

3.2-6-03 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

   6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

   6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ สกอ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารยนิลภา    จิระรัตนวรรณะ    เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 

ผูรายงานผล     : อาจารยนิลภา    จิระรัตนวรรณะ    เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

หนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการดานการวิจัย (4.1-1-01) โดยมอบหมายให

ผูชวยคณบดีฝายสงเสริมการวิจัย แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.1-1-02) ดําเนินกิจกรรมตามแผน

ดําเนินงาน (4.1-1-03) สนับสนุนงบประมาณ (4.1-1-04) สนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่มีวางแผนตรวจสอบ

ติดตามประเมิน และปรับปรุงพรอมทั้งจัดทําเอกสารคูมือ (4.1-1-04) ที่มีการกําหนด ขั้นตอน หลักเกณฑ 

สําหรับเปนแนวทางเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการดานการวิจัย  
 

รายการหลักฐาน 

4.1-1-01  แผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556) และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555  

4.1-1-02  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่101/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

4.1-1-03   แผนดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2556 

4.1-1-04   การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดดานการวิจัย ป 2555 และ 2556 

4.1-1-05  คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2556 
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2. มีการบูรณาการกระบวนการ วิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินการ 

ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน

เปนจํานวน 6 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการบูรณาการในวิชา 6 รายวิชา ดังนี ้ 

1) โครงการวิจัยเรื่องผลการเรียนการสอนวิชาบุหรี่และสุขภาพตอความรู ทัศนคติและความตั้งใจ      

ไมสูบบุหรี่ของนิสิตทันตแพทยศาสตร (4.1-2-01) เปนการใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาความรู ทัศนคติ      

และความตั้งใจไมสูบบุหรี่ของนิสิตที่ เขาเรียนในรายวิชา พรภ  113 บุหรี่และสุขภาพ (4.1-2-02)               

เปนการศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังการเรียน ซึ่งผลการศึกษาทําใหทราบวาความรูมีการเปลี่ยนแปลงแต

ทัศนคติ และความตั้งใจไมสูบบุหรี่ไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนในครั้งนี้

นําไปสูการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตองมุงเนนการสรางหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความตั้งใจ       

ไมสูบบุหรี่ของนิสิตตอไป (4.1-2-03) 

2) โครงการวิจัย : ผลการสํารวจโภชนาการและสุขภาวะของเด็กวัยกอนเรียน ในโรงเรียนอนุบาล

องครักษ จังหวัดนครนายกนครนายก (4.1-2-04) ในรายวิชา พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (4.1-2-05) 

โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในหัวขอการพยาบาลเพื่อสงเสริมความตองการดานโภชนาการ     

โดยนิสิตนําผลการวิจัยมาใชในการวัดการศึกษาโดยนิสิตนําขอมูลเหลานี้มาเปนพื้นฐานในการแนะนําและดูแล

สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อ.องครักษ จ.นครนายก เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการดูแลสุขภาพของ

กลุมเปาหมายที่ใหบริการ (4.1-2-06) 

3) โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางพลังอํานาจในการปฏิบัติการเสริมสรางสุขภาพชุมชน : 

กรณีศึกษา นิสิตพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4.1-2-07)   

ในรายวิชา พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ (4.1-2-08) ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2554 

พบวานิสิตยังขาดความเขาใจเนื้อหาทฤษฎีเรื่องการเสริมสรางพลังอํานาจแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน     

จึงไดนําแนวคิดทฤษฎีนําใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมสรางพลังอํานาจ 

ในปการศึกษา 2555 ซึ่งดําเนินการโดยอาจารยในสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหนิสิตไดเขาใจหลักการทฤษฎีและ

สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติการเสริมสรางพลังอํานาจแกประชาชนในชุมชนได (4.1-2-09) ผลจาก

การถอดบทเรียนวิจัยของนิสิตชั้นปที่  2 พบวานิสิตมีความเขาใจหลักการเสริมสรางพลังอํานาจตาม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย   

4) โครงการการประเมินโครงการสรางเสริมสุขภาพจิตแจมใสใหทุกวัยมีความสุข (4.1-2-10)           

ในรายวิชา พจว 271 พัฒนาการกายจิตสังคมของมนุษย (4.1-2-11) ไดจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

โครงการเพื่อใหนิสิตไดนําความรูที่เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยทุกชวงวัยไปประยุกตจัดกิจกรรมใหแกประชาชน  

และไดมีการทําวิจัยในชั้นเรียนดวยวิธีวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (4.1-2-12)       

ซึ่งจะนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนปการศึกษาตอไป 
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5) โครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กวัยกอนเรียนในสถาน

สงเคราะหเด็กออนรังสิต (4.1-2-13) รายวิชา พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน (4.1-2-14)        

จัดใหนิสิตชั้นปที่ 3 ประเมินพัฒนาการและทํากิจกรรมกลุมใหเด็กวัยกอนเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        

องคการบริหารสวนตําบลองครักษ จังหวัดนครนายก (4.1-2-15) 

6) การวิจัยเรื่อง Factors influencing the stages of breast cancer at the time of diagnosis 

in Thai women และSocioecnomic background, knowledge about breast cancer and screening 

and health coverage for mammography costs in relation to health care provider’s 

recommendations about breast cancer screening in Thai women (4.1-2-16) บูรณาการในรายวิชา 

พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 (4.1-2-17) มีลักษณะของการบูรณาการดังนี้ โดยไดนํา

สวนหนึ่งมาจัดทําคูมือการตรวจเตานมดวยตนเอง และไดใหนิสิตพยาบาล ชั้นปที่ 3 นําไปถายทอดความรู

ใหแกผูมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ และโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

(4.1-2-18) 
 

รายการหลักฐาน 

รายงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับประมวลรายวิชา และเอกสารสรุปการบูรณาการ  

4.1-2-01   โครงการวิจัยเรื่องผลการเรียนการสอนวิชาบุหรี่และสุขภาพตอความรู ทัศนคติและความ     

ตั้งใจไมสูบบุหรี่ของนิสิตทันตแพทยศาสตร   

4.1-2-02    ประมวลวิชา พรภ. 113 บุหรี่และสุขภาพ 

4.1-2-03   สรุปการบูรณาการ บริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย โครงการวิจัยเรื่องผลการ

เรียนการสอนวิชาบุหรี่และสุขภาพตอความรู  ทัศนคติและความตั้งใจไมสูบบุหรี่ของ         

นิสิตทันตแพทยศาสตร   

4.1-2-04   รายงานวิจัย เรื่องผลการสํารวจโภชนาการและสุขภาวะของเด็กวัยกอนเรียน ในโรงเรียน

อนุบาลองครักษ จังหวัดนครนายก 

4.1-2-05  ประมวลรายวิชา พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 

4.1-2-06  สรุปการบูรณาการ บริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย รายงานวิจัย เรื่องผลการ

สํารวจโภชนาการและสุขภาวะของเด็กวัยกอนเรียน ในโรงเรียนอนุบาลองครักษ          

จังหวัดนครนายก 

4.1-2-07   รายงานการวิจัยเรื่อง การเรียนรูการเสริมสรางพลังอํานาจในการปฏิบัติการเสริมสราง

สุขภาพชุมชน : กรณีศึกษานิสิ ตพยาบาลศาสตร  ชั้นปที่  2 คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.1-2-08    ประมวลรายวิชา พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ 

4.1-2-09    สรุปการบูรณาการ บริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย ชื่อโครงการ นวัตกรรมการ

เสริมสรางสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวม 
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4.1-2-10   รายงานวิจัย เรื่องผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กวัยกอนเรียนใน

สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 

4.1-2-11   ประมวลรายวิชา พกม 352  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

4.1-2-12    สรุปการบูรณาการ บริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย ชื่อโครงการรายงานวิจัย 

เรื่องผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กวัยกอนเรียนในสถาน

สงเคราะหเด็กออนรังสิต  

4.1-2-13    โครงการการประเมินโครงการสรางเสริมสุขภาพจิตแจมใสใหทุกวัยมีความสุข 

4.1-2-14    ประมวลรายวิชา พจว 271  พัฒนาการกายจิตสังคมของมนุษย 

4.1-2-15   สรุปการบูรณาการ บริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย โครงการการประเมิน

โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตแจมใสใหทุกวัยมีความสุข  

 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

ผลการดําเนินการ 

 ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร 

กําหนดกฎเกณฑสัดสวนภาระงานวิจัยสําหรับอาจารย และแนวทางการจัดสรรเวลาใหอาจารยทํางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค (4.1-3-01) การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและบุคลากรผานกระบวนการที่เหมาะสมกับ

ประสบการณ โดยสงเสริมการวิจัยเปนทีมโดยมีระบบพี่เลี้ยงระหวางอาจารยอาวุโสกับอาจารยใหมเพื่อให

เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (4.1-3-02) สําหรับอาจารยและบุคลากรทั่วไปสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานรวมทีม

วิจัยกับนักวิจัยนอกสถาบัน (4.1-3-03) ใหเขารวมประชุมวิชาการที่คณะพยาบาลศาสตรจัดขึ้น (4.1-3-04)  

และประชาสัมพันธใหอาจารยเขารวมประชุมในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก     

คณะพยาบาลศาสตร (4.1-3-05) เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มศว วิชาการ เปนตน           

การดําเนินการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยใหแกอาจารยและบุคลากร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556        

ณ หอง 224 คณะพยาบาลศาสตร (4.1-3-04) พรอมเผยแพรคูมือใหอาจารยและบุคลากรปฏิบัติตาม        

(4.1-3-06) และสรางแรงจูงใจใหอาจารยและบุคลากร โดยการใหรางวัลอาจารยในการตีพิมพผลงานใน

วารสารการบริการของ คณะพยาบาลศาสตรที่อํานวยความสะดวกใหอาจารยในการจัดการเอกสารเพื่อ

ประสานงานกับหนวยงานนอกคณะพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของดานการวิจัย (4.1-3-07) 
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รายการหลักฐาน 

4.1-3-01    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่10/2554 วันที่ 15 

ธันวาคม 2554 ระบุเกณฑตัวบงชี้ภาระงาน  

4.1-3-02     บทความวิจัยเรื่องการศึกษาสถานการณและแนวทางพัฒนาการทํางานในคณะพยาบาล

ศาสตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :        

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (แสดงถึงทีมทํางานที่อาจารยรุนใหมกับอาจารยอาวโุส) 

4.1-3-03  เอกสารอนุมัติเขารวมประชุมการทํางานกับนักวิจัยนอกสถาบัน และบทความวิจัย เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่เกิดขึ้นในนักศึกษาพยาบาลที่รวมโครงการพัฒนาแกนนําสราง

เสริมสุขภาพ 

4.1-3-04  รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูการตอยอดงานวิจัยอยางบูรณาการ 

4.1-3-05  ประชาสัมพันธโครงการประชุมวิชาการ (พิมพจากจดหมายอิเล็กโทรนิคส) 

4.1-3-06    คูมือจรรยาบรรณดานการวิจัย  

4.1-3-07    คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2556 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ผลการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการจัดทําแผนงบประมาณดานการวิจัยในการ

สนับสนุนงบประมาณแกอาจารยและบุคลากรในการวิจัย เปนจํานวน 356,800 บาท (4.1-4-01)             

โดยสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 9 โครงการ เปนเงินบาท 356,800 บาท (4.1-4-02) นอกจากนี้ไดมีการ

ประชาสัมพันธประกาศรับขอเสนอโครงการที่ใหการสนับสนุนการวิจัยใหแกอาจารยและบุคลากรรับทราบ

ขอมูล (4.1-4-03) 
 

รายการหลักฐาน 

4.1-4-01  การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดดานการวิจัย ป 2555 และ 2556 

4.1-4-02  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะพยาบาลศาสตร  ครั้ งที่  3/2555               

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาสตร ครั้งที่ 10/2555  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555  

4.1-4-03  แผนปายประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย จดหมายอิเล็กโทรนิคส และคูมือเสนอขอรับทุน

วิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร   
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น

ตอไปน้ี 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยใน 4 ประเด็น ไดแก ดานงบประมาณสนับสนุน

การวิจัยระบบเครือขาย แหลงคนควาทางวิชาการ ระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1) ดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในการบริหารงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

(4.1-5-01) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในวารสาร (4.1-5-02) และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการ (4.1-5-03) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยของอาจารยและบุคลากร (4.1-5-02)   

2) ระบบเครือขายที่สามารถเขาถึงขอมูลดานวิชาการผานระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย         

(4.1-5-04)   

3) แหลงคนควาทางวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดใหมีหองสมุดสําหรับเปนแหลงคนควาขอมูล

สนับสนุนการวิจัย โดยเปนสมาชิกวารสารบทความใชที่หองสมุดของคณะ และของมหาวิทยาลัย (4.1-5-05)    

สื่ออิเลคทรอนิคสที่เปนขอมูลเฉพาะสาขาการพยาบาลและสาขาทีเ่กีย่วของโดยหองสมดุมหาวทิยาลยัดาํเนนิการ

จัดซื้อ (4.1-5-06) การจัดสงจดหมายอิเลคทรอนิคสจากบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัย (4.1-5-07)         

การจัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูการตอยอดงานวิจัยอยางบูรณาการ (4.1-5-08)      

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556  ณ หองประชุม 224 คณะพยาบาลศาสตร ไดเชิญวิทยากรที่มีประสบการณความ

เชี่ยวชาญดานการวิจัย รองศาสตราจารยอังศินันท อินทรกําแหง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวโรฒ (4.1-5-09) เปดโอกาสใหอาจารยและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในประเด็นการจัดทําชุดโครงการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนสนบัสนนุใหอาจารยเขารวมทาํงานวจิยัหรอื

งานสรางสรรคกับหนวยงานอื่น (4.1-5-10)    

4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารในดานตางๆ ไดแก ขอมูลดานแหลงทุนวิจัย  

ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยทั้งวารสารและการประชุมวิชาการขอมูลระบบและกลไกการสงเสริมการ

นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง คือ    

การติดประกาศตามบอรดภายในคณะพยาบาลศาสตร (4.1-5-11) สงจดหมายอิเล็กโทรนิคส (4.1-5-12)    

และจากชองทางหนาเว็บเพจของคณะพยาบาลศาสตร (4.1-5-13)   

5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัย    

และงานสรางสรรคโดยจัดทําคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร (4.1-5-14) 

 

รายการหลักฐาน 

4.1-5-01   แผนงบประมาณดานการวิจัย 

4.1-5-02   โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล  

4.1-5-03   เอกสารประชาสัมพันธโครงการประชุมวิชาการ และจดหมายอิเล็กโทรนิค 
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4.1-5-04  หนาเว็บเพจการเขาถึงระบบเครือขาย  

4.1-5-05  ภาพถายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ หองสมุด หรือแหลงคนควาขอมูล 

4.1-5-06  หนาเว็บเพจเขาถึงเว็บไซดตางๆ  

4.1-5-07  จดหมายอิเลคทรอนิคสจากบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัย 

4.1-5-08  รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูการตอยอดงานวิจัยอยางบูรณาการ 

4.1-5-09  ประวัติการทํางานรองศาสตราจารยอังศินันท อินทรกําแหง 

4.1-5-10  เอกสารอนุมัติเขารวมประชุมการทํางานกับนักวิจัยนอกสถาบัน  

4.1-5-11  ภาพถายบอรดประกาศประชาสัมพันธประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 

4.1-5-12  จดหมายอิเล็กโทรนิคสสงประชาสัมพันธแหลงทุน 

4.1-5-13  เว็บเพจของคณะพยาบาลศาสตร ประชาสัมพันธแหลงทุน 

4.1-5-14  คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร 

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 ดังนี้   

1) ดานการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยมีการการติดตามและประเมินแผน

งบประมาณดานการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ประจําคณะพยาบาลศาสตร            

ทุก 2-3 เดือน (4.1-6-01) ซึ่งจากการติดตามและประเมินพบวาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน       

9 โครงการ มีผลการดําเนินการดังนี้   
 

ชื่อผูรับทุน ชื่อโครงการวิจัย ผลการดําเนินงาน 

อ.ดร.อริสรา   สุขวัจนี 

1. การจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการฟนฟูรางกาย

และคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดย

การมีสวนรวมของชุมชน 

เ ส ร็ จ สิ้ น ส ง รู ป เ ล ม

ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง ไ ป

สถาบันยุทธศาสตรฯ  

อ.ดร.ศรสีุดา  รัศมีพงศ 
2. การเสริมสรางพลังอํานาจนิสิตพยาบาลศาสตร   

ชั้นปที่ 2 ในการปฏิบัติการเสริมสรางสุขภาพชุมชน 

กําลังดําเนินการ 

ผศ.พรปวีณ  ชื่นใจเรือง 

3. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันโรค

หลอดเลือดสมองสําหรับกลุมเสี่ยงสูงโดยการมีสวน

รวมของชุมชน 

กําลังดําเนินการ 

อ.บุศรา  แสงสวาง 

4. ผลของโปรแกรมการบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกราน

ตอการปองกันภาวะปสสาวะเล็ดในขณะตั้งครรภ

และหลังคลอด 

กําลังดําเนินการ 

อ.จันทมิา  เลิศฤทธิ ์ 5. การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูที่มี กําลังดําเนินการ 
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ชื่อผูรับทุน ชื่อโครงการวิจัย ผลการดําเนินงาน 

ภาวะหัวใจลมเหลวในจังหวัดนครนายกและผลของ

โปรแกรมตอความสามารถในการดูแลตนเองและ

อัตราการเขารับการรักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล 

อ.บุศรา  แสงสวาง 
6. การรับรูผลกระทบของการตั้งครรภในวัยรุน ดําเนินการเสร็จสิ้น 

กําลังเขียนสรุป 

อ.พิมพา  เทพวลัย 

7. ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใชการบันทึก

สมุดสะทอนคิดประจําวันเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาทางการพยาบาลในหญิงตั้ งครรภที่

ภาวะแทรกซอนทางอายุรกรรม 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 

กําลังเขียนสรุป 

อ.สุคนธ  วรรธนะอมร 

8. การสื่อสารสุขภาพทองถิ่นเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพ : กรณีศึกษาในชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัด

นครนายก 

กําลังดําเนินการ 

อ.นิลภา จิระรัตนวรรณะ 9. การมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ กําลังดําเนินการ 

 

 2) ดานการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการวิจยัทีเ่ปน  

แหลงคนควาการสนับสนุนงบประมาณ การใหคําปรึกษา การประชาสัมพันธขอมูลแหลงทุน และการประชุม

วิชาการที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และผลการประเมินสิ่งสนับสนุนในระดับที่เหมาะสมกับความตองการ

ของอาจารยในระดับมาก (4.1-6-02) 
 

รายการหลักฐาน 

4.1-6-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 6 ธันวาคม 2555 

และครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556 

4.1-6-02  รายงานผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัย  
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการนําผลการประเมินจากเกณฑขอ 6 นําเสนอในคณะกรรมการฝายสงเสริม

การวิจัย  และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของ        

คณะพยาบาลศาสตร โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป ในการประชุมวิชาการการเขียน

โครงการวิจัยและชุดโครงการ และการสงเสริมทํางานวิจัยเปนทีมระหวางสาขาวิชาหรือกับสถาบันอื่น        

(4.1-7-01) 
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รายการหลักฐาน 

4.1-7-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7  ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7  ขอ 5  
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ตัวบงชี้ที่ สกอ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารยนิลภา    จิระรัตนวรรณะ     เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 

ผูรายงานผล     : อาจารยนิลภา     จิระรัตนวรรณะ     เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

2 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุม 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย  

1) แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.2-1-01) ในการใหคําปรึกษา และเปนพี่เลี้ยงแกนักวิจัย

รุนใหมในการเขียนรายงานวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร   

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัย (4.1-7-02)   

3) สนับสนุนทุนการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ   

4) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน    

5) การจัดสรรเวลาสําหรับการทําวิจัย จํานวน 30วัน/คน/ป และลาหยุดเพื่อเขียนผลงานวิจัย

ภาษาไทยในการเผยแพรในวารสารจํานวน 2 สัปดาห และเขียนผลงานภาษาอังกฤษ จํานวน 4 สัปดาห 

(4.1-7-03) 
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รายการหลักฐาน 

4.2-1-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่101/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555   

4.2-1-02   แผนงบประมาณดานการวิจัย 

4.2-1-03    คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2556 

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและความสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการฝายสงเสริมการวิจัย (4.2-2-01) เปนผูรับผิดชอบใน          

การประชาสัมพันธ สนับสนุนการดําเนินการวิจัยรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได พรอมทั้งมีการจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุน (4.2-2-02)          

ในการจัดบริการวิชาการเพื่อเปนชองทางในการเผยแพรความรู พรอมทั้งมีการจัดทําแผนงบประมาณสนบัสนนุ

ในการจัดบริการวิชาการเพื่อเปนชองทางในการเผยแพรความรูในรูปแบบการบรรยาย และจัดทําเอกสาร    

แผนพับ โดยในปการศึกษา 2555 อาจารยในคณะพยาบาลศาสตรไดสงบทความนี้ เปนจํานวน 3 เรื่อง ไดแก  

1) คูมือการตรวจเตานมดวยตนเอง(4.2-2-03)   

2) เอกสารแผนพับบทความเรื่อง “เลี้ยงลูกใหมีความสุข...ไมใชเรื่องยาก”(4.2-2-04)    

3) การเผยแพรงานสรางสรรคนวัตกรรมออกกําลังกายโดยการประยุกตทารํากลองยาว จาก“โครงการรํา

กลองยาวพาเพลินเสริมสรางสุขภาวะชาวโคกประเสริฐ”โดยเชิญแกนนําสาธิตการออกกําลังกายจํานวน 9 คน 

และจัดทําเปนเอกสารแผนพับนวัตกรรม (4.2-2-05) ที่ประชาชนอานไดงายเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดเอง  
 

รายการหลักฐาน 

4.2-2-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่101/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

4.2-2-02  แผนงบประมาณป 2555  

4.2-2-03  คูมือการตรวจเตานมดวยตนเอง 

4.2-2-04  เอกสารแผนพับบทความเรื่อง “เลี้ยงลูกใหมีความสุข...ไมใชเรื่องยาก” 

4.2-2-05  เอกสารแผนพับนวัตกรรมโดยการประยุกตทารํากลองยาว 
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3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2  

สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

 

ผลการดําเนินการ 

 ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรไดทําการเผยแพร “เพื่อประชาชน” เปนจํานวน 3 ชิ้น    

ดังขอ 2 ไดเผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บเพจของคณะพยาบาลศาสตร (4.2-3-01) จดหมาย   

อิเล็กทรอนิกส (4.2-3-02) และในเวทีการจัดบริการวิชาการแกสังคม คือ   

1) โครงการรักษสุขภาพ รักษเตานม รักษเทา วันที่ 15, 22, 29 มกราคม และ5, 12 กุมภาพันธ 2556 

ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก (4.2-3-03) เผยแพรในการจัดบริการวิชาการแกสังคม  

2) โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัดนครนายก

กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพจิตพิชิตโรคทางกายเปาหมายทุกกลุมวัย วันที่  25 กุมภาพันธ 2556              

ณ วัดสวางอารมณ ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก (4.2-3-04)   

3) โครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 19 มีนาคม 2556       

ณ ลานเอนกประสงค คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4.2-3-05)   
 

รายการหลักฐาน 

4.2-3-01  http://nurse.swu.ac.th/ac1.htm  

4.2-3-02   จดหมายอิเล็กโทรนิคส 

4.2-3-03  รายงานโครงการรักษสุขภาพ รักษเตานม รักษเทา 

4.2-3-04   รายงานโครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมใน     

จังหวัดนครนายกกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพจิต พิชิตโรคทางกาย  

4.2-3-05  รายงานโครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   

 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

ผลการดําเนินการ 

ปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.2-4-01)           

และมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายสงเสริมการวิจัย รับผิดชอบเปนสื่อกลาง ประชาสัมพันธสงเสริมใหอาจารย

และบุคลากรเจาของผลงานวิจัยแสวงหาหนวยงานภายนอกและชุมชนนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร มีจัดการเรียนการสอนนิสิตในฝกปฏิบัติในหนวยงานภายนอกและพื้นที่ตางๆ 

โดยที่อาจารยแตละสาขาวิชามีศักยภาพในการสื่อสารถายทอดเพื่อใหหนวยงานภายนอกและพื้นที่ตางๆ            
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นําผลการวิจัยไปใชประโยชน ซึ่งในปการศึกษา 2555 มีผลงานวิจัย จํานวน 5 ชิ้นงาน (4.2-4-02)              

ที่หนวยงานภายนอกนําไปใชประโยชนและ สรุปขอมูลนําไปใชประโยชน 3 ประเด็น ไดแก   

1) ลักษณะการใชประโยชน  

2) ผลดีที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน  

3) ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนและเกิดผลดีข้ึน ดังนี ้

 

บทความวิจัย/งานวิจัย ลักษณะการใชประโยชน ผลดีที่เกิดขึ้น 
ชวงเวลาที่มีการใช

ประโยชน 

1.การพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาเพื่อการ

สรางพยาบาลของชุมชน

ข อ ง ค ณ ะ พ ย า บ า ล

ศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ    

ในเชิงนโยบายเพื่อการ

ผลิตบุคลากรดานสุขภาพ

ใหมีสมรรถนะการทํางาน

รวมกับชุมชน ที่ตอบสนอง

ปญหาและความตองการ

ของชุมชน 

มีบุคลากรดานสุขภาพ

ที่ประชาชนสามารถ

เขาถึงการดูแลสุขภาพ 

ภายใตการจัดการดูแล

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

11 มิถุนายน 2555 

เปนตนไป  

2.ระบบการดูแลของ

ชุมชนสําหรับผูสูงอายุ 

ประโยชนเชิงสาธารณะใน

การพัฒนาการดูแลดาน

สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

สํ า ห รั บ ผู สู ง อ า ยุ ที่ มี

ลักษณะแตกตางกัน อยาง

ครอบคลุมทั้งดานสุขภาพ

และดานสังคม 

ขอบัญญัติการดูแลของ

ตําบลสะอาด อําเภอ

น้ํ า พ อ ง  จั ง ห วั ด

ขอนแกน อาสาสมัคร

ดูแลผู สู ง อายุ มีขวัญ

และกําลังใจในการดูแล

ผูสูงอายุ  

ผูสูงอายุที่แข็งแรงได

รวมกลุมทําประโยชน

ในชุมชน  

ธั น ว า ค ม  2 5 5 5 

เปนตนไป  

3.ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม

พฤติกรรมสุขภาพของ

อาจารย บุคลากร และ

นิ สิ ต พ ย า บ า ล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ  

วางแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดวยการสงเสริมและ

สนับสนุนการออกกําลัง

ก า ย โ ด ย นํ า ไ ป ใ ช เ ป น

เครื่องมือสํารวจพฤติกรรม

สุ ข ภ า พ  แล ะ ท ด ส อ บ

สมรรถภาพทางกายของ

บุคลากร 

การสงเสริมพฤติกรรม

สุ ข ภ า พ ต า ม

สมรรถภาพทางกาย

ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น

หนวยงาน  

1 มีนาคม 2555 

เปนตนไป  
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บทความวิจัย/งานวิจัย ลักษณะการใชประโยชน ผลดีทีเ่กิดข้ึน 
ชวงเวลาที่มีการใช

ประโยชน 

4.ประสิทธิผลการสอน

ทางคลินิกของอาจารย

พยาบาลและพยาบาลพี่

เลี้ยงตามการรับรูของ

นิสิตพยาบาล  มศว 

เปนการใชประโยชนเชิง

นโยบายการจัดการเรียน

การสอนรวมกับแหลงฝก 

นําใชในการปรับปรุง

ร ะ เบี ยบ ปฏิบั ติ ก า ร

เรียนการสอนในวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลบน

คลินิก  

1 มกราคม 2555 

เปนตนไป  

5.ค ว า ม รู ด า น ก า ร

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาของบุคลากร 

คณะพยาบาลศาสตร 

มศว ป 2554  

เชิงนโยบายดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

วางแผนการพัฒนางาน

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาของคณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

1 มิถุนายน 2555 

 

รายการหลักฐาน 

4.2-4-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่101/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555  

4.2-4-02   หนังสือรับรองการใชประโยชน จํานวน 5 ฉบับ จากองคกร ไดแก  

1) องคการบริหารสวน  ตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก   

2) สถานีตํารวจภูธรทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   

3) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

   4) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

5) อบต.สะอาด ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่        

จะถูกนําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอก โดยแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย (4.2-5-01)             

ในการชวยเหลือโดยมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายสงเสริมการวิจัย และคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยเปน      

ผูกํากับดูแลใหเปนไปตามระบบที่กําหนดขึ้น  

 

 



 

 
 

95 

รายการหลักฐาน 

4.2-5-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่101/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 

 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 

ผลการดําเนินการ  

คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการผู

ประสานงานการดําเนินงานการวิจัย (4.2-6-01) บริการอํานวยความสะดวกแกอาจารย และเปนตัวแทนของ

อาจารยในการชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร ผานมหาวิทยาลัยและประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย

กับอาจารย ในการดําเนินการตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย (4.2-6-02)   

ซึ่งในปการศึกษา 2555 อาจารยและบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร ไมมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในการดําเนินการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และคณะพยาบาลศาสตรอยูในกลุม ค ลักษณะที่ 2        

เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี จึงไมตองประเมินการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 

รายการหลักฐาน 

4.2-6-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประสานงานการดําเนินงานวิจัย คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร   

วิโรฒ ที่ 901/255 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 และ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร ที่ 101/2555 ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2555  

4.2-6-02  คูมือการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6  ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

 5  ขอ 5 ขอ 5  
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ตัวบงชี้ที่ สกอ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษาและปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารย ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ         เบอรโทรศัพท: 085-001-729 

ผูรายงานผล     : อาจารย ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ         เบอรโทรศัพท: 085-001-729 

เกณฑการประเมิน : 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอคน       

เทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวชิา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 บาทขึ้นไป/คน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร)  150,000 บาทขึ้นไป/คน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 70,000 บาทขึ้นไป/คน 

 

วิธีการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกหนวยงานตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํานับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

 

 

 

 

 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนน 5 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอก (ปงบประมาณ) 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ปการศึกษา) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในและภายนอก  X  5 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในและภายนอกเปนเงนิจาํนวน 

527,500 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 แบงเปนเงินสนับสนุนภายในจํานวน 356,800 บาท และเงิน

สนับสนุนภายนอกจํานวน 170,700 บาทโดยมีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2555 

รวมทั้งสิ้น 33 คน (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คิดเปนเงินทุนสนับสนุน เทากับ 15,984.85 บาท/คน              

คิดเปน 0.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5   

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูลพื้นฐาน 

ปการศึกษา 

2555 

1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน(ปงบประมาณ 

2555) 

356,800 

2 จํ านวน เ งิ นสนับสนุนงานวิจั ยหรือ ง านสร างสรรค จ ากภายนอก 

(ปงบประมาณ 2555) 

170,700 

 

3 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 33 

4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองสรางสรรค ตอ จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

527,500 

 

รายการหลักฐาน 

ตารางสรุปขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภาคในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 

ลําดั

บที่ 
ชื่อผูรับทุน ชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุน 

(บาท) 

ระยะเวลาการรับ

ทุน (วันที่รับ-

วันที่สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. อ.ดร.อริสรา สุขวัจน ี

1 . ก าร จั ดทํ า แนวป ฏิ บั ติ เ พื่ อ

สง เสริมการฟนฟูรางกายและ

คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

48,000  มิ.ย. 2555 - ก.ค

2556 

2. อ.ดร.ศรสีุดา  รัศมีพงศ 

2.การเสริมสรางพลังอํานาจนิสิต

พยาบาลศาสตร   ชั้นปที่ 2 ใน

การปฏิบัติการเสริมสรางสุขภาพ

ชุมชน 

35,000  มิ.ย. 2555 - ก.ค

2556 
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ลําดั

บที่ 
ชื่อผูรับทุน ชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุน 

(บาท) 

ระยะเวลาการรับ

ทุน (วันที่รับ-

วันที่สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

3. 
ผศ ดร.พรปวีณ  

ชื่นใจเรือง 

3.ก า ร พัฒ นา ร ะบ บ กา ร ดู แ ล

สุขภาพเพื่อปองกันโรคหลอด

เลือดสมองสําหรับกลุมเสี่ยงสูง

โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

48,000  มิ.ย. 2555 - ก.ค

2556 

4. อ.บุศรา  แสงสวาง 

4.ผลของโปรแกรมการบริหาร

กล ามเนื้ออุ ง เชิงกรานตอการ

ปองกันภาวะปสสาวะเล็ดในขณะ

ตั้งครรภและหลังคลอด 

45,000  มิ.ย. 2555 - ก.ค

2556 

5. 
อ ดร.จันทมิา   

ฤกษเลื่อนฤทธ์ิ 

5.การพัฒนาโปรแกรมการดูแล

ตน เ อ ง ข อ ง ผู ที่ มี ภ า วะหั ว ใ จ

ลมเหลวในจังหวัดนครนายกและ

ผลของโปรแกรมตอความสามารถ

ในการดูแลตนเองและอัตราการ

เ ข า รั บ ก า ร รั ก ษ า ตั ว ซ้ํ า ใ น

โรงพยาบาล 

60,000  มิ.ย. 2555 - ก.ค

2556 

6. อ.นุชรีย  แสงสวาง 
6.การรับรู ผลกระทบของการ

ตั้งครรภในวัยรุน 

30,200  มิ.ย. 2555 -ก.ค

2556 

7. อ.พิมพา  เทพวลัย 

7.ผลของการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชการบันทึกสมุดสะทอนคิด

ประจําวันเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาทางการพยาบาลในหญิง

ตั้งครรภที่ภาวะแทรกซอนทาง

อายุรกรรม 

30,200  มิ.ย. 2555 -ก.ค

2556 

8. 
อ ดร.สุคนธ   

วรรธนะอมร 

8.การสื่อสารสุขภาพทองถิ่นเพื่อ

ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  : 

กรณีศึกษาในชุมชนแหงหนึ่งของ

จังหวัดนครนายก 

30,200  มิ.ย. 2555 -ก.ค

2556 

9. 
อ ดร.นิลภา  

จิระรัตนวรรณะ 

9.การมีสวนรวมของชุมชนในการ

สรางเสริมสุขภาพ 

30,200  มิ.ย. 2555 -ก.ค

2556 
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ลําดั

บที่ 
ชื่อผูรับทุน ชื่องานวิจัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุน 

(บาท) 

ระยะเวลาการรับ

ทุน (วันที่รับ-

วันที่สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

10 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร . 

เอื้อญาติ ชูช่ืน 

( ร ว ม วิ จั ย กั บ ค ณ ะ

แพทยศาสตร) 

ผลของหั วเร าะบํ าบั ดตอการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณคอรติซอล 

ไนตริกออกไซดในเลือดและระดับ

ความเครียดในผูปวยกระดูกหักที่

ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว 

 60,000 พ.ค.2555 – เม.ย.

2556 

11 

อ ดร.ดวงเดือน 

รัตนะมงคลกลุ 

อ ดร.สุคนธ  

วรรธนะอมร 

อ ดร.นิลภา 

จิระรัตนวรรณะ 

การวิจัยเชิงคุณภาพการจัดการ

ศูนยพักพิงชวยเหลือผูประสบภัย

น้ําทวมที่จัดตั้งโดยองคกรนอก

ชุ ม ช น  : ก ร ณี ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด

นครนายก พ.ศ.2554  

 110,700 ส.ค.2555 – มี.ค.

2556 

 

4.3-1-01 สัญญาโครงการวิจัย 

4.3-1-02     เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

30,000 

(บาท/คน) 

28,719.40  

(บาท/คน) 

0.96  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

150,000 

(บาท/คน) 

15984.85 

(บาท/คน) 

0.40  
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ีที่ สกอ. 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป        : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ         : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วังสะจันทานนท    เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

ผูรายงานผล        : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วังสะจันทานนท    เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ

ประจําป 2555 (5.1-1-01) มีคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวยผูแทน

อาจารยจากทุกสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน เปนกรรมการบริการวิชาการ (5.1-1-02) ทําหนาที่

ดําเนินงานควบคุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ตามแผนงานบริการวิชาการที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ และมีการรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการบริการวิชาการ                

คณะพยาบาลศาสตร (5.1-1-03) และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร         

(5.1-1-04) 
 

รายการหลักฐาน 

5.1-1-01 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริการวิชาการของคณะประจําป 2555 

5.1-1-02     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 

5.1-1-03      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร วาระแจงผลการ

ดําเนินการบริการวิชาการ 

5.1-1-04      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร วาระแจงผลการดําเนินการ   

บริการวิชาการ 
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินการ 

 ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร มีโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการจํานวน      

6 โครงการ มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนจํานวน 6 โครงการ ดังนี้  

(5.1-2-01)  

1. โครงการนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวม 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อสงเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน  

3. โครงการวันแมแหงชาติ : สานใจสานใยรักจากแมสูลูก 

4. โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมใน จ.นครนายก 

5. โครงการรักษสุขภาพ: รักษเตานมและรักษเทา 

6. โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตปลูกจิตสาธารณะ 

 

การบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

โครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีบูรณาการ การบูรณาการ 
1.โครงการนวัตกรรมสรางเสริม

สุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวม 

 

รายวิชา พชช 262 การสรางเสริม

สุขภาพ    

นําความรูจากการบริการวิชาการไป 

วางแผนกิจกรรมในรายวิชา พชช 262 

การสรางเสริมสุขภาพ มุงใหนิสิตได

เรี ยนรู ประสบการณจริง ในการนํา

หลักการทางทฤษฎีมาประยุกตในการ

ใหบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ 

ตั้งแตกระบวนการคนหาความตองการ

ดานสุขภาพ ออกแบบกิจกรรมโครงการ 

เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจํานวน 

12 กิจกรรม และการประเมินผล

โครงการ นอกจากนี้  ในการดําเนิน

กิจกรรมเนนใหนิสิตไดเรียนรูวิธีการ

ทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยบริการ

สุขภาพในพื้นที่  จากการประเมินผล

พบวา นิสิตมีความเขาใจความรูทาง

หลักทฤษฎีเพิ่ มขึ้น  มีทักษะในการ
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โครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีบูรณาการ การบูรณาการ 
พัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพ สงผล

ใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูขอที่ 7 

วางแผนและปฏิบัติการสร าง เสริม

สุขภาพชุมชน โดยใชทุนทางสังคมและ

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้ ง

ประเมินผลโครงการได 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนเพื่อสงเสริมสุขภาวะและ

คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน 

 

ในร   1. รายวิชา พกม 251 การพยาบาล

เด็กและวัยรุน  

2. รายวิชาพกม 352 ปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน    

โดยนําไปวางแผนรายวิชา พกม 251 

การพยาบาล เด็ ก  หนวยที่  2 การ

สงเสริมสุขภาพเด็ก  เนื้อหาการเรียนรู

เรื่องวิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก  

และรายวิชาพกม 352 ปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน จัดกิจกรรมให

นิสิ ตฝ กวางแผนกิจกรรมการ เล น      

โดยประยุกตความรูเรื่องพัฒนาการเด็ก  

มาใช และนิสิตวางแผนจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพสอดคลองกับ

พัฒนาการ   

3. โครงการวันแมแหงชาติ :  

สานใจสานใยรักจากแมสูลูก 

 

รายวิ ชา  พสศ 445  ปฏิบั ติ ก าร

พยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ 2    

 

ใ นก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ วิ ช า  พส ศ  44 5 

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครั วและ     

ผดุงครรภ 2 เนนเพิ่มศักยภาพการ

เรียนรูดวยตนเองใหแกนิสิตเนนให

สามารถปฏิบัติการใหคํ าปรึกษาใน

สถานการณจริงได 

4. โครงการสรางเสริมสุขภาวะและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมี

สวนรวมในจังหวัดนครนายก 

ประกอบดวย 7 กิจกรรมยอย 

1.โครงการชุมชนไทยไรควันบุหรี่ 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนเพื่อสงเสริมสุขภาวะและ

คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน 

บูรณาการการเรียนการสอน 5

รายวิชา 

1.รายวิชา พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 

2.รายวิชา พกม 352 ปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน 

3.รายวิชา พผญ 335 ปฏิบัติการ

พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 

4.รายวิชา พสธ 222 ปฏิบัติการ

นําไปปรับปรุงเนื้อหาในหนวยการเรียน      

ใหสอดคลองกับปญหาสุขภาพชุมชน   

ในจังหวัดนครนายก และนําไปวาง

แผนการสอนสงเสริมการใหนิสิตใช    

อัตลักษณเนนทักษะสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการ ให ความรู สุ ขภาพให

สอดคล อ งกั บกลุ ม เป าห มายขอ ง

ผูใชบริการและสถานการณในชุมชน  
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โครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีบูรณาการ การบูรณาการ 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล

เพื่ อ ส ร า ง เ ส ริ ม สุ ขภา วะแล ะ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

4.โครงการสรางเสริมสุขภาพจิต

ชุมชน 

5.โครงการโภชนาการดีมีสุข 

6.โครงการจัดการความรูนวัตกรรม

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

7.กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม

สุ ขภาพจิ ต  พิ ชิ ต โ รคท างกาย 

เปาหมายแดทุกวัย 

พยาบาลพื้นฐาน 

 

โดยพัฒนาการใชสื่อการเรียนรู 

 

5.โครงการรักษสุขภาพ : รักษเตา

นมและรักษเทา 

 

ร ายวิ ช า  พผ ญ 335 ปฏิ บั ติ ก า ร

พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2  

  วางแผนกิจกรรมการฝกปฏิบัติใน

รายวิชา พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอายุ 2 ปรับกลวิธีการ

ถายทอดความรู โดยสงเสริมใหนิสิต

เรียนรูจากสถานการณจริงในการดูแล

ผูปวย และกระตุนใหมีการแสดงความ

คิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน  

6.โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต

ปลูกจิตสาธารณะ 

 

รายวิชา พสศ 241 ครอบครัวและ

การเจริญพันธุ 1 

นําความรูไปวางแผนกิจกรรมการสอน 

รายวิชา พสศ 241 ครอบครัวและการเจริญ

พันธุ 1 เนนใหนิสิตฝกการวางแผนงาน 

กําหนดกิจกรรม นําความรูไปถายทอด

ดวยทักษะสื่อสาร  
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รายการหลักฐาน 

5.1-2-01  สรุปชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน                 

ในแตละรายวิชา 

5.1-2-02      ประมวลการสอนรายวิชาหรือเอกสารที่แสดงบูรณาการบริการทางวิชาการแกสังคมกับ        

การเรียนการสอน  

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 

ผลการดําเนินการ 

      ในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การวิจัย ที่ดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ (5.1-3-01) ดังนี้ 
 

โครงการบริการวิชาการ ชื่อรายงานการวิจัย/วิจัยท่ีตีพิมพแลวเสร็จ 
1. โครงการเสริมสรางสุขภาวะและพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัด

นครนายก : กิจกรรมชุมชนไทยไรควันบุหรี ่

1.ผลการเรียนการสอนวิชาบุหรี่และสุขภาพตอความรู ทัศนคติ

และความตั้งใจไมสูบบุหรี่ของนิสิตทันตแพทยศาสตร 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อ

สงเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน 

 

1.ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กวัย

กอนเรียนในสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต ตีพิมพในวารสาร

ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ปที่  7 ฉบับที่  2 

เมษายน – มิถุนายน 2555 

3. โครงการรักษสุขภาพ รักษเตานม รกัษเทา 3. การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารเพื่อสรางเสริมสุขภาพ

หญิงไทยมุสลิมตามการรับรูของนิสิตพยาบาล 

4. โครงการนวัตกรรมการเสริมสรางสุขภาพ

ชุมชนแบบมีสวนรวม      

 

4. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การเสริมสรางพลังอํานาจในการ

ปฏิบัติการเสริมสรางสุขภาพชุมชน นิสิตพยาบาลชั้นปที่ 2 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

5. โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัด

นครนายก: กิจกรรม โภชนาการดีมีสุข       

5. ผลการสํารวจโภชนาการและสุขภาวะของเด็กวัยกอนเรียน 

ในโรงเรียนอนุบาลองครักษ จังหวัดนครนายก 

            

รายการหลักฐาน 

5.1-3-01    รายชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับงานวิจัย   

5.1-3-02    รายงานวิจัยที่แลวเสร็จหรืองานวิจัยที่ไดตีพิมพและบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ     
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

ผลการดําเนินการ 

      ในปการศึกษา 2555 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ      

การเรียนการสอนและการวิจัย พบวาผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกโครงการ โดยรายงานสรุปผลการ

ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการตอกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตรตามแบบประเมิน

ผลสําเร็จของการบูรณาการ (5.1-4-01)  
 

รายการหลักฐาน 

5.1-4-01       แบบการประเมินและรายงานผลความสําเร็จในการบูรณาการการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

ผลการดําเนินการ 

 จากการประเมินการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

คณะพยาบาลศาสตรไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ และมีการนําเสนอผลการประเมินตอ   

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่  2/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 (5.1-5-01) 

           

รายการหลักฐาน 

5.1-5-01       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 2/2556       

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556  วาระการสรุปการนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการบูรณาการ

บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วังสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

ผูรายงานผล : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วังสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 

ผลการดําเนินการ 

  กอนการจัดโครงการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการสอบถามความตองการของ

กลุมเปาหมายในชุมชนดานการดูแลสุขภาพ (5.2-1-01) เพื่อเปนการกําหนดแผนและกิจกรรมการบริการ

วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนรวมถึงใชผลสรุปขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่      

อําเภอองครักษ (5.2-1-02) เพื่อนํามาใชกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนและกิจกรรมการบริการทางวิชาการ

ของคณะพยาบาลศาสตร (5.2-1-03) 
 

รายการหลักฐาน 

5.2-1-01     หลักฐานแบบสํารวจ/สอบถามความตองการของชุมชนในการบริการวิชาการ 

5.2-1-02     ผลการสํารวจขอมูลและปญหาสุขภาพพื้นที่อําเภอองครักษ  

5.2-1-03     แผนปฏิบัติการประจําปดานการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร 

 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรมีการสรางเครือขายความรวมมือในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปดโอกาสให

ชุมชนมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชน โดยทําหนังสือเชิญใหตัวแทนของชุมชนรวมประชุมรวมกบัผูนาํ

ชุมชนและแกนนําสุขภาพ  เพื่อรวมในการกําหนดกิจกรรมดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู (5.2-2-01)  
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คณะพยาบาลศาสตรไดจัดประชุมรวมกับผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพ (5.2-2-02) เพื่อคนหาความตองการ

ดานสุขภาพ ตนทุน และศักยภาพของชุมชน และรวมกันวางแผนออกแบบกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการ 
 

รายการหลักฐาน 

5.2-2-01     หลักฐานการเชิญบุคคลเขามามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

5.2-2-02     รายงานการประชุมวาระสรุปการมีสวนรวมในชุมชนเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม 

 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ     

ทุกโครงการโดยสอบถามประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานประโยชนและผลที่ไดรับจากการ

จัดบริการวิชาการ (5.2-3-01) รายงานตอคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร (5.2-3-02) 
 

รายการหลักฐาน  

5.2-3-01      แบบสอบถามประเมินประโยชนและผลกระทบแกชุมชน   

5.2-3-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1/2556           

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556  

 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการ ไปพัฒนากระบวนการ ระบบและ

กลไกการใหบริการเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูรับบริการ และนําขอเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

พยาบาลศาสตร ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 โดยเสนอใหทุกโครงการมีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอนและวิจัย และเสนอใหมีการพัฒนาแบบประเมินประโยชนการบริการวิชาการและนําเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (5.2-4-01) 
 
 

รายการหลักฐาน 

5.2-4-01      รายงานผลการพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการประเมิน

ประโยชนและผลกระทบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
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5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพรสูสาธารณชน 
 

ผลการดําเนินการ 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะห  สังเคราะหและพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง

วิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเผยแพรในชองทางตางๆของมหาวิทยาลัย 

เชน เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร ในหัวขอ “ฐานความรูจากการบริการวิชาการแกชุมชน คณะพยาบาลศาสตร” 

โปสเตอร แผนพับความรู นิทรรศการ การจัดเสวนา เกี่ยวกับการใหบริการวิชาการแกสังคม  
 

รายการหลักฐาน 

5.2-5-01      สรุปความรูการบริการวิชาการที่ เผยแพรทางเว็บไซต ทางโปสเตอร แผนพับความรู 

นิทรรศการ การจัดเสวนาเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการแกสังคม  

 

     
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว  

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน.  
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องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่ สกอ. 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 2555 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารยวิไลกุล  หนูแกว   เบอรโทรศัพท : 081-8988990 

ผูรายงานผล     : อาจารยวิไลกุล  หนูแกว   เบอรโทรศัพท : 081-8988990 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  หรือ 6 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบคือรองคณบดี

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คําสั่งที่ 

45/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการ และกําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-01) บุคลากรและนิสิตมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ  รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 โดยในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการ/กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ไดแก (6.1-1-02) 

1. โครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม  

2. โครงการ “กวาดวัดพาเพลิน” 

3. โครงการกตเวที คารวะ (วันไหวครู) 

4. โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป   

5. โครงการศิลปะบรรเลง 

6. โครงการ “สานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา” 

7. โครงการรดน้ําดําหัว เนื่องในวันสงกรานต 

8. โครงการ“อัศจรรยใจกับวัฒนธรรมไทย” 
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จากการประเมินรอบปการศึกษา 2554 ไดมีการเสนอแนะวาการจัดทํากิจกรรมโครงการ       

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควรใหมีการบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาการเรียนการสอน ดังนั้น ในรอบป

การศึกษา 2555 นี้ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กไดจัดโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กซึ่งไดมีการกําหนด

วัตถุประสงคใหนิสิตไดนําความรูมาใชจริงรวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

เกี่ยวกับการละเลนของไทย  ทั้งนี้ ในการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมนั้นมีการดําเนินงานตาม           

วงจรคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง (6.1-1-03) ซึ่งในปการศึกษา

ตอไปจะไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในรายวิชาอื่นๆ ดวย 
 

รายการหลักฐาน 

6.1-1-01 แผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6.1-1-02 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6.1-1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของสาขาวิชาพยาบาลเด็ก  

   โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม   

ไดนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต              

โดยสอดแทรกในรายวิชา พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน (6.1-2-01) ซึ่งอาจารยผูสอนได

สอดแทรก เนื้อหาเกี่ยวกับดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การละเลนของเด็กไทยในสมัยกอน  มีการ

มอบหมายใหนิสิตพยาบาล ประดิษฐของเลนที่ทําจากวัสดุที่มีในทองถิ่น หรือภูมิภาคนั้นๆ ที่สามารถนํามาให

เด็กใชเลนไดจริง สงเสริมและกระตุนพัฒนาการเด็กได และไดนําไปเผยแพรใหแกประชาชน  ผูปกครอง และผู

ที่สนใจ ซึ่งนับวาเปนการรณรงคอนุรักษวัฒนธรรมไทย ไดอีกทางหนึ่ง และอาจารยผูสอนสามารถบูรณาการ

การเรียนการสอน(6.1-2-02) รวมกับกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (6.1-2-03) 
 

รายการหลักฐาน 

6.1-2-01 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ  

6.1-2-02 หลักฐานการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

6.1-2-03 หลักฐานการบูรณาการกับโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยการจัดแสดง               

ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก ระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2555      

(6.1-3-01) และไดมีการเผยแพรขอมูลการจัดทําโครงการเพื่อเปนการรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยอยาง

ตอเนื่อง ผานทางเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร (6.1-3-02) 
 

รายการหลักฐาน 

6.1-3-01 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของสาขาวิชาพยาบาลเด็ก  

   โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

6.1-3-02 ภาพการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ   

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       

ตามคําสั่งที่ 45/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 (6.1-4-01) โดยมีการติดตามและประเมินผลการบูรณาการ

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตตามวัตถุประสงคของการ     

บูรณาการ ซึ่งในรอบปการศึกษา 2555 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ไดจัดโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก     

ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคปฏิบัติ รายวิชา พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน โดยสวนของความรูนั้น นิสิตไดรับมาจากการ

จัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติวิชา พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็ก การ

ประเมินและการสงเสริมพัฒนาการ และเมื่อเขาสูการศึกษาภาคปฏิบัติ จึงไดจัดใหมีโครงการบริการวิชาการ

ควบคูกันไป  เนนใหนิสิตไดตระหนักถึงถึงความสําคัญของพัฒนาการมนุษย โดยเฉพาะตั้งแตในวัยเด็ก สงเสริม

ใหเด็ก ครอบครัว และครูอาจารยที่คอยดูแลเด็กเหลานี้ไดรับความรูที่ถูกตอง  รวมทั้งเด็กเล็กๆ ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ไดรับการสงเสริมใหมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม นิสิตเรียนรูวิธีการจัดเตรียมอุปกรณในการ

ประดิษฐของเลนที่มีประโยชนตอกระตุนพัฒนาการเด็ก การเลือกใชวัสดุอุปกรณที่หาไดในทองถิ่น ราคาไมแพง 

ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ไดนําเอาภูมิปญญาของคนรุนเกาของทองถิ่นมาประยุกตใชและสืบสาน

ใหคงอยูและรวมอนุรักษไวในชุมชนน้ันๆได  นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง  

 

 

 



 

 
 

112 

สําหรับการประเมินผลสําเร็จของการจัดโครงการนี้ ใชวิธีการประเมินระดับความพึงพอใจในการเขา

รวมกิจกรรมโดยภาพรวม ในระดับคะแนน 4.34  ซึ่งแปลผลอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และนิสิตสามารถใช

ความรูที่ศึกษามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมที่เสริมและกระตุนพัฒนาการเด็ก รวมถึงรูจักการทํางานโดยใช

วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการทํางานกลุม  การวางแผนงาน  การจัดกิจกรรม และเรียนรูการประเมินผล     

การจัดโครงการฯได ในระดับคะแนน 4.31 แปลผลไดวา นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ในการนํา

ความรูที่นิสิตไดรับจากการเรียนการสอนมาใชในการเขารวมโครงการฯ  (6.1-4-02) 
 

รายการหลักฐาน 

6.1-4-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร 

6.1-4-02 รายงานผลการประเมินการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการประเมินตามขอ 4 ไปพัฒนากระบวนการบูรณาการงานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ

พยาบาลศาสตร และเสนอแนวทางในการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการ

สอนในแตละรายวิชา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2555  (6.5-5-01) พรอมทั้งไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต      

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

(6.5-5-02) และการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 4/2555     

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 (6.5-5-03)  
 

รายการหลักฐาน 

6.1-5-01 รายงานผลการประเมินดานการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 

   การสอน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  

6.1-5-02 รายงานผลการประเมินดานการบูรณาการงานดานทํานุศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการพฒันา

  นิสิต ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

6.1-5-03 รายงานผลการประเมินดานการบูรณาการงานดานทํานุศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการพฒันา

  นิสิต ในการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

 

     ไมมีการประเมิน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ สกอ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป      : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถียร     เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 

ผูรายงานผล      : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถียร     เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. คณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและเปน     

ไปตามคําสั่งแตงตั้งฯ (7.1-1-01) และชวยกํากับดูแลคณะพยาบาลศาสตร ไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน       

โดยบุคลากรทั้งคณะพยาบาลศาสตรโดยใหมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

ของประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกนอกจากนี้ คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร       

ยั งบริห ารงานดวยความโปร ง ใส  และไดมีการประเมินตนเองตามหลัก เ กณฑที่ กํ าหนดไว โดย                        

มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 4.62 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเปนรอยละ 92.30 (7.1-1-02) และ (7.1-1-03) 
 

รายการหลักฐาน 

7.1-1-01  กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ที่ เกี่ยวของกับคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร         

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะที่มีการระบุหนาที่ 

7.1-1-02    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร วาระที่เกี่ยวของกับ 

                   การประเมินตนเอง 

7.1-1-03     แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร และรายงานสรุปผลการประเมิน 
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2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินการ 

 กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร รวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจแผนกลยุทธ

และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบงชี้ที่ใชวัดความสําเร็จของการทํางาน (7.1-2-01) 

และ (7.1-2-02) ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบายวิสัยทัศนและแผนกลยุทธรวมทั้ง

แผนปฏิบัติการใหบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกันผานการประชุม การจัดทําแผนปฎิบัติการ

ของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-2-03) และมีการนําขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของคณะพยาบาลศาสตร ไดแก

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

และขอมูลตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มาใชเพื่อการตัดสินใจวางแผนและดําเนินงานภายใน        

คณะพยาบาลศาสตรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (7.1-2-04) 
 

รายการหลักฐาน 

7.1-2-01    นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจแผนกลยุทธ ของคณะพยาบาลศาสตร 

7.1-2-02   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะพยาบาลศาสตร 

7.1-2-03    รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดแผนฯตางๆ สูบุคลากร 

7.1-2-04     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มีการนําผลการประเมินตามตัวบงชี้ตางๆ          

ไปใชตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินการ 

 ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตรมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 1 ครั้งพรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนฯ 

รวมทั้งผลการประเมินการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของโดยผูบริหารมีการกํากบั 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และพันธกิจตางๆ  ตามที่มอบหมายปละ 2 ครั้ง       

และนําเสนอในที่ประชุมกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (7.1-3-01) ทุกปจะมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานในทุกพันธกิจ โดยผูบริหาร ตัวแทนอาจารย สายสนับสนุน ผูมีสวนได สวนเสีย เชนนิสิต ศิษยเกา 

มารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูนําผลการประเมินตางๆ มาวิเคราะหพิจารณา และปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานในรอบปถัดไป (7.1-3-02) 
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รายการหลักฐาน 

7.1-3-01     รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ที่มีวาระ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป การติดตามการใช

งบประมาณการติดตามการดําเนินภารกิจที่สําคัญ  

7.1-3-02   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป             

พ.ศ. 2555-2556 ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม 
 

ผลการดําเนินการ 

 ผูบริหารของคณะพยาบาลศาสตรเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ      

โดยการเปดชองทางการสื่อสารหลายชองทางเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน

โดยการรับฟงความคิดเห็นผานหัวหนาสาขาเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร        

มีคณาจารยเสนอขอคิดเห็นผานหัวหนาสาขา หัวหนาจึงมานําเสนอตอที่ประชุมฯ และมีชองทางรับความคิดเห็น

อื่นๆ อีก เชน แบบประเมินตางๆ และมีการจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น ตั้งไวในหองสํานักงานคณบดี ที่ทุกคน

ตองมาเซ็นช่ือปฏิบัติงาน (7.1-4-01) และมีการจัดกิจกรรมผูบริหารพบประชาคม (meet the Dean) เปน

ประจําป 2-3 ครั้ง อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และมีการมอบ

อํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน (7.1-4-02  ) 
 

รายการหลักฐาน 

7.1-4-01       หลักฐานชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ผูใตบังคับบัญชา เชน กลองรับฟง

ความคิดเห็น รายงาน ภาพถายการจัดกิจกรรมพบประชาคม 

7.1-4-02    คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี และผูชวยคณบดี 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
 

ผลการดําเนินการ 

 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน เชน การสอนงาน การเลาประสบการณในการบริหาร

จัดการ (7.1-5-01) โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค

นอกจากนี้ผูบริหารยังนําหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและถายทอดประสบการณ

รวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ ในโครงการสัมมนาการเรียนการสอนที่จัดขึ้นทุกป ในปการศึกษา 2555     
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(7.1-5-02) และการพัฒนาอาจารยใหม จะมีการปฐมนิเทศ และจะไดรับการดูแลจากอาจารยที่มีประสบการณ

เปนพี่เลี้ยงสอนทุกเรื่องพรอมทั้งมีคูมือตางๆที่สามารถใชเปนแนวปฏิบัติ (7.1-5-03) 
 

รายการหลักฐาน 

7.1-5-01 รายงานการประชุมกรรมการคณะพยาบาลศาสตร  

7.1-5-02 โครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2555 

7.1-5-03 คูมือการปฏิบัติงานตางๆ 

 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํา นึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและ                    

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผลการดําเนินการ 

 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะพยาบาลศาสตรและ          

ผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 
 

1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   

คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม         

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ (7.1-6-01) คํารับรองการปฏิบัติงาน (7.1-6-02) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของทุกสวนงาน (7.1-6-03) อยางตอเนื่องสงผลใหการดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จเปนอยางดี     

(7.1-6-04) 
 

2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   

คณะพยาบาลศาสตร มีการสรางกลไกการบริหารจัดการภายในคณะใหมีประสิทธิภาพโดยมี         

การพัฒนา/ใชระบบสารสนเทศ (7.1-6-05) และ (7.1-6-06) ของคณะพยาบาลศาสตร ในการจัดการและมี   

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (7.1-6-07) นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ 5 ส และรณรงคดานการ

ประหยัดพลังงานอยางตอเนื่องและจริงจัง และมีการควบคุมและติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยาง

เหมาะสมและโดยประหยัด และคุมคา รวมถึงการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น (7.1-6-08) 
 

3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

  คณะพยาบาลศาสตร มีการใหบริการดานตางๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดทุกกลุมที่มีความหลากหลายไดเปนอยางดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตร      

ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับความตองการทางดานการประกอบวิชาชีพและ

สังคมของผูใชบัณฑิตและของนิสิตอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑสภาวิชาชีพ (7.1-6-09) และ 

(7.1-6-10) การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อใหตอบสนองความตองการของชุมชน การจัดการฝกอบรม
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ระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) การผลิตผูชวยพยาบาล 

(7.1-6-11) และ (7.1-6-12) 
 

4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  

คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและ     

พันธกิจที่กําหนดไว เพื่อสนองตอความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยไดมีการบริหารจัดการ และสงเสริม

ผลักดันการดําเนินงานดานตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จในพันธกิจดานตางๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ

คุณภาพออกไปรับใชสังคม (7.1-6-13) การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและแกปญหาให      

แกสังคมและชุมชน (7.1-6-14) การใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารยและบุคลากรในการ

ใหบริการบริการวิชาการแกชุมชนสังคมและวิชาชีพ ดานการเรียนการสอน การวิจัยตลอดจนมีการบูรณาการ

ในภารกิจดานตางๆ อยางเปนระบบมีคุณภาพมาตรฐาน (7.1-6-15) และ (7.1-6-16) 
 

5.หลักความโปรงใส (Transparency) 

คณะพยาบาลศาสตร มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การหาผลประโยชน และผลการดําเนินงาน

ของคณะตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เปนประจําทุกเดือน (7.1-6-17) นอกจากนั้น

ยังไดรายงานผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ใหบุคลากรนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย

รับทราบโดยทั่วกันผานขาวสารและสื่อตางๆของคณะเชนจุลสาร website (7.1-6-18) รายงานการประชุมในที่

ประชุมตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-19) อยางตอเนื่องเพื่อรายงานกิจกรรมตางๆ ที่ผูบริหาร        

ไดดําเนินการทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร 
 

6.หลักการมีสวนรวม (Participation) 

คณะพยาบาลศาสตรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยมีการแตงตั้งในคณะกรรมการชุดตางๆและมีการจัดประชุมอยาง

เปนประจําอยางตอเนื่อง ไดแก คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-20) การประชุมกับ

หนวยงานที่เปนแหลงฝกภาคปฎิบัติองคกรบริหารสวนทองถิ่นเปนตนนอกจากนั้น ยังไดจัดใหมีการสมัมนากลุม

ตางๆ หรือการจัดประชาพิจารณแผนกลยุทธ หรือ KPI เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะรวมกัน มีการ

จัดกิจกรรม meet The Dean (7.1-6-22) เพื่อสัมมนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ (รวมทั้งมีชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น (7.1-6-23) ของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารงาน  
 

7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา ใหมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ หรือมีการมอบอํานาจใหผูบริหารสวนงานตางๆ มีอํานาจในการบริหารจัดการในหลายดาน (7.1-

6-24) อาทิ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารพันธกิจตางๆ และการ

มอบอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการชุดตางๆ ไดดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนตน (7.1-6-25) 
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8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

คณะพยาบาลศาสตรมีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวย     

ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการออกขอบังคับของ

คณะพยาบาลศาสตร ระเบียบ และประกาศ (7.1-6-26) เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ ไดมีการเผยแพรขอบังคับ 

กฎระเบียบ และประกาศผานเอกสาร เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-27) 
 

9.หลักความเสมอภาค (Equity) 

คณะพยาบาลศาสตรมีการบริหารจัดการ เพื่อ ใหบรรลุ วิสั ยทัศน  พันธกิจ  นโยบายของ               

คณะพยาบาลศาสตร โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติตอบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรทุกคนอยาง     

เทาเทียมไมมีการแบงแยก เชน การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนใหเขา

รวมฝกอบรมในสวนที่ เกี่ยวของกับงานที่รั บผิดชอบ การจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากรของ                

คณะพยาบาลศาสตรอยางเทาเทียม เปนตน (7.1-6-28) และ (7.1-6-29) 
 

10.หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

คณะพยาบาลศาสตร มีการบริหารจัดการโดยมุงเนนฉันทามติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทาง

ความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผูมีสวนไดสวนเสีย      

และบุคลากรของคณะ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานชองทางการสื่อสาร

ตางๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การรับฟงขอเสนอแนะจากที่ประชุม สัมมนาตางๆ เชน      

การสัมมนาเพื่ อจัดทํ าแผนยุทธศาสตรของคณะซึ่ ง ได รับฟ งความ เห็ นทั้ ง จากบุคลากรภายใน                   

คณะพยาบาลศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาประจําป ซึ่งไดเปดโอกาสใหทุกสวนงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน 

(7.1-6-30) ถึง (7.1-6-32) 
 

รายการหลักฐาน 

รายการหลักฐานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี ้
 

 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

7.1-6-01    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร/          

แผนกลยุทธ 

7.1-6-02    รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

7.1-6-03    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา และระดับคณะ 

7.1-6-04    รายงานการประชุมกรรมการคณะพยาบาลศาสตร  
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หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

7.1-6-05    ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 

7.1-6-06    ระบบการเชิญประชุมผานทางจดหมายอิเล็กโทรนิคส  

7.1-6-07    รายงานการบริหารความเสี่ยงดานการเงินและทรัพยากร และการควบคุมภายใน 

7.1-6-08    รายงานการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวของของคณะ 
 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

7.1-6-09    รายงานการพัฒนาหลักสูตรที่นําผลการสํารวจความตองการผูใชบัณฑิต 

7.1-6-10    รายงานสรุปผลการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ใชผลการประเมินจากนิสิต 

7.1-6-11     รายงานการจัดการบริการวิชาการที่นําผลการสํารวจความตองการผูรับบริการ 

7.1-6-12     วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวของ 
 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

7.1-6-13     รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที่ไดงานทํา และผลการประเมินบัณฑิต 

7.1-6-14     สรุปงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกสังคมและชุมชน 

7.1-6-15     รางวัลหรือผลงานที่แสดงถึงผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิต ไดรับ 

7.1-6-16     รายงานการประชุมประจําคณะพยาบาลศาสตร ดานงานวิจัย 

 

หลักความโปรงใส (Transparency) 

7.1-6-17     รายงานการติดตามและประเมินการใชจายงบประมาณรายไดประจําป และงบประมาณรายจายจาก

เงินรายได รายงานสภาพทางการเงิน   

7.1-6-18     ขาวสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร รายงานผลการดําเนินตางๆใหบุคลากร

ทั่วทั้งองคกรและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน เชน รายงานการประเมินตนเอง         

และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

7.1-6-19    รายงานการประชุมประจําคณะพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของ 
 

หลักการมีสวนรวม (Participation) 

7.1-6-20    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

7.1-6-21    รายงานการประชุมรวมกับแหลงฝกภาคปฎิบัติในโรงพยาบาลและในชุมชน 

7.1-6-22     รายงานผลการจัดประชุม/สัมมนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ (meet The Dean) เปนประจํา

ทุกปเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 

7.1-6-23    ชองทางการรับความคิดเห็น เชน ตูรับขอคิดเห็น โทรศัพทสายดวน เว็บบอรด การจัดเวทีเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น 
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หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

7.1-6-24     คําสั่ง/หนังสือการมอบอํานาจหรือแตงตั้งใหผูบริหารสวนงานตางๆมีอํานาจในการบริหารและ

ตัดสินใจ 

7.1-6-25     วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวของ 
 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

7.1-6-26     กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เชน ประกาศตางๆของคณะที่แจงเวียน  เปนตน 

7.1-6-27     ชองทางการเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆของคณะ เชน จุลสาร หนังสือเวียน เว็บไซต 
 

หลักความเสมอภาค (Equity) 

7.1-6-28      กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆของคณะ เชน การสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการไดเขารับการฝกอบรม/การศึกษาตอ  การจัดสวัสดิการตางๆ 

7.1-6-29     วาระการประชุม รายงานการประชุม ประจําคณะที่เกี่ยวกับการพัฒนา และสวัสดิการตางๆ         

ของบุคลากร 

 

หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

7.1-6-30     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่แสดงถึงการรับฟงขอเสนอแนะจากที่ประชุม  

7.1-6-31 สรุปการประชุมหรือการประชาพิจารณตางๆ  ซึ่งไดเปดโอกาสใหทุกสวนงานมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน  

7.1-6-32 วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหารโดย   

การประเมินตนเอง (7.1-7-01) การประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกคนที่ชัดเจน โดยการ

ใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย (7.1-7-02) และการพิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเปาหมายของ     

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-7-03) ซึ่งเปนผลจากการบริหารงานโดย

ผูบริหาร และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง    

เชน การปรับแผนยุทธศาสตรประจําป การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (7.1-7-04) 
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รายการหลักฐาน 

7.1-7-01 รายงานการประเมินตนเองของกรรมการคณะ 

7.1-7-02 รายงานการประเมินผล การบริหารงานของคณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา 

7.1-7-03 รายงานการประเมินแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (อางแลวใน สกอ.1.1) 

7.1-7-04 รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินของผูบริหาร/ผลการประเมนิแผน    

และเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7ขอ 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ. 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ      : อาจารย ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช    เบอรโทรศัพท :  085-048-2568 

ผูรายงานผล     : อาจารย ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช    เบอรโทรศัพท :  085-048-2568 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : 5 ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตร    

ประจําปการศึกษา 2555 (7.2-1-01) ใหรับผิดชอบการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2555        

(7.2-1-02) รวมทั้งกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ   

ของคณะพยาบาลศาสตร (7.2-1-03) ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

 ดานการผลิตบัณฑิตจํานวน 5 เรื่อง คือ  

1.เรื่องกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู (7.2-1-04)  

2.เรื่องเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (7.2-1-05)  

3.การจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (7.2-1-06)  

4.เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน (7.2-1-07)  

5.กลวิธีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ (7.2-1-08)  

ดานการวิจัย เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบัน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(7.2-1-09) และไดกําหนดเปาหมายในการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหไดแนวปฏิบัติในการ

นําไปใชประโยชนดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย และสุดทายมีการเทียบเคียงสมรรถนะระหวางสถาบนั

เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  
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รายการหลักฐาน 

7.2-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตรประจําปการศึกษา 2555 

(หนาที่และความรับผิดชอบ) 

7.2-1-02 แผนการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตรประจําปการศึกษา 2555  

7.2-1-03 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลสาสตร ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 วาระเรื่องแจง

เพื่อทราบในการกําหนดประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยของ          

คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

7.2-1-04 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องกลวิธีการจัด

การศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

7.2-1-05 MOU: เครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

7.2-1-06 การจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

7.2-1-07 การจัดการความรูเรื่องเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสู

ประชาคมอาเซียน 

7.2-1-08 การจัดการความรูเรื่องกลวิธีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 

7.2-1-09 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบัน          

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตามแผนการ

ดําเนินงานการจัดการความรู (7.2-2-01) ดังนี้ 

ดานการผลิตบัณฑิต กลุมเปาหมายคือ คณาจารยและนิสิตพยาบาลศาสตร (7.2-2-02) (7.2-2-03) 

(7.2-2-04) (7.2-2-05) และ (7.2-2-06) 

ดานการวิจัยกลุมเปาหมายคือ คณาจารยและกลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (7.2-2-07) 
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รายการหลักฐาน 

7.2-2-01 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 12 กรกฎาคม 2555     

วาระเรื่องแจงเพื่อทราบในการ กําหนดกลุมเปาหมายดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

7.2-2-02 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องกลวิธี     

การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

7.2-2-03 MOU: เครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

7.2-2-04 การจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

7.2-2-05 การจัดการความรูเรื่องเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสู   

ประชาคมอาเซียน 

7.2-2-06 การจัดการความรูเรื่องกลวิธีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 

7.2-2-07 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบัน           

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย

ที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

  คณะพยาบาลศาสตรมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ ประเด็นดานการผลิตบัณฑิต       

จํานวน 5 เรื่อง  

  1. เรื่องกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ในระหวาง

คณาจารยของคณะพยาบาลศาสตร (7.2-3-01)  

  2 .  เ รื่ อ ง เครื อข ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา  ระหว างคณาจารย                   

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร                 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร (7.2-3-02)  

  3. การจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ระหวาง

คณาจารย บุคลากร และนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึง

องคกรตางๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรม อาทิ หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

ผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพ (7.2-3-03)  
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  4. เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน              

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ระหวางอาจารย และนิสิตพยาบาล ในรายวิชา พกม 251 (7.2-3-04)  

  5. กลวิธีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติของอาจารยในสํานักเสริมศึกษา (7.2-3-05) และดานการวิจัย 

เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร 

มห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร มศ าส ต ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ขอน แก น  แล ะ มห าวิ ท ย า ลั ย ศ รี นคริ นท ร วิ โ ร ฒ                          

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ระหวางอาจารยทั้งสองสถาบัน (7.2-3-06) ทําใหไดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ

เรียนรูและประเมินผลตามประเด็นความรูดานการผลิต (7.2-3-07) ดานการวิจัย และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนดโดยผานหลายชองทาง เชน รายงานการประชุมของสาขาวิชา/สํานักเสริมศึกษา      

และเว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร เปนตน (7.2-3-08)   

 

รายการหลักฐาน 

7.2-3-01 สรุปรายงานการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องกลวิธีการ

จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู และรายชื่อผูรวมโครงการ 

7.2-3-02 MOU: เครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรและรายชื่อผูรวม

โครงการ 

7.2-3-03 สรุปรายงานการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและรายชื่อผูรวม

โครงการ 

7.2-3-04 สรุปรายงานการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความ

พรอมกาวสูประชาคมอาเซียนและรายช่ือผูรวมโครงการ 

7.2-3-05 สรุปรายงานการจัดการความรูเรื่องกลวิธีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติและรายชื่อผูรวม

โครงการ 

7.2-3-06 สรุปรายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวาง

สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสรุปรายงานและรายช่ือผูรวมโครงการ 

7.2-3-07 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสู

ประชาคมอาเซียน 

7.2-3-08 เว็บไซตแสดง KM ของคณะพยาบาลศาสตร 
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4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge) 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากเอกสารหรือตัวบุคคล ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

โดยรวบรวมองคความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน ขอ 3 และเผยแพรใน

ลักษณะของสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงผานหลายชองทาง เชน จดหมายอิเล็กโทรนิคส (7.2.4.01)  

เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร (7.2-4-02) และเอกสารสรุปรายงาน (7.2-4-03) บทความเพื่อใหคณาจารย 

บุคลากรและนักวิชาการศึกษา รวมทั้งนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร สามารถคนหาเพิ่มพูนความรูและนํา

ความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว 
 

รายการหลักฐาน 

7.2-4-01 จดหมายอิเล็คโทรนิค (E-mail) ของสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพยาบาล        

ผดุงครรภ ของอาจารยที่ เขารวมเปนตัวแทนสาขาวิชาฯ ของคณะพยาบาลศาสตร             

ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบัน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดนําผลการเขารวมประชุมการจัดการความรูมาถายทอดใหอาจารยใน

สาขาวิชาตางๆ ทราบ 

7.2-4-02 การเผยแพรองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูของสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญใน

ลักษณะของเอกสารและเว็บไซต เพื่อใหบุคลากรในสาขาวิชาฯ สามารถคนหาเพิ่มพูนความรู

และนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว 

7.2-4-03 เอกสารสรุปรายงานของสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ที่เผยแพรองคความรูที่ไดจากการ

จัดการความรูเกี่ยวกับดานการวิจัย และการผลิตบัณฑิต เพื่อใหบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ 

รับทราบ 

 

 

 

 



 

 
 

128 

5. มีการนําความรูที่ ไดจากการจัดการความรู ในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา                

ที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง

(Tacit Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการสํารวจผลการนําความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีประจําปการศึกษา 2555       

มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงดานการผลิตบัณฑิต ดังนี้  

ระดับคณะนําความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนความรูเรื่องกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ

สงเสริมการเรียนรู ผานกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา/สํานักเสริมศึกษาใน

คณะพยาบาลศาสตร พบวามีคณาจารย และบุคลากรไดนําความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการจัดการ

ความรู ไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและการประเมินผลของสาขาวิชาฯ ของคณะพยาบาลศาสตร 

โดยสาขาวิชามารดา ทารกและการผดุงครรภ นําผลการสัมมนามาปรับในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เชน 

การติดตามงานนิสิตที่ไมสงงานตามกําหนด ทําใหติด I เปนตน (7.2-5-01) สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ

นําไปใชในการปรับปรุงงานการสอนทบทวนความรูรวบยอดวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุของนิสิตชั้นป

ที่ 4 (7.2-5-02)  
 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กไดนําแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดความรูไปใชปรับวิธีการจัดการเรียนรูของวชิา       

พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ภาคการศึกษาตนการศึกษา 2555 เรื่องเทคนิคการปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน มาใชนิเทศเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเดก็ไป

ในแนวทางเดียวกันเพื่อลดความสับสนของนิสิตพยาบาลและอาจารยผูนิเทศ (7.2-5-03)  

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มีการนําความรูจากการจัดการความรูใน ปการศึกษา 2555 ซึ่งได

แลกเปลี่ยนความรูกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต ดานการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตในการสอบความรูรวบยอดและการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาล ไปวางแผน

ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ช้ันปที่ 4 ดานการสอบความรูรวบยอดและการสอบขอขึ้นทะเบียนพยาบาล

วิชาชีพ ปการศึกษา 2556 (7.2-5-04)  

สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล มีการนําความรูไปใชในการปรับปรุงการนิเทศการ

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (7.2-5-05) 
 

รายการหลักฐาน 

7.2-5.01     รายงานสรุปผลสํารวจการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการทํางานของ

สาขาวิชามารดา ทารกและการผดุงครรภ 

7.2-5-02 รายงานสรุปผลสํารวจการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการทํางานของ

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 
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7.2-5-03    แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลเด็กในการเตรียมความพรอมกาวสู

ประชาคม อาเซียนที่มาจากการจัดการความรู ในปการศึกษา 2555 เรื่องเทคนิคการ

ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  ในการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

7.2-5-04    รายงานสรุปผลสํารวจการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการทํางานของ

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

7.2-5-05   การนําความรูไปใชในการปรับปรุงการนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของสํานักเสริม

ศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

 5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

 5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป      : ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถียร      เบอรโทรศัพท :  086-305-2736 

ผูรายงานผล      : นายดนุพล   วัฒนา      เบอรโทรศัพท :  089-169-9897 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการ

ควบคุมภายในระดับคณะ (7.4-1-01) โดยมีคณบดี รองคณบดีฝายบริหารหัวหนาสาขา และตัวแทนของ

หนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ เปนคณะกรรมการ ทําหนาที่วิเคราะหและมีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผน    

และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเสนอในการประชุมกรรมการคณะ (7.4-1-02 ถึง 7.4-1-03)  
 

รายการหลักฐาน 

7.4-1-01    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในระดับคณะพยาบาลศาสตร   

7.4-1-02    คูมือบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

7.4-1-03    แผนบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย จากตัวอยางตอไปน้ี 

• ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   

• ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

• ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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• ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย    

และบุคลากร     

• ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

• อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรมีการประชุมวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง โดยยึดหลกัตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย จัดลําดับความสําคัญของปจจยัเสีย่ง      

(7.4-2-01) คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น พรอมจัดทํา

แนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบ (7.4-2-02) การวิเคราะหปจจัยที่ทําให

เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะมี 3 ดาน เรียงลําดับมากไปนอย ดังนี้                                         

       1.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน งานจัดการศึกษา เรื่องรอยละบัณฑิตพยาบาลสอบผานใบประกอบ

วิชาชีพวิชาการพยาบาลต่ํากวาเกณฑ (รอยละ 70) 

       2.ความเสี่ยงดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) งานโสตทัศนูปกรณ เรื่องฐานขอมูลงานวิจัยไม

ครบถวนและไมทันสมัย เขาถึงไดยาก 

       3.ความเสี่ยงดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) งานโสตทัศนูปกรณ เรื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส 
 

รายการหลักฐาน 

7.4-2-01     แบบวิเคราะห ปจจัยเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดระยะเวลาและ

ผูรับผิดชอบ  

7.4-2-02     รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30             

เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

7.4-2-03     สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย      

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห        

ในขอ 2 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของ    

ความเสี่ยงตามเกณฑการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร จากนั้นไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง    

โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ําในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา    

คณะพยาบาลศาสตร (7.4-3-01 ถึง 7.4-3-02) 
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รายการหลักฐาน 

7.4-3-01    บันทึกรายงานการประชุมหรือรายงานที่แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 

7.4-3-02    แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณพ.ศ.2555 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-4-01) เพื่อเปน

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร และมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแตละดาน (7.4-4-02 ถึง 7.4-4-03)  
 

รายการหลักฐาน 

7.4-4-01   แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555 

7.4-4-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

7.4-4-03   ผลการดําเนินงานตามแผนในแตละเรื่อง 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง          

ปละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับใหมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานสรุปการควบคุมภายใน

ตามแผนฯ และประเมินผลความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนการดําเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (7.4-5-01 ถึง 7.4-5-02) 
 

รายการหลักฐาน 

7.4-5-01    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับความกาวหนาตาม

แผนบริหารความเสี่ยง สรุปรายงานความกาวหนาตามแผนบริหารความเสี่ยง  

7.4-5-02    รายงานการประชุมเกี่ยวกับสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

                    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา           

คณะพยาบาลศาสตร (7.4-6-01) ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป โดยพิจารณา

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยงในขอ 4 รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือ

สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงมาดําเนินการบริหารความเสี่ยงในรอบตอไป  
 

รายการหลักฐาน 

7.4-6-01     รายงานการประชุมเพื่อนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา     

คณะพยาบาลศาสตรไปปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงช้ีที่ สกอ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     :  ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ      :  ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถียร     เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 

ผูรายงานผล     :  นางสาวพรทิพย                ศรีเชี่ยวชาญ     เบอรโทรศัพท : 081-859-5084 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดแผนกลยุทธทางการเงิน (8.1-1-01) ที่ระบุที่มาและการใชไปของ

ทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตรใหสามารถดําเนินการ  

ไดโดยแสดงการประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธ

โดยการตั้งงบประมาณมาจากการสํารวจความตองการของสาขาวิชา และงานตางๆ ในคณะพยาบาลศาสตร

แจงความตองการวัสดุ ครุภัณฑ งบประมาณดานอื่นๆ (8.1-1-02) สงมาที่งานแผนและงบประมาณของคณะ  

ภายหลังที่งานแผนและงบประมาณจัดทําคําของบประมาณเสร็จตามความประสงคของงานตางๆ              

จึงนําคําขอตั้งงบประมาณเขามารวมวิเคราะหและพิจารณางบประมาณใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการจัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และการ

วา ง แผ นกา ร ใช เ งิ น  ต าม ร ะ เ บี ยบ ร าชก าร  ในคณะกร รมก าร ป ระจํ า คณะพยาบาล ศาส ตร                         

(8.1-1-03) และ (8.1-1-04)  
 

รายการหลักฐาน 

8.1-1-01     แผนกลยุทธทางการเงินของคณะพยาบาลศาสตร 

8.1-1-02     การสํารวจความตองการวัสดุ ครุภัณฑของสาขาวิชา และงานตางๆ ในคณะพยาบาลศาสตร                        

8.1-1-03     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะพยาบาลศาสตร  เรื่อง การจัดทํ า                         

คําขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได  

8.1-1-04     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะพยาบาลศาสตร  เรื่อง การจัดทํ า                          

คําขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผนดิน 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ/กลยุทธในการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของคาใชจายและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรในทุกดาน (8.1-2-01) 

ใหเปนไปตามเปาหมายมีการกําหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและ

ไดรับการยอมรับจากประชาคมมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณใน

ปจจุบัน (8.2-2-02) รวมทั้งมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของ

คณะพยาบาลศาสตรในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมายและมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจะทาํใหรายได

รายจายเปนไปอยางเหมาะสม 
 

รายการหลักฐาน 

8.1-2-01    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวทางจัดหาทรัพยากร 

ทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และแผนการใชเงิน 

8.2-2-02     แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดิน          

รายไตรมาส 

 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร  มีการวางแผนและติดตามผลการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส           

และวิ เ คร าะห ค า ใ ช จ า ย  และวิ เ คร า ะห ส ถานะทา งกา ร เ งิ นและความมั่ น คง  อย า งต อ เนื่ อ ง                        

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตาง ๆ ไดแก          

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป ความเพียงพอในแตละพันธกิจ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามนโยบาย และนําเสนอแผนงบประมาณและผลการ

วิเคราะหแผนงบประมาณ มีการวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยรายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ               

ณ  สิ้นเดือน มีการรายงานสถานะงบประมาณผานคณะกรรมการประจําคณะโดยคณะพยาบาลศาสตร                

ไดกําหนดใหรายงานฐานะทางการเงินทุกไตรมาส เพื่อใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากทุกหนวยงานรับทราบ              

และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการ

จัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย การวางแผนการใชเงินตามระเบียบราชการ และมีการติดตามการ                 

ใชงบประมาณโดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (8.1-3-01 ถึง 8.1-3-03) 
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รายการหลักฐาน 

8.1-3-01    แผนงบประมาณประจําป 2555, 2556 

8.1-3-02    แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดิน 

            รายไตรมาส 

8.1-3-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง รายงานแสดงสถานะ

งบประมาณ  

 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ประกอบดวยรายรับ คาใชจาย อยางเปนระบบ

ทุกไตรมาส (8.1-4-01) และนําเสนอรายงานทางการเงินแกคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร      

(8.1-4-02) เพื่อจะไดทราบถึงสถานะการเงินรายรับ และรายจาย และนําเสนอตอกองคลัง (8.1-4-03) ซึ่งเปน

หนวยงานกลางในการรวบรวมและจัดทํารายงานทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย  
 

รายการหลักฐาน 

8.1-4-01    รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ           

8.1-4-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 

8.1-4-03     รายงานฐานะทางการเงินสงใหมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 

 

 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 
 

ผลการดําเนินการ 

 ผูบริหารของคณะพยาบาลศาสตร รับทราบและพิจารณาผลการใชเงินตามแผนหรือกิจกรรมตามที่

กําหนดและจํานวนงบประมาณเหลือจายในแตละแผนจากรายงานทางการเงิน และผูบริหารมีการวิเคราะห

สถานะทางการเงินของคณะอยางตอเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก 3 เดือน (8.1-5-01)    

ซึ่งพบวาคาใชจายสวนใหญสิ้นเปลืองไปกับคาน้ํามันยานพาหนะ คาจางรถ เนื่องจากนิสิตจํานวนมากตองไป

ปฏิบัติงานในแหลงฝกอื่นซึ่งอยูหางไกลคณะพยาบาลศาสตร    
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รายการหลักฐาน 

8.1-5-01    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง คาใชจายในการ

ดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรในหมวดตาง ๆ 

 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ   

และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบ าลศาสตร ได แต ง ตั้ ง คณะก รรมการ ตรวจ สอบ การรั บ -จ า ย เ งิ นประจํ าวั น                    

(8.1-6-01) คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการนําเงินสงคลังและเงินฝากธนาคารของสวนราชการ

(8.1-6-02) ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐ มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการควบคุมการใช

จายเงินใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ และมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปน                  

ผูตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบเปนประจําทุกป (8.1-6-03) 
 

รายการหลักฐาน 

8.1-6-01    คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน           

8.1-6-02    คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน                            

8.1-6-03    รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 

 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดําเนินการ 

 มีการจัดทําระบบสารสนเทศทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห

สถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน (8.1-7-01)                  

มีการรายงานสถานะงบประมาณ ผานคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส เพื่อใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจาก

ทุกหนวยงานรับทราบ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพผูบริหารระดับสูง

นํารายงานการเงิน มาวางแผนและตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ และนํามา

พิจารณาในการประชุมกรรมการคณะ (8.1-7-02)     
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รายการหลักฐาน 

8.1-7-01      รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ                         

8.1-7-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

แผนการเงินและงบประมาณ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ีที่ สกอ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป        : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ         : อาจารย ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช              เบอรโทรศัพท :  085-048-2568 

ผูรายงานผล        : อาจารย ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช              เบอรโทรศัพท :  085-048-2568 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : 5 ขอ 

1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบ

แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดมีการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและสกอ. ในระดับสาขาวิชา สํานักงานและระดับคณะ โดยมีอาจารยดร.วนิดา     

วิสุทธิพานิช ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการของคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร และประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯเปนผูรับผิดชอบและ

ประสานง านด า นกา รป ระกั นคุณภาพ  ร วม กั บ กร รมการ บริ ห า รคุณภาพของ มห าวิ ทย าลั ย                       

(9.1-1-01 และ (9.1-1.02) เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันใหมี    

การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่องซึ่ง เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ            

คณะพยาบาลศาสตร ต้ังแตระดับสาขาวิชาและสํานักเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง

เปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1-03)        

มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสาขาวิชา รวมทั้งสํานักงานคณบดีที่ไดระบุระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีความสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย (9.1-1-04) นอกจากนี้คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ยังเปนกลไกที่สําคัญในการ

ควบคุมคุณภาพภายใน โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอที่ประชุมในวาระเพื่อพิจารณา                      
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และที่ประชุมกําหนดใหคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินฯ รวมทั้งติดตามผลการ

ดําเนินการในดานตางๆ (9.1-1-05 และ 9.1-1-06)  

 

รายการหลักฐาน 

9.1-1-01      คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับตางๆ  

9.1-1-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-1-03      แผน/ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน 

9.1-1-04       คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขา ป พ.ศ.2555 ที่แสดงเอกสารแสดง 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร และสาขาวิชาฯ 

สํานักเสริมศึกษาทางการพยาบาลและสํานักงานคณบดี 

9.1-1-05     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2555 วันที่ 12 กรกฎาคม 2555          

เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.1-1-06     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 9/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 เรื่อง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2555 ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

บริหารหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกําหนด

นโยบาย (9.1-2-01) และแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะโดยมีคณบดี เปนที่ปรึกษา 

มีผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเปนประธานและมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี 

หัวหนาสาชาวิชาการพยาบาลและผูอํานวยการสํานักงานคณบดีเปนกรรมการ (9.1-2-02) เพื่อดําเนินการ

ทบทวนและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา               

และดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยใชหลัก PDCA และกํากับการดําเนินงานสูการ

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

 นอกจากนี้คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ยังไดใหความสําคัญกับการดําเนินการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และไดนําผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร (9.1-2-03) 
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รายการหลักฐาน 

9.1-2-01    เอกสารนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 

2555 

9.1-2-02     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ที่มีคณบดีและ

ผูบริหารระดับสูงรวมเปนกรรมการ) 

9.1-2-03    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 9/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 เรื่อง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2555 ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

3.มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร โดยกําหนดอัตลักษณและตัวบงชี้อัตลักษณในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (9.1-2-01) ไดรวมกันกําหนดอัตลักษณ

ของคณะพยาบาลศาสตร คือนิสิตมีทักษะสื่อสารซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนตัวบงชี้ที่จะ

นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาดานอัตลักษณอยางตอเนื่อง และกําหนดใหเปนตัวบงชี้ ในการประเมิน          

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาและระดับคณะ โดยไดประกาศเปนอัตลักษณของนิสิตพยาบาล

ศาสตร (9.1-2-02)  
 

รายการหลักฐาน 

9.1-3-01     รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 

12 กรกฎาคม 2555 วาระเรื่องเพื่อพิจารณาอัตลักษณของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร   

9.1-3-02   printout webpage คณะพยาบาลศาสตร เรื่องอัตลักษณของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 
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4.มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และรายงานขอมูลครบถวน

ตามที่กําหนดในระบบ CHE QA online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนดังนี้          

 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพ กําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดทํา

ปฏิทินการดําเนินงานและจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา (9.1-4-01 และ 9.1-4-02)           

2) มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online (9.1-4-03) และนําเสนอคณะกรรมการประจํา   

คณะพยาบาลศาสตร เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และสงรายงาน    

ใหตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปดเผยตอสาธารณชนผานชองทางตางๆ เชน 

จดหมายขาวของคณะพยาบาลศาสตร (9.1-4-04) และเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร (9.1-4-05)   

3) มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2554 ไปพัฒนาและจัดทําเปน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 และดําเนินการตามแผนฯ ที่กําหนดข้ึน (9.1-4-06) 
 

รายการหลักฐาน 

9.1-4-01     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2555 วันพฤหัสบดีที่        

6 กันยายน  2555 วาระเรื่องเพื่อพิจารณา ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา       

และวาระที่ 4.3 เรื่องการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2555 

9.1-4-02    ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

9.1-4-03    หนาจอ CHE QA Online system ที่แสดงผลของคณะพยาบาลศาสตร 

9.1-4-04    จดหมายขาว ขาวคณะฯ เว็บไซด และบอรดประชาสัมพันธ 

9.1-4-05    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2555 

 

5.มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากปที่ผานมา ใชในการ

ปรับปรุงการทํางาน (9.1-5-01) ดังนี้ กลยุทธดานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณดานทักษะสื่อสาร โดยมีการ

พัฒนาแบบประเมินทักษะสื่อสารใชในการประเมินการจัดการเรียนการสอน (9.1-5-02) กลยุทธดานการผลิต
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บัณฑิต โดยการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ทําใหไดแนวปฏิบัติในการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตในการสอบความรูรวบยอด การสอบขอขึ้นทะเบียนพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาล         

ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการ (9.1-5-03) กลยุทธดานการสรางเครือขายงานวิจัย โดยมีการเขารวม

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําใหไดแนวปฏิบัติ      

ในการนําไปใชประโยชนดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย และเทียบเคียงสมรรถนะระหวางสถาบันเพื่อ

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (9.1-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 

9.1-5-01     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555            

เรื่องรายงานสรุปผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ              

ปการศึกษา 2555 

9.1-5-02     แบบประเมินทักษะสื่อสารในนิสิตพยาบาล  

9.1-5-03      สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ทําใหไดแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสอบความรูรวบยอด  การสอบขอขึ้นทะเบียนพยาบาล

วิชาชีพ สภาการพยาบาล  ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการ 

9.1-5-04      สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหวางสถาบนั 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

6.มี ระบบสารสนเทศ/สารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                 

ครบทุกองคประกอบคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ ไดแกระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.1-6-01) ซึ่งระบบฐานขอมูลเหลานี้ สนับสนุนขอมูลใหแกการประกัน

คุณภาพ และยังใชเปนฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร มีความเชื่อมโยงขอมูล

ระหวางหนวยงานตางๆ สามารถใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะและสถาบัน 
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รายการหลักฐาน 

9.1-6-01     ระบบฐานขอมูลที่ใชรายงานขอมูลตามองคประกอบตางๆของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัย 

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต             

และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดสงเสริมใหนิสิต คณาจารยและบุคลากรของคณะเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7-01) และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต 

เชน หัวหนาฝายการพยาบาลหรือรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ

อาทิในรูปแบบของการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่           

พึงประสงค (9.1-7-02) ผูรับบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรและนิสิต (9.1-7-03) นอกจากนี้ยังจัดให

มีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิการศึกษา           

(9.1-7-04) 
 

รายการหลักฐาน 

9.1-7-01   รายงานผลการประเมินรายวิชาของนิสิตพยาบาลศาสตร มศว 

9.1-7-02   รายงานผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

9.1-7-03   ผลการประเมินโครงการของผูรับบริการวิชาการ  

9.1-7-04   ผลการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 

8.มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานและมีกิจกรรม

รวมกัน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดสงบุคลากร คือ อ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช และ นางสาวเสาวลักษณ สรรเพชร        

เขารวมสัมมนาโครงการสัมมนา KM เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย                   

เรื่อง“การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการประเมินคุณภาพภายใน” ของเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 

3 มหาวิทยาลัย กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนเจาภาพหลัก         

มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตลอดจน

เรียนรูรวมกันเกี่ยวกับเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่เปนใน

ทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ (ดินแดง) (9.1-8-01) 
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 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับวิชาชีพ

เดียวกันโดยในปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร มีความรวมมือกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

เซนเทเรซา อินติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-8-02) 

และไดมีกิจกรรมรวมกัน คือไดมีการจัดโครงการใหความรูเรื่อง บทบาทนิสิตในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร (9.1-8-03)      

คณะพยาบาลศาสตร ไดสงเสริมใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ

รวมกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น ในโครงการใหความรูเรื่อง บทบาทนิสิตในการประกันคุณภาพการศึกษา  

(9.1-8-04) ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการติดตามประเมินผลการสรางเครือขายเพื่อนําไปสูการพัฒนาการ

ทํางานรวมอยางตอเนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 

9.1-8-01     บันทึกขอความที่ ศธ 0519.1.11/508 วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอเชิญเสนอช่ือบุคลากร

เขารวมการสัมนา 

9.1-8-02     หนังสือที่ วนท.(พยบ.) 145/2555 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ขอสงนักศึกษาเขารวม

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

9.1-8-03    จดหมายขาวคณะพยาบาลศาสตร News Nurse SWU ปที่ 2 ฉบับที่ 2 วันที่ 16 มกราคม – 

15 กุมภาพันธ 2556 

9.1-8-04     รายงานสรุปการจัดโครงการใหความรูเรื่อง บทบาทนิสิตในการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทนิสิตที่สงเสริมประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษารวม

ทั้งตัวบงชี้ที่เหมาะสมในการประเมินเกี่ยวกับงานประกัน 

 

9.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ในปการศึกษา 2555 มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการบูรณาการการจัด      

การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีหนวยงานของสถาบันการศึกษาพยาบาลตางๆเขารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ คณบดีและผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย        

เซาทฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับ              

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาดูงานชุมชนแหลงฝกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลปาขะ และโรงพยาบาลศูนยการแพทยสิรินธร (9.9-9-01) อาจารยจากโรงเรียนพยาบาล

จากเมืองโอซากา ซิติ้ ประเทศญี่ปุน (School of Nursing, Osaka City University, Japan) เขารวมประชุม

แลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาดูงาน
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ชุมชนแหลงฝกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาขะ (9.9-9-02) สาขาวิชาตางๆ ไดจัดโครงการการ

จัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งนําความรูและประสบการณจากการบูรณาการดานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนมาเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีอาจารย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

สุราษฎรธานี รวมถึงผูแทนจากหนวยงานภายนอกเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (9.9-9-03) สาขาวิชาตาง  ๆ           

ไดใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในการควบคุมกํากับงานในภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน ซึ่งไดเผยแพรไปยังหนวยงานภายนอก คือ     

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มารวมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในภารกิจหลัก คือการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องเปนปที่สอง (9.9-9-04) เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

สถาบันตอไป 

 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร ยังไดเผยแพรงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบนั 

เรื่องความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2554 ใหแกคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี         

และคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยนานาชาติเซนทเทเรซา อินติ (9.9-9-05) 
 

รายการหลักฐาน 

9.9-9-01     เอกสารการประชุมความรวมมือทางวิชาการกับ College of Nursing, University of 

South Florida, USA และภาพถายกิจกรรมการประชุม  

9.9-9-02     เอกสารการประชุมความรวมมือทางวิชาการกับ School of Nursing, Osaka City 

University, Japan และรายช่ืออาจารยของสาขาวิชาฯ ที่เขารวมประชุม  

9.9-9-03    เอกสารประกอบการประชุมโครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนและรายช่ือผูเขารวมโครงการประชุม  

9.9-9-04    เอกสารบันทึกความรวมมือเรื่องเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหวางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทรและรายช่ืออาจารย สาขาวิชาฯ เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

9.9-9-05    หนังสือตอบขอบคุณและหนังสือรับรองการใชประโยชนจากคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานีและคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยนานาชาติเซนทเทเรซา อินติ  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปน้ี : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 10 องคประกอบอัตลักษณมหาวทิยาลยั และหนวยงาน 

(การเรียนการสอน) 
ตัวบงช้ีที่ มศว 10.1 : การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป     : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ      : ผูชวยศาสตรจารยทัศนียา วังสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 

ผูรายงานผล     : อาจารย ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ       เบอรโทรศัพท : 086-319-3399 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการถายทอดหรือเผยแพรอัตลักษณนิสิต ใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรของหนวยงาน รวมทั้ง

ผูเกี่ยวของรับทราบอยางทั่วถึง 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายในการสงเสริมอัตลักษณนิสิต“มีทักษะสื่อสาร”ซึ่งเปนอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553 -2556 ฉบับปงบประมาณ 

พ.ศ.2555) และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555  ของคณะพยาบาลศาสตร (10.1-1-01) มีการถายทอด   

อัตลักษณนิสิตดังกลาวไปยังผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร โดยผานวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

พยาบาลศาสตรและวาระประชุมของสาขาวิชา นอกจากนี้ยังเผยแพรอัตลักษณแกนิสิต และผูเกี่ยวของให

ทราบโดยการประกาศไวใน website ของคณะพยาบาลศาสตร (10.1-1-02) จัดทําปายประชาสัมพันธไว    

หนาลิฟท และติดประกาศไวในลิฟท (10.1-1-03) รวมถึงมีการแจงกิจกรรมการพัฒนาทักษะสื่อสารใหนิสิต

รับทราบในชวงปฐมนิเทศประมวลรายวิชาของแตละรายวิชา (10.1-1-04) 
 

รายการหลักฐาน  

10.1-1-01     แผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553 -2556) ฉบับปงบประมาณ พ.ศ.2555) และแผนปฏิบัติการ  

10.1-1-02    เอกสารแสดงการเผยแพรอัตลักษณทาง website คณะพยาบาลศาสตร 

10.1-1-03    เอกสารแสดงการเผยแพรอัตลักษณโดยการจัดทําปายประชาสัมพันธและการติดประกาศ 

10.1-1-04    ประมวลรายวิชา พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ 
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2. มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนที่อาจารยสอดแทรก หรือสงเสริมใหนิสิตมีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณนิสิตของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหน่ึง 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายใหทุกรายวิชามีกิจกรรมสงเสริมทักษะสื่อสารทั้งในวิชาทฤษฎีและวิชา

ปฏิบัติ รวมถึงมีการประเมินทักษะการสื่อสารของนิสิตจากการนําเสนอรายงาน/กรณีศึกษา เชน ในรายวิชา 

พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ มีกระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย

ประสบการณสื่อสารและเทคนิคการสื่อสารมวลชน มอบหมายใหนิสิตไดฝกทักษะสื่อสารรายกลุมในรูปแบบ

ตาง ๆ หนาช้ันเรียน ไดแก การนําเสนอขอมูลทางวิชาการ การสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน การสื่อสารทางเวที

ประชาคมหมูบาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมใหการชี้แนะและพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเมื่อนิสิต

นําเสนอหนาชั้นเรียน มีวิทยากรภายนอกชี้แนะเพื่อการปรับปรุงทักษะการสื่อสารของนิสิต (10.1-2.1-01) 

นอกจากนี้ ในรายวิชา ยังมีการมอบหมายใหนิสิตนําเสนอขอมูลนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพชุมชนทั้งในชั้น

เรียน และในการประชุมโครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัด

นครนายก นครนายก กิจกรรมการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มีแบบประเมิน

ทักษะการสื่อสารและมีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชนประเมินทักษะสื่อสาร (10.1-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 

10.1-2-01  ตัวอยางประมวลรายวิชา พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ ที่มีกิจกรรมการสงเสริมทักษะ

สื่อสารและแบบประเมินทักษะการสื่อสาร  

10.1-2-02    รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมี

สวนรวมในจังหวัดนครนายก กิจกรรมการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชน 

 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายใหทุกรายวิชามีกิจกรรมสงเสริมทักษะสื่อสารของนิสิตโดยมี

กิจกรรมการนําเสนอรายงาน/กรณีศึกษาหนาช้ันเรียน ยังมีการจัดโครงการที่สงเสริมอัตลักษณนิสิต จํานวน 2 

โครงการ คือ  

1) โครงการการพัฒนาทักษะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรเพื่อการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ

จัดการดานสุขภาพ  เปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารในชุมชน ในรายวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพชุมชน ของนิสิตชั้นปที่ 4 ไดสงเสริมอัตลักษณโดยใหนิสิตมีทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพแกชุมชน        

โดยมีผูนําชุมชนและผูเขารวมประชุมเปนผูประเมินทักษะสื่อสาร (10.1-3-01)  
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 2) โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัดนครนายก 

นครนายก กิจกรรมการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยสงเสริมใหนิสิตชั้นปที่ 2    

ที่ศึกษาในรายวิชา พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพใหมีทักษะสื่อสารโดยใหนิสิตสรุปขอมูลความรูเปนเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการและจัดทําโปสเตอร มีการมอบหมายใหนิสิตนําเสนอนวัตกรรมการเสริมสราง

สุขภาพชุมชนทางโปสเตอร มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินทักษะการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยอาจารย 

ผูแทนจากหนวยบริการสุขภาพและผูนําชุมชนเปนผูประเมินทักษะการสื่อสาร (10.1-3-02 ) ซึ่งทั้งสองโครงการ

มีการพัฒนาและเตรียมความพรอมดานการสื่อสารโดยใหนิสิตมีการฝกซอมการนําเสนอ มีอาจารยผูสอนให

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากการประเมินทักษะการสื่อสารในโครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการ

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของนิสิตจํานวน 12 กลุม พบวานิสิตมีพัฒนาการดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารได

คะแนนในระดับดี  โดยมีกลุมที่มีทักษะการสื่อสารบรรลุตัวชี้วัด รอยละ 85 จํานวน 11 กลุม คิดเปนรอยละ 

92.30 (10.1-3-03) 

 

รายการหลักฐาน 

10.1-3-01   รายงานโครงการพัฒนาทักษะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรเพื่อการเสริมสรางศักยภาพ

ชุมชนในการจัดการดานสุขภาพ   

10.1-3-02  รายงานโครงการ การจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

10.1-3-03   ผลการประเมินทักษะการสื่อสาร โครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน  

 

4.คณะ/หนวยงานมีการประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมอัตลักษณนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

คณะพยาบาลศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการสงเสริมอัตลักษณนิสิต ซึ่งไดกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ ประจําป 2556 โดยการประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรม และโครงการสงเสริมอัตลักษณ

นิสิต พบวา มีกิจกรรมสงเสริมทักษะการสื่อในทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่สงเสริมอัต

ลักษณนิสิต จํานวน 2 โครงการ บรรลุเปาหมายทั้ง 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 (10.1-4-01) มีการนําผล

การประเมินไปรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2556    

เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง (10.1-4-02) 
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รายการหลักฐาน 

10.1-4-01  สรุปผลการประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมอัตลักษณนิสิต 

10.1-4-02  รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่  4/2556         

วันที่ 4 เม.ย. 2556  

 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของนิสิต 
 

ผลการดําเนินการ 

 คณะพยาบาลศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมอัตลักษณของนิสิตเขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใหขอเสนอแนะ

สําหรับการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งนี้ สําหรับผลการประเมินที่ตองมีการปรับปรุงนั้น คณะพยาบาลศาสตร     

ไดนําไปดําเนินการในสวนของการจัดการเรียนการสอน คือ ในการนําเสนอรายงาน/กรณีศึกษาของแตละ

รายวิชา ตองมีการปรับปรุงการสื่อสารใหมีการสื่อสารสองทางและการจัดทําสื่อ Powerpointประกอบการ

นําเสนอ ตองปรับปรุงขนาดของตัวอักษรและการใชสีของตัวอักษร และจัดสรรใหนิสิตไดมีประสบการณในการ

นําเสนอรายงานอยางเทาเทียมกัน และในการจัดโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการอื่นๆ ควรมีการ     

บูรณาการดานการสงเสริมอัตลักษณนิสิตทุกโครงการ ใหนิสิตมีการนําเสนอรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย

ขึ้นรวมถึงการสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสไปนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ (10.1-5-01) 
 

รายการหลักฐาน 

10.1-5-01  รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่  4/2556       

วันที่ 4 เม.ย. 2556 วาระเพื่อพิจารณาการปรับปรุ/พัฒนาทักษะการสื่อสาร 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว : ปการศึกษา 2554  

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี :ปการศึกษา 2555  

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.มีปรัชญา และวิสัยทัศนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

สอดคลองกับพันธกิจของคณะ ทําใหสามารถบรรลุ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร 

2. มีการกําหนดประเด็นการเตรียมความพรอมเขา

สูประชาคมอาเซียนชัดเจนและเปนรูปธรรม 

1.ดํ า เนินการปรั บปรุ ง แผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัติการประเด็นการเตรียมความพรอมเขา   

สูประชาคมอาเซียนใหชัดเจนและมากกวานี้ 

 

 

จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.บัณฑิตที่สํ าเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555    

สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพไดในระดับดี 

(82.82%) 

2.บัณฑิตที่สํ าเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554       

ไดงานทําตรงตามสาขาครบทุกคน 

3.บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ

มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนใหไดมาตรฐานระดับสากล 

1.สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติใหมาก

ขึ้น 

2.กํากับใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

3.เสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมี

จํานวนนอย 

 

 

1.จัดสรรอัตราอาจารยใหเพียงพอ เชน รับอาจารย

ใหมมาชวยสอน  เพื่อใหอาจารยที่ถึงกําหนดเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ ไดมี เวลาทําผลงานทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น 

2. จัดสรรเวลาใหอาจารยไดไปทําผลงานทาง

วิชาการ 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. คณะพยาบาลศาสตรมีการสนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดกิจกรรมนิสิตอยางเพียงพอ 

2. มีชมรมศิษย เกาคณะพยาบาล มศว ดําเนิน      

การโดยบัณฑิตพยาบาลศาสตร ที่จบการศึกษา    

ในระดับปริญญาตรี ตั้งแตรุนที่  1 ถึง ปจจุบัน     

โดยประสานงานกับฝายวิชาการ และฝายพัฒนา

ศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต ข อ ง ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางตอเนื่อง       

ในการ เผยแพรข าวสารทั้ ง ทางด านวิชาการ       

และดานกิจกรรมไดอยางทั่วถึง 

3.  มีการสร าง เครือขายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของนิสิต 4 สถาบัน ประกอบดวย  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ   

- วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี 

1.พัฒนาการสรางเครือขายนิสิตนักศึกษาระหวาง

สถาบัน เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่ง

กันและกัน 

 

 

จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

129 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. มีการสรางเครือขายการทํางานวิจัยรวมกับ

สถาบันในตางประเทศ ทําใหมี โอกาสพัฒนา

คุณภาพงานเทียบเทาระดับสากล 

2.มีการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับงานวิจัย 

อยางเปนระบบและตอเนื่องครอบคลุมการใหทนุทาํ

วิจัยการเผยแพรและเสริมแรงจูงใจในการใหรางวัล

ในการเผยแพรบทความวิจัย 

1.สงเสริมการพัฒนาความชํานาญดานภาษาอังกฤษ

และการนําไปใชอยางตอเนื่อง 

2. เสริมแรงจูงใจในการใหรางวัลการพัฒนางานวิจัย

ที่มีคุณภาพเทียบเทาระดับสากลตอไป 

 

 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.จํานวนผลงานทางวิชาการไดแก ตํารา บทความมี

จํานวนนอย 

2.มีการเผยแพรงานวิชาการนอย 

3.จํานวนทุนวิจัยภายนอกมีนอย 

4.มีการรับรองการใชประโยชนนอยเกินไป 

5.คณาจารยมีภาระงานประจําตามพันธกิจมากทํา

ใหมีเวลาในการพัฒนางานวิจัยนอย 

 

1.สง เสริมใหอาจารย เขียนบทความและตํารา       

ใหมากขึ้น  

2.กระตุนใหอาจารยทําผลงานการเขาสูตําแหนง   

ใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดผลงานทางวิชาการ 

3.เสริมแรงจูงใจในการใหรางวัลในการรับรองการ   

ใชประโยชนตอไป 

4.ประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกใหทราบอยาง

หลากหลาย 

5.พัฒนาระบบจัดอบรมใหความรูในการเขียนโครง

รางวิจัยเพื่อขอทุนจากภายนอก 

6.จัดทํา Work Load เพื่อกระจายภาระงาน       

ใหทั่วถึงทําใหมีเวลาในการพัฒนางานวิจัยมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายให

กําหนดเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือการบริการ

วิชาการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนซึ่ง

สอดคลองกับภารกิจและกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ของคณะพยาบาลศาสตร  

2.คณะพยาบาลศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุน

การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับ    

พันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

1.พัฒนาการบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับ

พันธกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

 

 

 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.กิจกรรมการใหบริการวิชาการแกชุมชนยังมีความ

ตอเนื่องและยั่งยืนนอย 

1.สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก

ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน              
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1 . ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร ส น ับ ส น ุน

งบป ระม าณและ โอก าส ดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเชนใฟนิสิตแสดงผลงานการ เลน

ดนตรีไทยและการรําไทยในกิจกรรมตา งๆ

ของคณะพยาบาลและของมหาวิทยาลัย 

2.จัดโครงการ เพิ่มทักษะการ เลนดนตรีไทย 

(โ ค ร ง ก า ร ศ ิล ป ะ บ ร ร เ ล ง ) ใ ห แ ก น ิส ิต

พยาบาลและใหนิสิตไดมี โอกาสแสดงผลงาน

การเลนดนตรี ไทยในเทศกาลตางๆ 

1.สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น 

2.สงเสริมใหนิสิตศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของ

ประเทศในประชาคมอาเซียนใหมากขึ้นเพื่อเปนการ

เตรียมความพรอม 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีการจัดการความรู

กวางขวางและหลากหลายมากขึ้น เชน การสราง

เครือขายการแลกเปลี่ยนความรูระหวางสถาบัน 

ระดับสถาบัน และสาขาวิชาตางๆ 

2.คณะพยาบาลสาสตรมีนโยบายที่ชัดเจนใหมีการ

นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาพัฒนา

ตอยอดใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง 

1.สงเสริมใหมีการนําประสบการณแลกเปลี่ยน

เรียนรูมาพัฒนาพันธกิจหลักอยางยั่งยืน 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.การแลกเปลี่ยนเรียนรูยังมีไมครบทุกสาขาวิชา 

 

1.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกาํหนด

ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู             

ตามความเชียวชาญ 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบปะมาณ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.คณะมีศักยภาพในการเพิ่มรายไดดวยการบูรณา

การกับงานดานการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ

ความตองการพัฒนาและปญหาสุขภาพชองประเทศ 

เชนการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาล       

พี่เลี้ยง 

2.มีการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินที่เปนระบบ

และรัดกุมมากขึ้นสอดคลองกับฝายการเงิน 

1.ทําวิจัยในโครงการจัดอบรม เพื่อนํามาปรับปรุง

การจัดรูปแบบการอบรมใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.การติดตามเอกสารการเงินยังมีความลาชา

เนื่องจากคณาจารยปฏิบัติภารกิจนอกสถาบัน 

 

1.พัฒนาระบบการติดตามเอกสารจากคณาจารย

ผานสาขาวิชาฯ 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1.มหาวิทยาลัยโดยฝายประกันคุณภาพการศึกษามี

การพัฒนาระบบและกลไกการทํางานที่สงเสริมการ

ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล

ศาสตร 

2.คณะพยาบาลศาสตร มีการสรางเครือขายประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและ

ร ว บ ร ว ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น ก า ร ทํ า ง า น กั บ

สถาบันการศึกษาภายนอกอยางตอเนื่อง 

3.ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรใหความสําคัญ

และใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการสงผลใหมีการพัฒนาของผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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ขอมูลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร  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�มคีุณวฒุปิรญิญาเอก

เปรยีบเทยีบกบัปีที�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�ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการในปีกอ่นหน้าปี

ที�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. ผลรวมจํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน

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

  
4. จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัประจําท ีไมน่บัรวมผูล้าศกึษาต่อ 

(ปีการศกึษา) 
25.0 28.0 33.0 

สมศ.1 บณัฑิตปริญญาตรีที�ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  1. จํานวนบณัฑติปรญิญาตรทีี�ไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 

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�องการมงีานทํา 

(ปีการศกึษา) 
100.00 86.00 90.00 

  4. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ไดง้านทําหลงัสาํเรจ็การศกึษา (ไม่

นบัรวมผูท้ี�ประกอบอาชพีอสิระ) (ปีการศกึษา) 
100.00 86.00 90.00 

  5. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ประกอบอาชพีอสิระ (ปีการศกึษา)       

  6. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี�มงีานทํากอ่นเขา้ศกึษา 

(ปีการศกึษา) 
      

  7. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�มกีจิการของตนเองที�มรีายไดป้ระจํา

อยู่แลว้ (ปีการศกึษา) 
      

  8. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา (ปี

การศกึษา) 
      

  9. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�อุปสมบท (ปีการศกึษา)       

  10.จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�เกณฑท์หาร (ปีการศกึษา)       

  11.เงนิเดอืนหรอืรายไดต้่อเดอืน ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

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

  12.รอ้ยละของผูต้อบแบบสาํรวจเรื�องเรื�องการมงีานทํา (อย่างน้อยรอ้ย

ละ 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. ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติของนายจา้งหรอืสถาบนั

ที�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       

   5. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั �งหมด (คน) - - - 
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   6. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที�ไดร้บัการประเมนิ
คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (คน) 

      

  7. ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติของนายจา้งหรอืสถาบนั

ที�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. ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติของนายจา้งหรอืสถาบนั
ที�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�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติตามกรอบ 

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) 
      

  2. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแผน ก. (ปีการศกึษา)       
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  3. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแผน ข. (ปีการศกึษา)       

  ระดบัคุณภาพงานวจิยั (ปีปฏทินิ)       

  4. จํานวนรวมของบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์แผยแพรสู่ส่าธารณชนใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง (คา่นํ�าหนัก 0.25) 
      

  5. จํานวนรวมของบทความวจิยั ที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�องจาก
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ(Proceeding) (คา่นํ�าหนกั 0.50) 

      

  6. จํานวนรวมของบทความวจิยั ที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�องจาก

การประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ(Proceeding) (คา่นํ�าหนัก 0.75) 
      

  7. จํานวนรวมของบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบัชาต ิ(คา่นํ�าหนัก 0.75) 
      

  8. จํานวนรวมของบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาติ  (คา่นํ�าหนกั 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�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  13. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค

อาเซยีน (คา่นํ�าหนกั 0.75) 
      

  14. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 1.00) 
      

  15. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ ของ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
      

  16. ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานงานวจิยัและผลงานสรา้งสรรค์ที�

ตพีมิพ์หรอืเผยแพร ่ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
      

สมศ.4 ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที�ได้การตีพิมพ ์

  1. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั �งหมด (ปีปฏทินิ)       

  2. จํานวนรวมของบทความวจิยัของวทิยานิพนธ์ที�ตพีมิพ์ (ปรญิญาเอก)       

  ระดบัคุณภาพงานวจิยั (ปีปฏทินิ)       



 

 
 

139 

  3. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�องจากการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิ(คา่นํ�าหนัก 0.25) 

      

  4. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื�องจากการประชมุ

วชิาการระดบันานาชาต ิ(คา่นํ�าหนัก 0.25) 
      

  5. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�ปรากฎใน

ฐานขอ้มลู TCI   (คา่นํ�าหนกั 0.25) 
      

  6. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�มี

ชื�อปรากฎในประกาศของ สมศ. (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  7. จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ที�มชีื�อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.  (คา่นํ�าหนัก 0.75) 
      

  8. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มูลการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

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

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

      

  11. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

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

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

      

  9. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มูลการ
จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

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

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

      

  10. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร 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�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ 

ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
      

  ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค์ (ปีปฏทินิ)       

  14. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอื

จงัหวดั (คา่นํ�าหนกั 0.125) 
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  15. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 0.25) 
      

  16. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  17. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค

อาเซยีน (คา่นํ�าหนกั  0.75) 
      

  18. จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ(คา่
นํ�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�องจากการประชุมวชิาการระดบั

นานาชาต ิ(คา่นํ�าหนกั 0.25) 
      

  10. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�ปรากฎใน

ฐานขอ้มลู TCI (คา่นํ�าหนกั 0.25) 
      

  11.จํานวนบทความวจิยัที�มกีารตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�มี

ชื�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�อปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

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

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

      

  

14. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลูการ

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

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

      

  

15. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  

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

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

      

  

16. จํานวนการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที�มชีื�อปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร 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�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ (คา่นํ�าหนกั 0.50) 
      

  
23.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาค

อาเซยีน (คา่นํ�าหนกั 0.75) 
      

  
24.จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ(คา่

นํ�าหนกั 1.00) 
  1   

  
25.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร ่ของ
อาจารย์ประจําและนกัวจิยั 

  1.250   



 

 
 

142 

  
26.ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�ตพีมิพ์หรอื
เผยแพร ่ของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั 

6.500 6.500 8.500 

สมศ.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์�นําไปใช้ประโยชน์ 

  1. จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวจิยัประจําทั �งหมด (รวมลาศกึษาต่อ) 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 (รวมลาศกึษาต่อ) 40.50 45.00 44.00 

  
2. บทความวชิาการที�ไดร้บัการตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาต ิ(คา่นํ�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�มคีณุภาพสงูมผีูท้รงคุณวฒุติรวจอ่านตามเกณฑ์

ขอตําแหน่งทางวชิาการ (คา่นํ�าหนกั 1.00) 
      

  7. ผลรวมท่วงนํ�าหนกัของผลงานวชิาการที�ไดร้บัรองคุณภาพ 0.250 0.250 4.000 

สมศ.8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

  1. จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการทั �งหมดตามแผนที�สถา

อนุมตั ิ
6 7 9 

  2. จํานวนโครงการกจิกรรมบรกิารทางวชิาการที�บรูณาการเฉพาะกบั

การเรยีนการสอน 
2 4 1 

  3. จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการที�บรูณาการเฉพาะกบั

การวจิยั 
      

  4. จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการที�บรูณาการกบัทั �งการ

เรยีนการสอนและกบัการวจิยั 
    4 

สมศ.12 การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ของสภาสถาบนั 

  
1. คะแนนการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยั (คะแนน

เตม็ 5) 
      

สมศ.13 การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารสถาบนั 
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1. คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารสถาบนัโดยคณะกรรมการที�สภา
สถาบนัแต่งตั �ง (คะแนนเตม็ 5) 

5.00 5.00 5.00 

สมศ.14 การพฒันาคณาจารย ์

  1. จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ) ที�มวีฒุปิรญิญา

ตร ี(คา่นํ�าหนกั 0) 
0.0 0.0 0.0 

  2. จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ) ที�มวีฒุปิรญิญา

โท (คา่นํ�าหนกั 2) 
23.5 28.0 25.0 

  3. จํานวนอาจารย์ประจํา (ที�ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ) ที�มวีฒุปิรญิญา

เอก (คา่นํ�าหนกั 5) 
6.0 6.0 9.0 

  4. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี
(คา่นํ�าหนกั 1) 

0.0 0.0 0.0 

  5. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาโท 

(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�มวีฒุปิรญิญาตร ี

(คา่นํ�าหนกั 3) 
0.0 0.0 0.0 

  8. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาโท 

(คา่นํ�าหนกั 5) 
1.0 1.0 1.0 

  9. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาเอก 

(คา่นํ�าหนกั 8) 
0.0 0.0 0.0 

  10.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี(คา่

นํ�าหนกั 6) 
0.0 0.0 0.0 

  11.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาโท (คา่
นํ�าหนกั 8) 

0.0 0.0 0.0 

  12.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที�มวีฒุปิรญิญาเอก (คา่

นํ�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 (คะแนนเตม็ 

5) 
3.94 4.40 4.51 

สมศ.16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 

  1. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีั �งหมด (คน) 102.00 86.00 93.00 

  2. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะ

ตามอตัลกัษณ์ (คน) 
60.00 73.00 93.00 
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  3. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี�
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�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญาโทที�

มคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
      

  8. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ
ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 

- - - 

  9. จํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั �งหมด (คน) - - - 

  10. จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกที�ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะ

ตามอตัลกัษณ์ 
- - - 

  11. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญาเอก

ที�มคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
      

  12. รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของนายจา้งที�มตี่อ

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
- - - 

  13. จํานวนบณัฑติที�ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์

ทั �งหมด (คน) 
60.00 73.00 93.00 

  14. ผลรวมของคา่คะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติที�มคีณุลกัษณะ

ตามอตัลกัษณ์ 
230.00 305.60 166.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


