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คํานํา 
 
           คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสวนงานภายในซึ่งดําเนินการจัดการศึกษา      
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแตปการศึกษา 2542 พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตรครอบคลุม      
การผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรของ         
คณะพยาบาลศาสตร ทุกระดับทั้งผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ทุกฝาย และนิสิต ไดนําระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการทาํงานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ทั้ง 4 ดาน ตลอดจนการจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก และระดับ           
คณะพยาบาลศาสตร และนําผลการประเมิน มาทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการจัดการศกึษา ใหดียิ่งขึน้อยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องทุกป ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ใหเปนสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร ที่มีคุณภาพดี ย่ิงขึ้นตอไป 

           คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศกึษา 2556 เพื่อที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะไดประเมิน และให
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย       
การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการในภาพรวมของ          
คณะพยาบาลศาสตร 

           คณะพยาบาลศาสตร ขอขอบคุณคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผูเกี่ยวของ   
ทุกทาน มา ณ โอกาสนี้   
                 
 
 
 
 
 
                           

               ( รองศาสตราจารยศศธิร  วรรณพงษ ) 
                 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

 

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดปฏิบัติภารกิจในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพมาตั้งแต พ.ศ.2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
เคยมีคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งตั้งอยูที่วิทยาเขตบางแสน ตั้งแตป พ.ศ.2525 ตอมามหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2533              
คณะพยาบาลศาสตร จึงอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ตอมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดคณะซึ่งจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ      
เชน คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสชัศาสตร และคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ไดดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
ชนนี ณ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนโรงพยาบาล 500 เตียง ซึ่งเปดใหบริการใน            
ป  พ .ศ .2542 สถานการณขณะนั้นยังอยู ในภาวะขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอยู เปนจํานวนมาก                
ดังที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหวิชาชีพการพยาบาลเปนสาขาวิชาชีพขาดแคลน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2535 
และไดใหคณะพยาบาลศาสตรในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจัดทําแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 

 จากสถานการณดังกลาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําริจัดทําโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาล
ศาสตร ทําหนาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติ และผลิตพยาบาลเพื่อ
ทํางานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ โดยไดเริ่มดําเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ในป พ.ศ.2534 

ตอมาในป พ.ศ .2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแตงตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อจ ัด
ดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยมีสํานักงานชั่วคราวอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน และไดนําโครงการฯ เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับอนุมัติ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง         
คณะพยาบาลศาสตร ไมไดบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)  

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง   
คณะพยาบาลศาสตร จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนโครงการภาควิชาพยาบาล
ศาสตร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร 
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วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย ดร.ทัศนา       
บุญทอง เปนประธานฯ ไดนําเสนอหลักสูตรและปรบัโครงการจัดตั้งภาควชิาพยาบาลศาสตร เปนโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดรับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง       
คณะพยาบาลศาสตร เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบในหลักการและใหดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนได แตเน่ืองจากประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี               
ไดมีนโยบายชะลอการจัดตั้งหรือเพิ่มหนวยงานใหมทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา             
ระยะที่ 8 ไวกอน 

วันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาล          
ศาสตรบัณฑิต ตามที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเสนอและอนุมัติใหเปดดําเนินการเรียนการสอนได 
และไดเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต         
โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน 

วันที่  10 เมษายน พ.ศ .2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง             
คณะพยาบาลศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2543  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร       
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ือทําหนาที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ตามความตองการของสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติโดยผลิตรุนแรก จํานวน 36 คน เพิ่มเปน 50 คน ตอมาคณะพยาบาลศาสตรไดรวมโครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม มาตั้งแตปการศึกษา 2549 ปจจุบันเพ่ิมจํานวน รับนิสิต จํานวน 120 คน/ปการศึกษา 

 

ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร  ไดรับมอบหมายจากสภาการพยาบาลใหเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษา

ตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร  โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 
3. หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล 
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟนฟูวิชาการ 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
 

ปรัชญา (Philosophy)        
ความรูคูคุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตสูสังคม 

 

ปณิธาน (Pledge)            
มุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพที่มีความรู คูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัย และนวัตกรรม 

ใหบริการชุมชน  เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน (Vision)  
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ ที่มีความรู คูคุณธรรม 

สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตรที่มีความรูคูคุณธรรม สอดคลองกับความตองการของสังคม ทั้งใน  
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองคความรูดานสุขภาพ และการศึกษา 
3. ใหบริการวิชาการดานสุขภาพอยางมีสวนรวม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย          

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมอยางมีคุณภาพ 
4. สงเสริม ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค   (Objectives) 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สรางและเผยแพรผลงานวิจยัและนวตักรรม เพื่อใหเกิดองคความรูใหม ในศาสตรทางการพยาบาล 
และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 

3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของประชาชน สังคม และบุคลากรใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน วัฒนธรรมและศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิ

บาล เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร 
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สาขาวิชา 

การพยาบาลเด็ก 

โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิชา 

การพยาบาลชุมชน 

สาขาวิชา 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

และผูสู้งอายุ 

สํานักเสริมศึกษาและ

สาธิตทางการพยาบาล 

สาขาวิชา 
สุขภาพจิตและ 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

สํานักงานคณบด ีสาขาวิชา 

การพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แผนภาพ : แสดงโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดี 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

หัวหน้าสาขา/สํานัก 

- การพยาบาลเดก็ 
- การพยาบาลชุมชน 

- การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
- สุขภาพจิตและการพยาบาล 
  จิตเวชศาสตร์ 

- การพยาบาลมารดาทารก 
  และการผดุงครรภ ์
- สํานกัเสริมศึกษาและสาธิต 
  ทางการพยาบาล 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูช่้วยคณบดี 

ฝ่ายจดัการศึกษา 

ผูช้่วยคณบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

และประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ผูช่้วยคณบดี 

ฝ่ายวจิยั 

ผูอ้าํนวยการ 

สํานักงานคณบดี 

แผนภาพ : แสดงโครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชือ่ผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  ประจาํปการศกึษา 
2556 

  

ลํา
ดับ
ที่ 

รายนาม ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารยศศธิร          วรรณพงษ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย        รัตนเสถียร รองคณบดฝีายบรหิาร 
3 ผูชวยศาสตราจารยทศันียา        วังสะจันทานนท รองคณบดฝีายวิชาการ 
4 อาจารยวิไลกุล                    หนูแกว รองคณบดฝีายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
5 อาจารย ดร.จันทิมา          ฤกษเลื่อนฤทธิ ์ ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา 
6 อาจารย ดร.นิลภา   จิระรัตนวรรณะ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
7 อาจารย ดร.วนิดา         วิสทุธพิานิช ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

และหัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
8 ผูชวยศาสตราจารยอบุลวนา                   ขวญับญุจันทร หั ว ห น า สํ า นั ก เส ริ ม ศึ ก ษ า แ ล ะส า ธิ ต ท า ง            

การพยาบาล 
9 ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ   ชูชื่น หั วห น าสาขาวิช าสุขภาพ จิต และการพยาบาล         

จิตเวชศาสตร 
10 อาจารย ดร.ศรสีุดา                 รัศมีพงศ หัวหนาสาขาวชิาการพยาบาลชมุชน 
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรปวีณ       ชื่นใจเรือง หัวหนาสาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและผูสงูอาย ุ
12 อาจารยวันเพ็ญ     รักษปวงชน หัวหนาสาขาวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ 
13 นางสาวพรทิพย          ศรีเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผูอาํนวยการสาํนักงานคณบด ี
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หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 คณะพยาบาลศาสตร มหีลกัสูตรที่เปดสอนในปการศกึษา 2556 ทั้งสิ้น 1 หลักสูตร ระดับปรญิญาตรี 1  
หลักสูตร ดังแสดงในตาราง 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ภายใตการกํากับ
ดูแล 

เกณฑมาตรฐาน 2548 เกณฑมาตรฐาน TQF 
เอกสาร 
อางอิง ปที่เปด

สอน 

ผลการประเมิน ปที่เปด
สอน 

ผลการประเมิน 

ภาควิชา คณะ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ระดับปริญญาตรี                   

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

 2548  
 

2555  
 

ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร 

  รวมระดับปริญญาตรี   
        

 

  รวมท้ังสิ้น 1 หลักสูตร 
         

 

จํานวนนิสติ 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 400 - - 400 

รวม     
 

จํานวนอาจารยและบคุลากร 
จํานวนอาจารยประจาํ 

จํานวนอาจารยจาํแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ (คน) 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

    19 5 1  12 5   31 10 1  
รวม 42 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน) รวม 
ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

5 11 13  29 
รวม 29 
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ขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
 

หมวดรายจาย/ 

แหลงงบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงนิรายได รวม 

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

งบดาํเนินการ 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 
 
ขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที ่
 

อาคารสถานที ่
ลักษณะการใชอาคารศรีนครินทร 

หมายเหตุ หอง
ผูบริหาร 

หองพัก
อาจารย 

หองประชุม หองเรียน 
หอง 

ทํางาน 
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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อัตลกัษณและเอกลกัษณ 
1) อัตลักษณ 

  นิสิตคณะพยาบาลศาสตรมทีักษะสื่อสาร 
 2) เอกลักษณ 
  บริการวิชาการอยางมสีวนรวมเพื่อใหชุมชนเขมแขง็ และยั่งยืน 

 
ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะของผลการประเมิน ปการศกึษา 2556 

 
ขอเสนอแนะภาพรวม 
 

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดาํเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ 
                คณ ะพยาบ าลศ าส ตร เป นค ณ ะที่ มี
คุณภาพทางการศึกษาสูงมีจุดเดนในการพัฒนาบัณฑิต
ให มีความรูความสามารถ ความมีระเบียบวินัย ความ
กระตือรือรนและความภูมิใจในวิชาชีพอยางสูง แมวา
คณะพยาบาลศาสตรจะมีบุคลากรจํานวนนอยและ
กอตั้งไดไมนาน คณะพยาบาลศาสตรมีระบบ การนํา
องคกรที่ดี จึงเอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี โดยมีสวน
รวมของบุคลากรและทําใหแผนการและโครงการตาง 
ๆ ประสบความสาํเร็จอยางสูง คณะพยาบาลศาสตรยัง
สามารถบริการชุมชนไดอยางดีทําใหคณะมีจุดเดนใน
การผลิตพยาบาลที่มีความสามารถสูงในการพยาบาล
ตอประชากรในชุมชนและคณะพยาบาลศาสตรยังจัด
การศึกษาใหกับพยาบาลวิชาชีพในหลายสาขา     
รวมทั้งผูชวยพยาบาลซึ่งเอื้อตอการทําใหคณะสราง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะไดดี นอกจากนี้คณะ
พยาบาลศาสตรยังมีการดํา เนินการด านประกัน
คุณภาพที่ดีพัฒนาอยางตอเนื่องจนทําใหมีคุณภาพ
ระ ดั บ สู ง  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น อุ ด ม ศึ ก ษ า              
และมาตรฐานวิชาชีพ อยางไรก็ตามเพื่อใหคณะเปน
สถาบันการศึกษาชั้นนําอยางแทจริง คณะพยาบาล
ศาสตรควรกําหนดความสามารถเฉพาะและเปาหมาย
เชิงกลยุทธที่ชัดเจนเพื่อเอื้อตอการเปนองคกรที่เปน
เลิศ และมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสูงตอไป 

        คณะพยาบาลศาสตร เนนการพัฒนาบัณฑิตให 
มีความรูความสามารถทางวิชาชีพ มีคุณธรรม  
จริยธรรม และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร โดยเรงรัดการพัฒนา
นิสิตและอาจารยสูความเปนสากล มีการแลกเปลี่ยน
นิ สิ ต แล ะมี ค ว าม ร วมมื อ กับ มห าวิ ท ยา ลั ย ใน
ตางประเทศ โดยสงอาจารยรวมมือทางการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน มีการบริการวิชาการแก
ชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย   
เนนการพัฒนาความสามารถดานอัตลักษณทักษะ
สื่อสาร และผลิตพยาบาลที่มีความสามารถสูง ในการ
ให บ ริ ก า รพ ย า บ า ล ต อ ป ร ะช า ช น ใน ชุ ม ช น          
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตรยังจัดการศึกษา 
อบรมใหกับพยาบาลวิชาชีพในหลายสาขา เปนการ
เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะแยกรายองคประกอบ 
 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ  

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดาํเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ 
1. แมวาจะมผีลการดําเนินการตามตัวบงชีข้องแผนกล
ยุทธ แตการประเมินผลดังกลาวเปนเพียงการทบทวน
รายงานการใหขอเสนอแนะจากการวิเคราะหปญหา
และอุปสรรคเทานั้น จึงควรทําการประเมินผลอยาง
ลึกซึ้ง เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวบงชี้
หรือตัวชี้วัดตาง ๆ หาความสัมพันธเชิงเหตุผล เพื่อ
สามารถประเมินความสาํเร็จไดอยางแทจริงและนําผล
การประเมินมาตั้งคาเปาหมายใหมได 

1.ปรับปรุงแบบฟอรมและกระบวนการจัดเก็บผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี ้เพื่อวิเคราะห หาความสัมพันธ
ระหวางตัวบงชี้ 
 
 
 

2.เห็นควรมีการคนหา “ความสามารถเฉพาะ” ของ
องคกรที่โดดเดนและนํามาประกอบการวางวิสยัทัศนที่
จะยกฐานะขององคกรไปสูทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให
คณะพยาบาลศาสตร เปนผูนําในการจดัการศกึษาดาน
พยาบาล และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ 

คณะพยาบาลศาสตรไดคนหาความสามารถที่โดดเดน
ขององคกรและนํามาพัฒนาใหดีขึ้น ดังนี้  
1.พัฒนาการบูรณาการบริการวชิาการทัง้การเรียนการ
สอนและการวิจัย 
2.การใชชุมชนเปนรากฐานการเรียนรู 
3.การเรียนรูอยางมีสวนรวม 

 
 

องคประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต  

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดาํเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ 
1. สงเสริมทุกแนวทางใหอาจารยทําตําแหนงทาง
วิชาการมากขึ้น 

1.จัดทําแผนพัฒนาความกาวหนาในการทําตําแหนง
ทางวิชาการรายบุคคล 
2.จัดทําระบบและกลไกติดตามในการปฏิบัติตามแผน 
เชน ทําวาระติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใน
การประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  

 
 

องคประกอบที่ 3 :  กิจกรรมพัฒนานิสิต 

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดาํเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ 
1. เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาปฏิบัติงานของการ
พัฒนานิสิตควรมีการนําตัวชี้วัดทางดานคุณภาพเขา
มาชวยการพัฒนาเพื่อสะทอนการทํางานของนิสิต
และความรูที่นิสิตไดรับ สามารถนํามาถอดบทเรียน
ในการทํางานของกิจกรรมที่ดี เชน กิจกรรมปลูกจิต
อาสา และการใหบริการดานสุขภาพขั้นตน เปนตน 
และชวยพัฒนาองคความรูใหกับนิสติปตอๆไปมากขึ้น 

1.กําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด ทางดานคุณภาพและ
แนวทางการประเมินของโครงการการพัฒนานิสิตให
ชัดเจน 
2.นําความรูจากการถอดบทเรียนในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ มาพัฒนาใหดีขึ้น 
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องคประกอบที่ 4 : การวิจัย  

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดาํเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ 
1. ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพในรายงาน
สืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติมากขึ้น 

1.สนับสนุนในเรื่องเวลาและงบประมาณ (ดานการ
ดําเนินการวิจัย ดานการตีพิมพ และเงินรางวัลจาก
การตีพิมพ) 
2.มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียน
รายงานวิจัย 

2. ควรมีการสนับสนุนใหนิสิตพยาบาลชั้นปที่  4       
ทําโครงการนวัตกรรมเผยแพรในการประชุมเครือขาย
พยาบาลมากขึ้น เพื่อชวยอาจารยในการทําวิจัย 

1.สนับสนุนนิสิตพยาบาลในการเผยแพรโครงการ
นวัตกรรมในการประชุมเครือขายพยาบาล 

 
 

องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดาํเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ 
1.กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของการเตรียมตอบสนอง
ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดดานกิจกรรม 

1.ดํา เนินการกําหนดตัวชี้ วั ดดานความ เสี่ ยงให
ครอบคลุมกิจกรรมสําคัญ 

2.ทําการประเมินผลการเตรียมความพรอมตอความ
เสี่ยงอยางเปนระบบ 

1.จัดทําระบบการประเมินผลเพื่อเตรียมความพรอม
ดานความเสี่ยง 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนนิการตามตัวบงช้ีคุณภาพ 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลดําเนินการ บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตัวตัง้/ตัวหาร ผลลัพธ  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.1 8 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 1 5.00 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.1 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 / 5.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.2 รอยละ 60 17.00 รอยละ 40.48 x 3.37 

42.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.3 รอยละ 30 1.00 รอยละ 2.38 x 0.40 

42.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.4 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 / 5.00 
ตัวบงชี้ มศว 2.5.1 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 / 5.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.6 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 / 5.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.7 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 4.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.8 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 2 (สกอ. 7 ตวับงช้ี) 3.96 
คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 2 (สกอ. + มศว 8 ตัวบงชี)้ 4.10 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ สกอ. 3.1 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 / 5.00 
ตัวบงชี ้สกอ. 3.2 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ สกอ. 4.1 6 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 / 5.00 
ตัวบงชี ้สกอ. 4.2 6 ขอ 1,2,3,4,5 x 4.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 4.3 150,000.00 9,567,400.00 347,905.45 / 5.00 

27.50 
คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 4 4.67 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลดําเนินการ บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน ตัวตัง้/ตัวหาร ผลลัพธ  

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ สกอ. 5.1 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 5.00 
ตัวบงชี้ สกอ. 5.2 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 5 5.00 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี ้สกอ. 6.1 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 6 5.00 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ สกอ. 7.1 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 / 5.00 
ตัวบงชี ้สกอ. 7.2 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 5.00 
ตัวบงชี ้สกอ. 7.4 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 7 (สกอ. 3 ตวับงช้ี) 5.00 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ สกอ. 8.1 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 8 5.00 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ สกอ. 9.1 9 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบท่ี 9 5.00 
องคประกอบตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ มศว 10.1 5 ขอ 1,2,3,4,5 / 5.00 

คาเฉลีย่คะแนนองคประกอบตามอัตลักษณ (มศว 1 ตวับงชี้) 5.00 
คาเฉลีย่คะแนนตวับงชี้ สกอ. 21 ตวับงชี ้ 4.61 

คาเฉลีย่คะแนนตวับงชี้ สกอ. + มศว 23 ตัวบงชี ้ 4.64 
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ผลการดําเนนิการตามตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 
 

ตัวบงชี้ที่ สกอ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป     : ปงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ      : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถยีร    เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 
ผูรายงานผล      : นายดนุพล    วัฒนา    เบอรโทรศัพท : 089-169-9897 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
8 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีสวนรวมของบุคลากร              

ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน       
และพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา         
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11      
(พ.ศ.2555-2559) 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร (1.1-1-01) ที่สอดคลองกับนโยบาย ของสภา

มหาวิทยาลยัและผูบรหิารทัง้ระดับมหาวทิยาลยั และระดับคณะพยาบาลศาสตร โดยจัดทําขึ้นภายใตกรอบของ
แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัย (1.1-1-02) ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2553 และมีการการจัดโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร และมีการปรับแผนทุกปโดย มีตัวแทนจาก
หลายภาคสวนมารวมรับผิดชอบในการดําเนินการ (1.1-1-03) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับนโยบาย 
และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง แผนกลยุทธกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน พระราชบัญญัติสถาบัน และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว     
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)    
(1.1-1-04) การจัดทําแผนยุทธศาสตรจัดทําโดยการมีสวนรวมของประชาคมภายในคณะพยาบาลศาสตร     
ดวยการจัดการประชมุ/สัมมนาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูแทน
นิสิต และผูเกี่ยวของ มีการรวมประชมุและมีสวนรวมแสดงความคดิเห็น เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
ตลอดจนนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555          
มาพิจารณารวมกับการวิเคราะห SWOT Analysis รวมกันปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ    
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คณะพยาบาลศาสตร ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสถานการณปจจุบัน (1.1-1-05) หลังจากที่การ
ดําเนินการปรับปรุงแผนสําเร็จจึงไดจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะเพื่อไปทําประชาพิจารณแลวปรับปรุงตาม        
ที่ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ (1.1-1-06)           
และสาขาวิชานําแผนของคณะไปเปนแนวทางจัดทําแผนของสาขาวิชาตอไป 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-1-01 แผนยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  4 ป  พ.ศ.2556-2559 ฉบับปงบประมาณ พ.ศ.2556 
1.1-1-02    แผนยทุธศาสตร 15 ป (พ.ศ.2553-2567) 
1.1-1-03    โครงการจัดทาํและปรับปรงุแผนยุทธศาสตร 
1.1-1-04    ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกบัแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัยจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

1.1-1-05   โครงการประชุม/สัมมนาเพื่อพจิารณาแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 
1.1-1-06   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะที่พิจารณาและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบกับ         

แผนกลยทุธของคณะพยาบาลศาสตร 
 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานยอยภายใน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการถายทอดแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร ใหหนวยงานยอยภายใน     
ไดแก สาขาวิชาตางๆ และสํานักงานคณบดี เริ่มต้ังแตใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงแผน และทํา
ประชาพิจารณ เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมและเขาใจในการจัดทําแผน กําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการตามตัว
บงชี้ในทุกพันธกิจของคณะที่กําหนดไวในแผน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว (1.1-2-01) เผยแพร
ดวยเลมเอกสาร (1.1-2-02) แกทุกหนวยงานยอยในคณะพยาบาลศาสตร โดยชี้แจงรายละเอียดของ          
แผนกลยุทธ  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-2-01    รายงานการประชุมการถายทอดแผนยุทธศาสตรคณะไปสูหนวยงานยอยภายใน 
1.1-2-02    แผนยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 4 ป  พ.ศ.2556-2559 ฉบับปงบประมาณ พ.ศ.2556 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 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 4 ภารกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร และ
สภาพการณปจจบุันแนวโนมในอนาคต เพื่อวัดความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนของแตละปงบประมาณ 
การจัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของคณะพยาบาลศาสตร (1.1-3-01)         
เพื่อดําเนินการแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-3-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-3-01   รายงานการประชุมกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร เกี่ยวกับการแปลงแผนยุทธศาสตร

เปนแผนปฏิบัตกิารประจาํป 
1.1-3-02   แผนปฏิบัตกิารตามแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2556-2559) ฉบบัปงบประมาณ พ.ศ.2556 

คณะพยาบาลศาสตร 
 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ในระดับคณะ และ สาขาวชิาโดยมีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงชี้ โดยการประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย 
(target) ของตัวบงชี้ เพื่อใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักของ คณะพยาบาลศาสตร           
และสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนของ                 
แตละปการศึกษา/ปงบประมาณ (1.1-4-01) 
  

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-4-01    แผนปฏิบัตกิารตามแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2556-2559) ฉบบัปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะพยาบาลศาสตร 
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5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 พันธกิจ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติครบทุกภารกิจ ทั้ง 4 ภารกิจ ไดแก การเรียน
การสอนการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมรายงานตอที่ประชุมคณะทุกครั้งตามแผนดําเนินงาน (1.1-5-01) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-5-01    รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิัติการประจาํป (ครบทั้ง 4 พันธกจิ) 

 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป       
โดยมอบหมายใหงานนโยบายและแผน ดําเนินการติดตามปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน              
ชวงเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 (1.1-6-01)  และครั้งที ่2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ชวงเดือนเมษายน – 
กันยายน 2555 (1.1-6-02) แลวเสนอตอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรพิจารณา        
(1.1-6-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-6-01    รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิัติการ ครั้งที่ 1 
1.1-6-02    รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏบิัติการ ครั้งที่ 2 
1.1-6-03    รายงานการประชุมแสดงผลการพิจารณารายงานผลการติดตาม ทั้ ง 2 ครั้ ง             

ในคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา  
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้องแผนกลยุทธ โดยมอบหมาย
ใหรองบริหารและงานนโยบายและแผนดําเนินการ ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร      
เมื่อครบรอบระยะเวลาตามแผน (12 เดือน) แลวนําเสนอผลการประเมิน (1.1-7-01)และ (1.1-7-02)           
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคพรอมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไขรวมกัน (1.1-7-03)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-7-01    รายงานการดาํเนินการตามแผนปฏบิัติการ ครัง้ที่ 1 ตามตัวบงชี้ของแผนกลยทุธ 
1.1-7-02    รายงานการดาํเนินการตามแผนปฏบิัติการ รอบ 12 เดือน 
1.1-7-03    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เกี่ยวกับขอเสนอแนะ       

เพื่อการพัฒนาคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะ ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปในรอบป 
โดยจัดโครงการปรบัแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (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 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
1.1-8-01   โครงการปรับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการประจาํป 
1.1-8-02   แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารประจาํป 2556-2559 
1.1-8-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะการพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธและ 

แผนปฏิบัติการประจําป 2556-2559 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑติ 
ตัวบงชี้ที่ สกอ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลกัสูตร 

 

ชนิดของตวับงชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป      : ปการศึกษา 2556 
ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วงัสะจันทานนท     เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
ผูรายงานผล      : อาจารย ดร.จันทิมา   ฤกษเลือ่นฤทธิ์                 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  ห รือ  5  ข อต าม
เกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 
ขอตามเกณฑทั่วไป และ
ค รบ ถ ว น ต าม เก ณ ฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1.ปรับปรงุหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม         
ระบบที่กําหนด 
 

ผลการดาํเนนิการ 
         ในปการศกึษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2552) (2.1-1-01) ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 และหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555) (2.1-1-02) ซึ่งเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร (2.1-1-03) ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล และผานการ
รับทราบหลกัสตูรจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2.1-1-04) ซึ่งมีระบบการเปดปดหลักสูตรเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติตามคูมือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (2.1-1-05) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-1-01 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2552)  
2.1-1-02 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
2.1-1-03 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาล

ศาสตร (มคอ.1) 
2.1-1-04 หลักฐานแสดงการเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) 
2.1-1-05 คูมือการบรหิารหลักสูตรของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวขอระบบและกลไกการเปด

และปรับปรงุหลักสูตร) 
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2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกการปดหลักสูตร โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด และดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ระบุในคูมือ
บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2.1-2-01) ทั้งนี้ในรอบปการศึกษา 2556 คณะพยาบาล
ศาสตรไมมีหลักสูตร ที่ตองดําเนินการขอปดหลักสูตร 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-2-01 คูมือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร กลาวคือ ในปการศึกษา 
2556 เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2552) สําหรับนิสิตชั้นปที่ 3 และปที่ 4 
โดยดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษา และปรับปรุงเปนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (2.1-3-02) ซึ่งมีการจัดทํา มคอ 2 และดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร (มคอ 1) 
ปจจุบันเปดสอนสาํหรบันิสติพยาบาลชัน้ปที ่1 และชั้นปที่ 2 โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้ผานการเห็นชอบหลักสูตร
จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 (2.1-3-03) และผานการรบัทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2555 (2.1-3-04) และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร (2.1-3-05) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-3-01 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2552) 
2.1-3-02 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2555) 
2.1-3-03 เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 
2.1-3-04 เอกสารรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-3-05 รายงานการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ        

สาขาพยาบาลศาสตร 
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย 
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร มีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1-4-01) 

ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน คือ  
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด ปจจุบันปรับปรุงไปแลว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด ตามคูมือบริหารหลักสูตร 
3. มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
ในปการศึกษา 2556 ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนให เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติสาขาพยาบาลศาสตร และควบคุมกํากับใหการดําเนินงานใหเปนตามตัวบงชี้ของ
หลักสูตร โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร (มคอ 1) 
ผานเกณฑการประเมินตัวบงชี ้10 ขอแรกทุกขอ คิดเปนรอยละ 100 และผานเกณฑการประเมินตัวบงชี้รวมอื่น
จํานวน 5 ขอจาก 6 ขอ คิดเปนรอยละ 83.33 (2.1-4-03)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-4-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระการควบคุมกํากับใหมี             

 การดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑขอ 1, 2 และ 3 
2.1-4-03 รายงานสรุปการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ  

 สาขาพยาบาลศาสตร 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตร 
ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(2.1-5-01) เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑทั้งขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ครบถวน คือ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด และมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชามคอ 3-4 และ มคอ 5-7 (2.1-5-02) 

ในปการศึกษา 2556 ยังไมถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แตไดนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอน มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน มีการประเมินผลอยางเปนระบบโดยจัดใหมี
การทวนสอบตามมาตรฐาน และมีการรายงานผลประเมินตัวบงชี้การดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยนําเสนอผลการประเมินดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรอยางตอเน่ือง (2.1-5-03)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-5-01 คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
2.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน ตาม
เกณฑขอ 1 2 และ 3  

2.1-5-03 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  
 
6. มีความรวมมอืในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่เก่ียวของกบั
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจาํนวนหลกัสูตรวชิาชีพท้ังหมดทุกระดบัการศึกษา 

ผลการดําเนินการ 
    คณะพยาบาลศาสตรจัด มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามความตองการของประชาชน มีการแตงตั้งกรรมการบริหารและพัฒนา               
คณะพยาบาลศาสตร (2.1-6-01) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พยาบาลวชิาชีพผูแทนจากแหลงฝกภาคปฏบิตัิ เปนผูใหความรวมมือและความเห็น
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.1-6-01 คาํสัง่แตงตัง้กรรมการทีป่รึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงชี้ท่ี สกอ 2.2 : อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตวับงชี้  : ปจจัยนาํเขา (I) 
การคิดรอบป      : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วงัสะจันทานนท เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
ผูรายงานผล      : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร           เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 
 

เกณฑการประเมิน : 
  แนวทางท่ี 1 คารอยละของอาจารยประจาํที่มคีณุวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 เทากับ รอยละ 60 ขึ้นไป  
   แนวทางท่ี 2 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยประจาํที่มคีณุวุฒปิรญิญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา ที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากบั รอยละ 12 ขึ้นไป 
 

วิธีการคํานวณ : 
แนวทางที่ 1 

1.คาํนวณคารอยละของอาจารยประจาํที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก เทากบั 
 

 
 

 
     
 2. แปลงคารอยละทีค่าํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากบั 
 

 
 
  

แนวทางที่ 2 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทากับ

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาที่ประเมิน แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่คํานวณในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 
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ผลการดาํเนนิการตวับงชี้ :  
 ในปการศึกษา 2556 คณะไดใชเกณฑการประเมินอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตาม
แนวทางที่ 1 ดังนี ้

 คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยประจําทีป่ฏบิตัิงานจรงิ และลาศกึษาตอรวมทั้งสิ้น  42 คน (2.2-1-02)    
มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 40.48   

    ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก ในปการศึกษา 2555 ที่มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ
รวมทั้งสิ้น 44 คน (2.2-1-02) มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน คิดเปน 
รอยละ 34.09 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.38   
           จากเกณฑการดําเนินการตามแนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เทากับรอยละ 40.48 เทียบเกณฑคะแนน  จึงไดคะแนนเทากับ  3.37 
 

ผลการคํานวณ : 
ลําดับท่ี รายการขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2556 

1. จาํนวนอาจารยประจาํที่มคีุณวฒุปิรญิญาเอก 17 
2. จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมด 42 
3. รอยละของอาจารยประจาํทีม่ีวฒุปิรญิญาเอกปที่ผานมา 34.09 
4. รอยละของอาจารยประจาํทีม่คีุณวฒุิปริญญาเอกในปทีป่ระเมิน 40.48 
5. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํทีม่คีุณวฒุิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปทีผ่านมา 
6.38 

 

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
9-12 เดือน                         คิดเปน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแตไมเกิน 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
นอยกวา 6 เดือน                         ไมสามารถนํามานับได 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.2-1-01 รายงานสรปุจาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมดในปการศึกษา 2556 
2.2-1-02 รายงานสรปุจาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมดในปการศึกษา 2555 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 รอยละ 34.09 2.84  

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60 รอยละ 40.48 3.37  
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ตัวบงชี้ที่ สกอ 2.3 : อาจารยประจาํที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
 

ชนิดของตวับงชี้ :   ปจจัยนาํเขา (I) 
การคิดรอบป     :   ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ      :   ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วงัสะจันทานนท 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 ขึ้นไป  
 

วิธีการคํานวณ : 
 แนวทางที่ 1 
 1.คาํนวณคารอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย เทากับ 
 

 
 
 
2. แปลงคารอยละทีค่าํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากบั 

 

 
 
  
 

แนวทางที่ 2 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทากับ

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาที่ประเมิน แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่คํานวณในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 
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ผลการดาํเนนิการตวับงชี้ :  
 ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร ไดใชเกณฑการประเมินอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามแนวทางที่ 1 ดังน้ี 

 คณะพยาบาลศาสตรมีบุคลากรสายวชิาการรวมทั้งสิ้นจํานวน  42 คน แบงเปน  รองศาสตราจารย 1 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 10 คน และอาจารย 31 คน (2.3-1-01)  ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 2.38  

ตามเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30 ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมารอย
ละ 2.38 เทียบเกณฑ จึงมีคาคะแนนที่ได เทากับ 0.40  
 

ผลการคํานวณ : 
ลําดับท่ี รายการขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2556 

1. จาํนวนอาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ (รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย) 

1 

2. จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมด 42 
3. รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย) ในปกอนหนาปที่ประเมิน 
2.27 

4. รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย) ในปที่ประเมิน 

2.38 

5. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ (รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย) เปรียบเทียบกับปทีผ่านมา 

0.11 

 
หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
9-12 เดือน                       คิดเปน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแตไมเกิน 9 เดือน       คิดเปน 0.5 คน 
นอยกวา 6 เดือน                       ไมสามารถนํามานับได 
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รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.3-1-01 รายงานสรปุจาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมดในปการศึกษา 2556 จาํแนกตามตาํแหนง

ทางวชิาการ (อาจารย, ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 10 รอยละ 2.27 0.38  

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 30 2.38 0.40  
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ตัวบงชี้ท่ี สกอ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตวับงชี้    :  กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป        :  ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ         :  ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา วงัสะจนัทานนท    เบอรโทรศัพท   : 081-751-7652 
                 ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร           เบอรโทรศัพท   : 086-305-2736 
ผูรายงานผล        :  ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วงัสะจนัทานนท    เบอรโทรศัพท   : 081-751-7652 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่ง
กําหนดอยูในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 4 ป (2556-2559) และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2557         
(2.4-1-01)  ในปการศึกษา 2556 ไดมีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (2.4-1-02) โดยวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษของบุคลากร ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ศึกษาแผนกรอบอัตรากําลัง    
ระยะ 4 ป พ.ศ.2554 (2.4-1-03) รวมทั้งไดทําการสํารวจความตองการของบุคลากรในการอบรมและสัมมนา        
โดยจัดทําแบบสอบถามความตองการการพัฒนาตนเอง (2.4-1-04) และนําผลมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปน
กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   
   

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-1-01 แผนยทุธศาสตร 4 ป (2556-2559) และ แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2557 
2.4-1-02 แผนการบรหิารและพฒันาอาจารยบคุลากรสายสนบัสนุนวชิาการประจาํป 2556 
2.4-1-03 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) แผนกรอบอัตรากาํลังระยะ 4 ป พ.ศ.2554 
2.4-1-04 ผลการสาํรวจความตองการในการอบรมของอาจารยและบคุลากร (training needs)  

 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมีการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เชน 

สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การปฐมนิเทศอาจารยใหม อบรมเพื่อการพัฒนา     
ดานการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยใหไปประชุม 
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สัมมนาและฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (2.4-2-01) รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรใหลาศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้น (2.4-2-02) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผูบริหารทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ        
(2.4-2-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-2-01 เอกสารสรุปการสงอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเขาพัฒนางานตามแผนและหลักฐาน 

การเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรมและพัฒนาอาจารยและบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ 

2.4-2-02 หลักฐานการลาศึกษาตอของอาจารยและบคุลากร 
2.4-2-03 หลักฐานการเขาอบรมผูบรหิารสายวชิาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมกีารจดัสวัสดิการของบุคลากร เปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับ
เกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (2.4-3-01) โดยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี เชน จัดใหมีหองออก
กําลังกาย (Fitness) ลานออกกําลังกาย หองสรางเสริมสุขภาพ พรอมอุปกรณในการสรางเสริมสุขภาพ       
และมีการทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหบุคลากรทุกคน มีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานและอุปกรณ
อํานวยความสะดวกเอื้อตอการปฏบิัติงานทั้งดานความสวยงาม สะดวก สะอาด และมีความปลอดภัย กอใหเกิด
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน (2.4-3-02) นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรไดสรางขวัญและกําลังใจในการ
ดําเนินงาน สงเสริมใหบุคลากรไดรับการยกยองในการปฏิบัติงาน โดยในปการศึกษา 2556 ไดพิจารณารางวัล
อาจารยและบุคลากรดีเดน ไดแก อาจารยดีเดนดานการสอนภาคทฤษฎี อาจารยดีเดนดานการสอนภาคปฏิบัติ
และอาจารยดีเดนดานการวิจัย บุคลากรดีเดนดานคุณภาพงานจิตอาสา ดานจิตอาสาและดานตรงตอเวลา  
(2.4-3-03) และสงเสริมใหอาจารยเขารับรางวัลอาจารยพยาบาลดีเดน จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออก (2.4-3-04) สําหรับรางวัลในระดับประเทศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เขารับประทาน
เกียรติบัตร พยาบาลดีเดนดานการสรางชุมชนและองคกรปลอดบุหรี่ พระวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 (2.4.3-05) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-3-01 ประกาศเกี่ยวกบัสวสัดิการของบคุลากรของมหาวทิยาลัย 
2.4-3-02 ภาพถายพื้นที่หองทํางานและสภาพแวดลอมภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร  

เชน หองออกกําลังกาย (Fitness) ลานออกกําลังกาย หองสรางเสริมสุขภาพ หอพักของ
บุคลากร 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-3-03 รายงานการประชุมกรรมการคณะพยาบาลศาสตร เรื่องการคัดเลือกบคุลากรดีเดน 
2.4-3-04 เกียรติบัตรและภาพถายรางวัลอาจารยพยาบาลดีเดน ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศ

ไทยสาขาภาคตะวันออก 
2.4.3-05 หนังสือเชิญคณบดี เขารับการประทานรางวัล 

 

4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา        
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบการติดตามการนําความรูของอาจารยและบุคลากรที่ไดรับจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวาในระยะ   
6 เดือน หลังจากอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดพัฒนาความรูแลว ใหอาจารยและบุคลากรทุกคนจัดทํา
เปนสรุปผลรายงานการนําความรูและทักษะทีไ่ดจากการพฒันามาใชในการสอนหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหนังสือ
แจงติดตามใหคณาจารยสรุปผลความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา มาใชในการจัดการเรียนการสอน       
และการปฏิบัติงาน (2.4-4-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-4-01 สรุปผลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงาน 
 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการกําหนดจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร โดยสอดคลองกับสํานักงาน 
ก.พ. และขอบังคับจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
แกอาจารยและบุคลากร จัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร (2.4-5-01) แจกคณาจารย        
และบุคลากรทุกทาน และเผยแพรทางเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร และชี้แจงใหบุคลากรรับทราบ        
ในการสัมมนาอาจารยและการปฐมนิเทศอาจารยใหม (2.4-5-02) และมีคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ 
ติดตามดูแลใหคณาจารยและบุคลากรปฏบิัติตามจรรยาบรรณ (2.4-5-03) มีการควบคุมคณาจารยและบุคลากร
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมอบหมายหัวหนาสาขาวิชาเปนผูประเมินจรรยาบรรณอาจารยในสาขาวิชา 
รวมทั้งกําหนดใหผลการประเมินจรรยาบรรณเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2.4-5-04) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-5-01 คูมือประกาศจรรยาบรรณของคณาจารยและบคุลากร 
2.4-5-02 การเผยแพร/ใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน 
2.4-5-03 คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการสงเสริมการปฏบิัติตามจรรยาบรรณอาจารยและบคุลากร 
2.4-5-04 ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารยและสรปุผลการประเมนิจรรยาบรรณอาจารย 

 
6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2556 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ใหอาจารย

และบุคลากรเขาอบรมทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั มีการประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาอาจารยและบุคลากร      
(2.4-6-01) ทั้งนี้ แผนการขอตําแหนงทางวิชาการของคณะ มีอาจารยที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ       
การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 6 ราย เปนระดับผูชวยศาสตราจารย 4 ราย และระดับรอง
ศาสตราจารย 2 ราย ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ สงเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน (2.4-6-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเสนอผลการประเมินความสาํเร็จของแผน

แผนการบรหิารและพฒันาคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน 
2.4-6-02 สรปุรายงานประเมินผลสาํเร็จแผนพัฒนาอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ 

 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
      มีการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยประเมินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และนําผลการสํารวจ      
และขอเสนอแนะ เพื่อนําผลไปวางแผน ดําเนินการในปถัดไป โดยผลการประเมินของทุกโครงการ นําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  (2.4-7-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.4-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวาระแจงการปรบัปรุงแผนการบรหิารและ

การพฒันาคณาจารย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

ชนิดของตวับงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : อาจารยวันเพ็ญ  รักษปวงชน                       เบอรโทรศัพท:  081-803-3587 
ผูรายงานผล      : อาจารยวันเพ็ญ  รักษปวงชน                       เบอรโทรศัพท:  081-803-3587 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีบริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

ผลการดําเนินการ 
 ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีบริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

โดยมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน เชน ระบบ A 
tutor บทเรียนคอมพิวเตอร รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 6 รายวิชา 
ดังนี้     (2.5.1-1-01)  

สาขาวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ จาํนวน 4 รายวชิาคือ  
พรภ 113 บุหรี่กบัสขุภาพ  
พรภ 101 มโนมติและทฤษฎทีางการพยาบาล 
พสศ 342 การพยาบาลครอบครวัและการผดุงครรภ 1   
พสศ 344 การพยาบาลครอบครวัและการผดุงครรภ 2  

  
สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญจาํนวน 1 รายวชิา  

พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1  
 

 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรไดจัดแหลงการเรียนรู เพื่อใหนิสิตไดศึกษาบทเรียน สืบคนขอมูล          
โดยจัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หอง (มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 86 เครื่อง) และจัดจุดบริการ 
wifi ในพื้นที่ของคณะจํานวน 5 จุด ซึ่งมีปายแสดงพื้นทีก่ารใหบรกิาร และมีการประชาสัมพันธใหนิสิตรับทราบ
ผานปายประชาสัมพันธของคณะพยาบาลศาสตร (2.5.1-1-02)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.5.1-1-01 สรปุรายวชิาทีจ่ัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (A tutor) 
2.5.1-1-02 ปายประชาสัมพันธ และภาพจุดใหบริการ wifi 
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2. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 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) เพื่ออํานวยความสะดวก       
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว มีผูรับผิดชอบควบคุมใหมีความพรอมในทุกภาค
การศึกษา โดยมีขอปฏิบัติในการใชและตารางการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการติดหนาหอง (2.5.1-2-03)    
รวมทั้งมีการซอมบํารุงอุปกรณอยางสม่ําเสมอโดยในทุกภาคการศึกษามีการรายงานสรุปผลการใชหองเรียน 
หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาเสนอใหผูบริหารรับทราบ (2.5.1-2-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.5.1-2-01 สรปุจาํนวนหองเรียนและหองปฏบิัติการ 
2.5.1-2-02 ภาพถายอุปกรณการศึกษาและจุดบริการ wifi ในหองเรียน 
2.5.1-2-03 ขอปฏบิัติการใชหอง/ตารางการใชหอง 
2.5.1-2-04 รายงานสรุปการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษา ประจําปการศึกษา  

2556 
 

3. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ เชน บริการโสตทัศนูปกรณ บริการสงเสริมสุขภาพ หรือ
พื้นท่ีนันทนาการ เปนตน 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมกีารบรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกในดานบริการโสตทัศนูปกรณ โดยจัดใหมีหอง
บริการยืม-คืนอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และมีเจาหนาที่ประจําเพื่อใหบริการ (2.5.1-3-01) มีบริการสงเสริม
สุขภาพ โดยใหการดูแลสุขภาพเบื้องตน โดยมีตูยาสามัญเพื่อใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต (2.5.1-3-02)     
และมีพื้นที่นันทนาการ โดยจัดใหมีหองชมรม/กิจกรรมนิสิต บริเวณที่นั่งพัก ณ ลานเอนกประสงคเพื่อเปน
บริเวณที่นิสิตไดพักผอนพบปะพูดคุย (2.5.1-3-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.5.1-3-01 เอกสารแสดงการใหบรกิารโสตทศันูปกรณ 
2.5.1-3-02 ภาพถายแสดงการใหบริการสงเสรมิสขุภาพ 
2.5.1-3-03 ภาพถายพื้นทีก่ารใหบริการ ณ ลานเอนกประสงค 
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4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องหองสุขา ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมกีารบรกิารระบบสาธารณูปโภค ไดแก ประปา ไฟฟา น้ําดื่ม หองสุขา และระบบ

ความปลอดภยั โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร ตลอด 24 ชั่วโมง 
(2.5.1-4-01) รวมทั้งจัดจางพนักงานทําความสะอาด และควบคุมใหมีการทําความสะอาดพื้นที่ และหองสุขา
เปนประจํา (2.5.1-4-02) นอกจากนี้จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย ติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร และมีระบบ
ตรวจสอบอุปกรณดังกลาวใหมีความพรอมสามารถใชได และไดจัดอบรมการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน         
และอพยพหนีไฟ โดยในปการศึกษา 2556 นี้กําหนดจัดขึ้นในวันที่  29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ .2557          
(2.5.1-4-04) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.5.1-4-01 ภาพถายเอกสารถึงบริการสาธารณูปโภค 
2.5.1-4-02 สัญญาจาง/ชื่อผูรบัผิดชอบและหนาที่ปฏิบัต ิ
2.5.1-4-03 ภาพถายอุปกรณปองกันอคัคภีัย 
2.5.1-4-04 โครงการอบรมการฝกซอมดบัเพลิงเบือ้งตน และอพยพหนีไฟ 

 
5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1–4 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 ในรอบปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการประเมินคุณภาพการบริการ จากขอ 1 ถึง

ขอ 4 มีผลการประเมินดังน้ี (2.5.1-5-01) 
การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู                   คะแนนความพึงพอใจ      4.50    คะแนน 
การบริการดานกายภาพ                                 คะแนนความพึงพอใจ      4.48    คะแนน 
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ       คะแนนความพึงพอใจ      4.41    คะแนน 
ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย    คะแนนความพึงพอใจ      4.49    คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.5.1-5-01 รายงานสรปุผลการประเมินคุณภาพของการบริการ 
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6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ 
ที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดนําผลการประเมินในขอ 9 มาปรับปรุงพัฒนา โดยจัดใหมีหองปฐมพยาบาล 

โดยมีเตียงพยาบาลจํานวน 2 เตียงและเวชภัณฑยาเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องตน ไวที่หอง 325 และจัดตั้งใหมี
ผูดูแลหองปฐมพยาบาล โดยมอบหมายใหฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตเปนผูดําเนินการ  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.5.1-6-01 ภาพถายหองปฐมพยาบาล โดยมีเตียงพยาบาลจาํนวน 2 เตียงและเวชภัณฑยาเพื่อการปฐม

พยาบาลเบือ้งตน 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วงัสะจันทานนท    เบอรโทรศัพท  081-751-7652 
ผูรายงานผล : อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ ์              เบอรโทรศัพท  081-685-4734 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : 7 ขอ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.6-1-01) ที่ประกอบดวยผูแทนจากทุกสาขาวิชา/ 
สํานักและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเปนกรรมการ มีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับควบคุมใหการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามกลไกที่คณะพยาบาลศาสตรและมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

คณะพยาบาลศาสตรมีการประกาศนโยบายการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางชัดเจน    
(2.6-1-02) มีการกําหนดใหทุกรายวิชาทางการพยาบาลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
(2.6-1-03) มีการประชุมคณาจารยเพื่อถายทอดนโยบายการจัดการเรียนการสอนใหรับทราบโดยทั่วกัน        
ในโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค 
คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.6-1-04) ซึ่งในการดําเนินการโครงการสัมมนาหลักสูตรดังกลาว         
คณะพยาบาลศาสตร มีการประชุมคณาจารยเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียน               
เปนสําคัญเชนกัน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2.6-1-02 นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.6-1-03 ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชาแตละสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน     

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.6-1-04 กําหนดการและกิจกรรมโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหทุกรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2552) มีการจัดทําประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในกรอบ 
TQF (2.6-2-01 ) ทั้ งนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทํ า มคอ.2 ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (2.6-2-02) โดยกําหนดใหมีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กอนเปดการเรียนการสอน (2.6-2-03)       
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.6-2-04) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการครบถวน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-2-01 ประมวลการสอนรายวิชาทุกรายวิชาทางการพยาบาลที่จัดสอนในปการศึกษา 2556 
2.6-2-02 มคอ.2 ของของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.6-2-03 มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2556 
2.6-2-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรกาํหนดใหทุกรายวิชาทางการพยาบาล มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
โดยมอบหมายใหนิสิตไดคนควา ทํารายงาน มีการวิเคราะหสถานการณ และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทาํวิจยั ยกตัวอยางเชน รายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาล จัดใหมีการเรียนรู
ในหองสาธิตทางการพยาบาล ซึ่งถือเปนการเรียนรูในหองเรียน และจัดใหมีการฝกปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยและในชุมชน ซึ่งถือเปนการเรียนรูจริงจากประสบการณนอกหองเรียน ทั้งนี้การสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเองถือเปนนโยบายหน่ึงที่มีการประกาศเปนนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 
(2.6-3-01) และคณะฯ ไดแจงใหคณาจารยรับทราบโดยทั่วกันในการประชุมสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.6-3-02) 
โดยมีหลักฐานปรากฏเปนลายลักษณอักษรในประมวลรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 (2.6-3-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-3-01 ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะพยาบาลศาสตร 
2.6-3-02 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
2.6-3-03 การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองในประมวลรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 
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4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม 
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรดํ าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)          
โดยไดเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอน ไดแก การเชิญพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญจากแหลงฝกมาเปนวิทยากร
บรรยายใหความรูแกนิสิตทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ และการฝกปฏิบตัิบนหอผูปวยและในชุมชน (2.6-4-01) 
รวมถึงการไปศึกษาดูงานในหนวยงานภายนอก ไดแก การเขาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนและประสบการณที่สภา
การพยาบาล สถาบันมะเร็งแหงชาติ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ สถาบันธัญญารักษ และ หนวยไต
เทียมโรงพยาบาลนครนายก เปนตน (2.6-4-02) นอกจากน้ี ในโครงการสัมมนาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะพยาบาล
ศาสตรไดเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผูแทนจากโรงพยาบาลและแหลงฝกภาคปฏิบัติทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการเขารวมประชุมเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-4-01 หนังสือเชิญหรอืโครงการที่ผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
2.6-4-02 หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน 
2.6-4-03 กําหนดการและกิจกรรมโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเมื่อ                       

วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมกีารดําเนินโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนทั้งในระดับสาขาวิชา/ สํานักและระดับคณะ (2.6-5-01) โดยในระดับคณะฯ การจัดการความรู
ประกอบดวยบคุลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ไดแก ผูบริหารและคณาจารยจากทุกสาขาวชิา/ สํานักของ
คณะฯ หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลตางๆ ที่เปนแหลงฝกภาคปฏิบัติของคณะฯ หัวหนาหอผูปวย 
ตัวแทนจากแหลงฝกและจากชุมชนมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการจัดการความรู ไดแก เรื่องการ
เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษแกนิสิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เชน รายวิชา พรภ 408 การวิจัยทางการพยาบาล, รายวิชา พผญ 334        
การพยาบาลผูใหญ 2 รายวิชา พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 และรายวิชา พจว 473 การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร (2.6-5-02) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-5-01 รายงานสรุปกิจกรรมการจัดการความรูของสาขาวิชา/ สํานัก และคณะฯ 
2.6-5-02 การนําผลจากการจัดการความรูไปประกอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในประมวลรายวิชา/ มคอ. 3/ มคอ.4 
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ดวยแบบประเมินความ     
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (2.6-6-01) ซึ่งมีผลการ
ประเมินทุกรายวิชาในระดับ 3.51 คะแนนขึ้นไป (2.6-6-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-6-01 ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งอํานวยความสนับสนุนการเรียนรู 
2.6-6-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ประเมินในแตละภาคการศึกษาแจงตอหัวหนารายวิชาและหัวหนาสาขาวิชา/ 
สํานักที่เกี่ยวของ จากน้ันหัวหนารายวิชานําเสนอประมวลรายวิชาหรือ มคอ.3 และ มคอ.4 พรอมทั้งรายงาน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (2.6-7-01) ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะใน การประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 4 เมษายน 
พ.ศ. 2556 และการประชุมพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (2.6-7-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-7-01 รายงานการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.6-7-02 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตการประชุม

ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 และการประชมุพิเศษครัง้ที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ชนิดของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ        : ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วงัสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท 081-751-7652 
ผูรายงานผล       : อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเลือ่นฤทธิ ์      เบอรโทรศัพท 081-685-4734 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการครบ 
5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ขอ 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ 

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรกําหนดใหหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2552          
และ พ.ศ.2555) มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร คือ 5 ป หรือเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2558 ตามลําดับ  

สําหรับบัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2555 ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2556 นั้น คณะพยาบาลศาสตรไดจัดการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตภายหลังบัณฑิตทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน (2.7-1-01) ซึ่งเปนไปตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.7-1-01 สรุปผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           

ในปการศึกษา 2555 
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2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 เน่ืองจากปการศกึษา 2556 มิไดอยูในชวงการปรบัปรุงหลกัสตูรของคณะฯ ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค     
มาใชเฉพาะในการปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม
ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตตามที่ผูใชบัณฑิตตองการ (2.7-2-01) โดยคณะฯ จัดใหมีการแจงผล
การสํารวจดังกลาวแกคณาจารยทกุทานในการสัมมนาหลักสูตรฯ ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 เดือนตุลาคม 2556 
และขอความรวมมือจากคณาจารยทุกทานในการปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชบัณฑิต (2.7-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.7-2-01 เอกสารที่แสดงวาคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารวเิคราะหติดตามประเมินผลการ

ใชหลักสูตรและนําขอมูลจากการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษาและการประเมินผล 

2.7-2-02 รายงานการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการประเมินในขอ 1 
 
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ    
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรดานวิชาการและการเรียนการสอนโดยจัดงบประมาณใหคนละ 10,000 บาทตอป เพ่ือใหอาจารยเขา
รวมประชุมสัมมนาวชิาการพยาบาลเพื่อนําความรู ความกาวหนาทางวิชาชีพการพยาบาลมาใชในการสอนและ
พัฒนานิสิต (2.7-3-01) การจัดทําและดําเนินการตามแผนงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามความจําเพาะของแตละสาขาวิชา (2.7-3-02) แผนการพัฒนา
และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.7-3-03) แผนงบประมาณการจัดกิจกรรมนิสิต (2.7-3-04) โดยมีการ
ดําเนินการตามแผนขางตน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรทุกภาค
การศึกษา (2.7-3-05) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.7-3-01 แผนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและการเรียนการสอน และเอกสารการ
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
ดําเนินงานตามแผน 

2.7-3-02 
 

แผนงบประมาณและรายงานการดําเนินการตามแผนในการบริหารจัดการหลักสูตร             
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามความจําเพาะของแตละสาขาวิชา 

2.7-3-03 แผนการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7-3-04 แผนงบประมาณการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานสิิต 
2.7-3-05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรซึง่มกีารพจิารณารายงาน

สรุปผลการดําเนินการตามหลักฐาน ขอ 2.7-3-01 - 2.7-3-04  
 
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ 

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรอื
นานาชาติ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไดการรวบรวม
แหลงการประชุมวิชาการตางๆ และประกาศแจงใหนิสิตรับทราบและเชิญชวนเขารวมประชุม (2.7-4-01) 
รวมทั้งการใหงบประมาณสนับสนุนในการเขารวมประชุม (2.7-4-02) โดยในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาล
ศาสตร ไดสนับสนุนงบประมาณใหนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 2 เขารวมประชุมวิชาการประจําป 
โครงการยอยที่ 1 ของพยาบาลศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการจัดการศึกษาพยาบาล สําหรับศตวรรษ
ที่ 21 ระหวางวันที่ 12-13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.7-4-01 ประกาศเชิญชวนนิสิตเขาประชุมวิชาการตางๆ 
2.7-4-02 การสนับสนุนงบประมาณใหนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 2 เขารวมประชุม

วิชาการประจําป โครงการยอยที่ 1 ของพยาบาลศาสตรศึกษาแหงชาติ ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร/ หนังสือแสดงหลักฐานการ
สมัครเขารวมประชุมวิชาการ 

 
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตทุกชั้นป เชน กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการตอนรับนิสิตใหมและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ สําหรับนิสิตพยาบาลชั้นปที่  1 (2.7-5-01) โครงการกตัญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองคกร        
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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) นอกจากนี้ คณะฯ ไดใหความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการคัดเลือกและสงนิสิตพยาบาล จํานวน 1 คน คือ นายนพรัตน แหลงมี 
เขารวมโครงการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2556        
(2.7-5-05)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.7-5-01 กําหนดการกิจกรรมตอนรับนิสิตใหม และคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัย                   

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2.7-5-02 โครงการกตัญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองคกร 
2.7-5-03 โครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม 
2.7-5-04 ประมวลการสอนรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 แสดงการวัดประเมินผลดานคุณธรรม

จริยธรรม     
2.7-5-05  เอกสารหลักฐานนิสิตพยาบาลเขารวมโครงการศึกษาดูงาน  ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้  

 ประเทศไตหวัน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงชี้ที่ มศว 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศกึษา 

 

ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลิต (O) 
การคิดรอบป     : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ      : ผูชวยศาสตราจารยอบุลวนา ขวัญบุญจันทร     เบอรโทรศัพท : 089-478-1728 
ผูรายงานผล     : ผูชวยศาสตราจารยอบุลวนา ขวัญบุญจันทร      เบอรโทรศัพท : 089-478-1728 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ  

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนิสติท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลกัษณอักษร 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริม      
โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่        
21 พฤษภาคม 2556 (2.8-1-01) และจัดทําเปนประกาศของคณะพยาบาลศาสตร แจงใหคณาจารย บุคลากร 
และนิสิตรับทราบโดยทั่วกัน (2.8-1-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.8-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร  
2.8-1-02 ประกาศคณะพยาบาลศาสตรเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต          

คณะพยาบาลศาสตร 
  
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1ไป

ยังผูบริหารคณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการถายทอดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร  
โดยรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต แจงประกาศ เรื่องพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิต
พยาบาลศาสตรในวันปฐมนิ เทศนิสิตใหม โครงการปฐมนิ เทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            
ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 (2.8-2-01) และมีการจัดทําบันทึกขอความ   
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แจงใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นของนิสิตแตละชั้นป เพื่อนําไปชี้แจงใหนิสิตรับทราบ (2.8-2-02) 
รวมทั้งมีการติดประกาศเผยแพรใหบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรรับทราบโดยทั่วกัน (2.8-2-03)  

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการถ ายทอดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับนิสิตของ                  
คณะพยาบาลศาสตร จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นของนิสิตแตละชั้นป ในการสัมมนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.8-2-01  โครงการปฐมนิเทศนสิิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํปการศึกษา 2556  

 พรอมกาํหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ ที่ระบรุายละเอียดแจงประกาศเรื่อง พฤติกรรม 
 ดานคุณธรรมจริยธรรมสาํหรบันสิิต   

2.8-2-02  บันทึกขอความแจงประกาศเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
  ใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําชั้นของนิสิตแตละชั้นป  

2.8-2-03 ภาพถายบอรดติดประกาศเรื่อง พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
  

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร  ไดจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (2.8-3-01)   
และแผนปฏิบตัิการดานทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม (2.8-3-02) ซึ่งในปการศึกษา 2556 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
และคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการจัด 3 โครงการ (2.8-3-03) ดังนี้  

1. โครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม  จุดประสงคโครงการเพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรม ดานจิตสาธารณะในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนิสิตจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กายและจิตใจใหกับประชาชนที่มาทําบญุที่วดั อีกทั้งเปนโอกาสใหนิสิตรวมกิจกรรมทางศาสนากับ
ประชาชนในทองถิ่น 

2. โครงการกตัญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองคกร (วันไหวครู) จุดประสงคโครงการเพื่อปลูกฝงให
นิสิตมีความกตัญู ระลึกในพระคุณของครู 

3. โครงการพิธมีอบหมวกและประดับเข็มชั้นป จุดประสงคโครงการเพื่อสรางความรัก ความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในความสําคัญของการมีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต จะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ไดแก โครงการแบงปนน้ําใจสูผูดอยโอกาส จุดประสงค
โครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนิสิตดานภาวะผูนํา การเอื้อเฟอเสียสละชวยเหลือบุคคลอื่นใน
สังคม ตามศักยภาพของนิสิต ซึ่งอยูระหวางการจัดเตรียมความพรอม การจัดโครงการ ในเดือนธันวาคม 2556 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.8-3-01  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 
2.8-3-02  แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการ 

 ศึกษา 2556 
2.8-3-03 สรุปรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 
 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และเปาหมายที่

กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดใหมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสาํหรบันิสติในขอที่ 3 และประเมินผลแผนการพัฒนานิสิตในสวนที่เกี่ยวของตามตัวบงชี้ที่กําหนดโดย 
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คําสั่งที่ 83/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556              
(2.8-4.01) ทําหนาที่ประเมินผลและรายงานผลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร       
ในการประชมุ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที ่26 กรกฎาคม 2556 (2.8-4-02) พบวามีผลการประเมินบรรลเุปาหมาย
มากกวารอยละ 90  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.8-4-01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต  
2.8-4-02  รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  

  
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม    

โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตามที่             
คณะพยาบาลศาสตรกําหนด และเปดโอกาสใหนิสิตไดรับการยกยอง เพื่อใหนิสิตเกิดความภาคภูมิใจและเปน
แบบอยางในการประพฤติ ปฏิบัติตัวที่ดีแกบุคคลอื่น จึงเสนอชื่อนิสิตที่มีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีเดนเขารับการคดัเลือกจากคณะกรรมการของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย (2.8-5-01) จากการพิจารณา
มีนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน จํานวน 1 ราย          
ไดแก  นางสาวจีรวรรณ สิทธิวงศ  นิสิ ตพยาบาล ชั้ นปที่  4 โดยกําหนดการพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นใน                 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรสีอรท จังหวัดนครนายก จัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
สาขาภาคตะวันออก (2.8-5-02) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2.8-5-01 เอกสารหลักฐานเสนอชื่อนิสิตไดรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน 
2.8-5-02 รางวัลที่นิสิตไดรับและภาพถายนิสิตกับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน 

 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
 
  



 

 
52 

 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศกึษา 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 

ชนิดของตวับงชี:้  กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2556 
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 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร ใชระบบฐานขอมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมขีอมลูดานการเรียน  

ดานครอบครวั และขอมูลบคุคลทีห่นวยงานสามารถติดตอเม่ือนิสิตมีปญหา (3.1-1-01) และจัดทําแฟมขอมูลที่
งานบริการการศึกษาเก็บประวัตินิสิตเขาใหมเพื่อใชเปนขอมูลในการติดตอประสานงานใหความชวยเหลือ     
(3.1-1-02)    

คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต ไดแก    
(1) ระบบอาจารยที่ ปรึกษา  ซึ่ งจะดูแลนิสิตที่รับ เขาในปการศึกษานั้นจนสําเร็จการศึกษา              

โดยใหคําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปญหาการใชชีวิตของนิสิตในดานอื่น เชน ปญหา
สุขภาพรางกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอจํานวนนิสิตประมาณ 10-15 คน    
(3.1-1-03) และอาจารยที่ปรึกษาจะเขาประชุมอาจารยที่ปรึกษาและรับมอบคูมืออาจารยที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลยัเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิหนาที่ (3.1-1-04) โดยอาจารยที่ปรึกษาจะแจงชองทางการติดตอ
และเวลาเขาพบแกนิสิตในวันปฐมนิเทศ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาไดมีการวางแผนพบนิสิตเปนรายบุคคลอยางนอย
ภาคการศึกษา ละ 1-4 ครั้ง และนัดพบนิสิตเปนกลุมอยางนอยภาคการศึกษา ละ 1 ครั้ง (3.1-1-05) 

(2) คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําในการ
จัดโครงการและการดําเนินงานของสโมสรนิสิต  (3.1-1-06)  

 

(3) คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในสวนของงานบริการ
การศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ทําหนาที่ดูแลและบริการนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน การจัด
กิจกรรมของนิสิต การขอรับทุนการศึกษา ไดแก เจาหนาที่งานบริการการศึกษา (3.1-1-07)  และคณะกรรมการ
บริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.1-1-08) 
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 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 
ประจําปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติตางๆ และใหคําปรึกษา 
คําแนะนําแกนิสิตในการใชชีวิตในคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.1-1-09)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-1-01  ขอมูลนิสิตจากระบบ supreme 2004 
3.1-1-02  แฟมประวัตินิสิต (คณะพยาบาลศาสตร) 
3.1-1-03  คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําชั้น ประจําปการศึกษา 2556 
3.1-1-04 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 
3.1-1-05 แบบฟอรมบันทึกนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําชั้น 
3.1-1-06 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 

2556 
3.1-1-07 เอกสารกาํหนดภาระหนาทีง่านรบัผิดชอบของเจาหนาทีง่านบริการการศึกษา 
3.1-1-08 คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารงานพัฒนาศกัยภาพนสิิต ประจาํปการศึกษา 2556 
3.1-1-09 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปฐมนิ เทศนิสิตหลักสูตรพยาบาล          

ศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2556 
 

2.มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตคณะพยาบาลศาสตร        
โดยมีงานบริการการศึกษา เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดบริการขอมูลขาวสารแกนิสิตเกี่ยวกับการเรียน  
การสอน ขาวสารวชิาการ ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการ การประกวดและแขงขนั การรับสมัครนิสิตทํางาน
พิเศษ ทุนการศึกษา ทั้งทุนภายในคณะพยาบาลศาสตร ทุนมหาวิทยาลัย ทุนจากหนวยงาน องคกรภายนอก      
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษาแกนิสิตฯลฯ ผานบอรดประชาสัมพันธ (3.1-2-01)     
รวมถึงการสงขาวสารผานชองทางสารสนเทศ ไดแก การสงขาวสารถึงนิสิตผานเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร 
เครือขายสังคมออนไลน (social networks) (3.1-2-02) นอกจากนี้แลว คณะพยาบาลศาสตร มีชองทางใหนิสิตได
มีโอกาสใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการขอมูลขาวสารผานทางกลองแสดงความคิดเห็น        
(3.1-2-03) โดยไดนําขอคิดเห็นดังกลาวไปสรุปผลขอเสนอแนะจากนิสิตเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง
บริการตอไป (3.1-2-04) 

ในปการศึกษา 2556 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 1 ไดรับการแนะนําเรื่องกาํหนดการลงทะเบียน
เรียน การเพิ่ม-ลด-ถอนรายวิชา กําหนดการชําระคาลงทะเบียน การพบอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําชั้น 
เพื่อขอคําปรกึษาทางวิชาการ และการแนะแนวการใชชวีิตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ในโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 (3.1-2-05)    
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สวนนิสิตคณะพยาบาลศาสตรชั้นปอื่น ๆ จะไดรับทราบขอมูลตาง ๆ จากประกาศของคณะพยาบาลศาสตร      
การเขาพบอาจารยประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษา ตามที่กําหนดในตารางเรียนของนิสิตแตละชั้นป   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-2-01 ภาพบอรดประชาสัมพันธ 
3.1-2-02 เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร, หนาเพจ facebook คณะพยาบาลศาสตร 
3.1-2-03   ภาพถายกลองแสดงความคิดเห็น 

 3.1-2-04 สรุปผลขอเสนอแนะจากนิสิต   
 3.1-2-05 โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 

2556  
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต           
คณะพยาบาลศาสตร โดยรองคณบดีฝายวิชาการ และงานบริการการศึกษา ไดจัดกิจกรรมการสัมมนา        
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และมีการฝกปฏิบัติเพื่อ
เสริมประสบการณวิชาชีพการพยาบาลสําหรับนิสิตพยาบาล (3.1-3-01) และจัดใหมีการฝกงานวิชาชีพพยาบาล
ตามหลักสูตร ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (3.1-3-02)  ซึ่งมีการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพ 
และการประสานงานกับแหลงฝกประสบการณฯ (3.1-3-03) เพื่อใหนิสิตมีประสบการณในการทํางาน และมี
ความรู ความเขาใจในวิชาชีพที่ตองทําเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยในการฝกประสบการณนั้น คณะพยาบาลศาสตร    
จัดใหมีอาจารยติดตามผลการฝกประสบการณเพื่อประเมินผลการฝกประสบการณของนิสิต และประเมิน
คุณภาพของแหลงฝกประสบการณ (3.1-3-04)   

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนิสิตพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4           
ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ระหวางวันที่ 24-28 กุมภาพันธ 2557 เพื่อเปนการเตรียมตัวใน
ดานตางๆ เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความพรอมเกี่ยวกับมารยาททางสังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ระเบียบ ขอบังคับของพยาบาลวิชาชีพ ที่ควบคุมกํากับโดยสภาการพยาบาล ความรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการถายทอดประสบการณการทํางาน แลกเปลี่ยนเรียนรูจากบัณฑิตรุนพี่ (3.1-3-05) 

คณะพยาบาลศาสตรมีชองทางใหนิสิตไดมีโอกาสใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการดานการ
จัดกิจกรรมผานชองทางเว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร เครือขายสังคมออนไลน (social networks) และกลองรับ      
ความคิดเห็นโดยไดนําขอคิดเห็นดังกลาวไปใชในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (3.1-3-06)   
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-3-01 คูมือการฝกเสริมประสบการณวิชาชีพ 
3.1-3-02 คูมือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-3-03 ขอมูลแหลงฝกประสบการณ และเอกสาร/หลักฐานแสดงการติดตอประสานงานกับ

แหลงฝกประสบการณ 
3.1-3-04 รายงานสรุปผลการประเมินผลการฝกประสบการณของนิสิตและรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพแหลงฝกประสบการณ 
3.1-3-05 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556 
3.1-3-06 ขอเสนอแนะที่ไดรับ เพื่อการนําไปพัฒนาปรับปรุงบริการ 

  
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา รวมทั้งการจัดสง
เอกสารประชาสัมพันธใหแกศิษยเกาโดยตรง โดยขอมูล/ขาวสารที่ให ไดแก กิจกรรมการประชุมวิชาการ      
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา เผยแพรผานเว็บไซตชมรมศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร (3.1-4-01)            
ซึ่ งรวบรวมประวัติ  สถานที่ทํ างาน ที่ อยูที่ สามารถติดตอ ได และมีการปรับปรุงข อมูลเป นระยะๆ                  
โดยคณะพยาบาลศาสตรไดมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับศิษยเกาผานทางระบบ e-mail, โทรศัพท, 
จดหมายขาว, การประกาศขาวสารผานเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร และเครือขายสังคมออนไลน        
(3.1-4-02) นอกจากนี้แลวคณะพยาบาลศาสตร ไดมีชองทางใหศิษยเกาไดมีโอกาสใหขอเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงการใหบริการผ านชองทาง ทางเว็บ ไซตคณะพยาบาลศาสตร  เครือข ายสังคมออนไลน              
(social networks) และผานชองทางการติดตอทางโทรศัพทโดยตรง โดยไดนําขอคิดเห็นดังกลาวไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุงบริการ (3.1-4-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-4-01 เว็บไซตชมรมศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร 
3.1-4-02 เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร,  หนาเพจ facebook คณะพยาบาลศาสตร 
3.1-4-03 ขอเสนอแนะที่ไดรับจากศิษยเกา เพื่อการนําไปพัฒนาปรับปรุงบริการ 

  
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูศิษยเกาใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเชิญเปนอาจารยพิ เศษสอนภาคปฏิบัติ  (3.1-5-01) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณ ใหศิษยเกา โดยการจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป       
(การรักษาโรคเบื้องตน) (3.1-5-02) ซ่ึงในการจัดกิจกรรมดังกลาว คณะพยาบาลศาสตรไดสํารวจและรวบรวม
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ความตองการของศษิยเกา ในการพัฒนาความรูและประสบการณ (3.1-5-03) เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการจัด
กิจกรรมตอไป 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-5-01   หนังสือเชิญสอนอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัต ิ
3.1-5-02 รายชื่อศิษยเกาเขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป     

(การรักษาโรคเบื้องตน) 
3.1-5-03 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการของศิษยเกาในการจัดกิจกรรม/โครงการ   

เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ 
 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.1-6-01)       
และงานบริการการศึกษา จัดใหมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 โดยจัดใหมีแบบประเมิน 
(3.1-6-02) และดําเนินการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการของงานพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและของคณะพยาบาลศาสตร ทุกกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของ        
คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 โดยเก็บขอมูลเปนเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2556 – มกราคม 
2557) โดยการแจกแบบประเมินใหนิสิตพยาบาลชั้นปที่ 1-4 ผูศึกษาอบรม และศิษยเกา พบวามีผลการ
ประเมินคุณภาพ (3.1-6-03) ในการใหบริการ ขอ 1-3 สูงกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยสรุปผลประเมิน    
ขอ 1 ไดผลประเมิน 4.67 ขอ 2 ไดผลประเมิน 4.60 และขอ 3 ไดผลประเมิน 4.80 ซึ่งถือวาผลการประเมิน
การใหบริการอยูในระดับดีมาก ทั้ง 3 ขอ และไดนําเสนอ ผลการประเมินดังกลาว ตอคณะกรรมการบริหารงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 (3.1-6-04) แลวนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557      
(3.1-6-05) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาตอไป  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-6-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต   
3.1-6-02 แบบประเมิน 
3.1-6-03 สรุปผลการประเมินการใหบริการ  
3.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3.1-6-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความตองการของนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร  จะดําเนินการแจงใหผูรับผิดชอบในการบริการตามขอ 1-3 รับทราบผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร อยางเปนลายลักษณอักษร 
(3.1-7-01) และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และความตองการของ
ผูรับบริการที่ปรากฏ ในผลการประเมิน  

คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต มีการนําผลการประเมินของการใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่สนองความตองการนิสิต (3.1-7-02) นําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
(3.1-7-03) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน พรอมทั้งรายงานความ
คืบหนาการดําเนินงานเปนระยะ ในทุกภาคการศึกษา (3.1-7-04) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1-7-01  เอกสาร/หลักฐาน แสดงการแจงผลการประเมินคุณภาพการบริการใหผูรบัผิดชอบทราบ 
3.1-7-02  แผนการพฒันาคุณภาพการใหบริการ 
3.1-7-03  รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร 
3.1-7-04  รายงานผลการดาํเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
 
  



 

 
58 

 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป     : ปการศึกษา 2556 
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 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ  

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีคาํสัง่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.2-1-01) และได
มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทั้ง 5 ดาน ดังนี ้
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก โครงการพัฒนาทักษะบริการ โครงการปลูกฝงจิตอาสาพัฒนาจริยธรรม 
โครงการสงเสริมประชาธิปไตย โครงการแบงปนน้ําใจสูผูดอยโอกาส โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และโครงการสายสัมพันธวันแรกพบลดควันบุหรี่ 
2. ดานความรู ไดแก กิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 
3. ดานการพัฒนาทักษะทางปญญา ไดแก โครงการพัฒนาทักษะบริการ โครงการปลูกฝงจิตอาสาพัฒนา
จริยธรรม โครงการสงเสริมประชาธิปไตย และโครงการ Funny Eng 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและรับผิดชอบ ไดแก โครงการสอนนองรองเพลง โครงการกตัญู
คารวะ สืบสาน วัฒนธรรมองคกร (วันไหวครู) โครงการทักษะบริการ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย โครงการ 
Funny Eng โครงการแบงปนน้ําใจสูผูดอยโอกาส โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการสามัคคีชาวสีขาว และกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการพัฒนาทักษะบริการ 
และโครงการปลูกฝงจิตอาสาพัฒนาจริยธรรม  
โดยแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมปรากฏอยูในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปการศึกษา 2556 
(3.2-1-02) ของคณะพยาบาลศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556 มีแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม จํานวน 14 
โครงการ โดยมีการดําเนินการจัดและสรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียบรอยแลวจํานวน 12 โครงการ      
(3.2-1-03) และกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธจะดําเนินการในโครงการปจฉิมนิเทศ ทั้งนี้ มีโครงการจํานวน 1 
โครงการ ที่กําหนดใหงดจัดในปการศึกษา 2556 ไดแก โครงการเตรียมความพรอมกีฬาสถาบันพยาบาลแหง
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ประเทศไทย เนื่องจากสาเหตุความไมสงบทางการเมืองของประเทศ ทําให ไมสามารถจัดโครงการได            
ซึ่งโครงการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-1-01  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต    
3.2-1-02  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

3.2-1-03  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ 
 
 

 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร จัดใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต เพื่อสนับสนุนใหนิสิตดําเนิน
กิจกรรมใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ Plan Do Check Act (PDCA) โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู ในโครงการ 
“สงเสริมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งจัดในวันที่ 25 มกราคม 2557 (3.2-2-01) โดยมีผูนํา
นิสิต ประกอบดวย ประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ และหัวหนานิสิตทุก
ชั้นป เขารวมโครงการ การจัดการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานี้ มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหนิสิตเรียนรูและไดรับขอมูลที่ถูกตองและสอดคลองกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการ
วางแผนงาน การเขียนโครงการ การจัดโครงการ ตลอดจนกระบวนการประเมินผลโครงการ ใหเปนแนวทาง
เดียวกัน (3.2-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-2-01  โครงการ “สงเสริมความรูดานการประกันคุณภาพการศกึษา” 
3.2-2-02  รายงานสรุปผลการดาํเนินงานโครงการ “สงเสริมความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา” 
 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการดาํเนนิการ 
 ในรอบปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต       

โดยนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ดําเนินการ โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน (3.2-3-01) ซึ่งดําเนินการจัดโครงการโดยสโมสรนิสิต     
และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ครบทั้ง 5 ประเภท ดังตอไปนี้  
 •  ระดับปริญญาตรี จาํนวน 9 โครงการ จาํแนกไดดังนี้  

1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ
ปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม (3.2-3-02) ซึ่งไดจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการคือ สนับสนุน
ใหนิสิตพยาบาล ไดใหบริการดานสุขภาพขั้นตน ใหคําแนะนําดานสุขภาพ ใหสุขศึกษา ซึ่งอยูใน
การดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และโครงการรวมพลังเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม (3.2-3-03) 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมคุณภาพ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการสามัคคีชาวสีขาว        
(3.2-3-04) 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการแบงปนนํ้าใจ     
สูผูดอยโอกาส (3.2-3-05)  

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการปลูกฝงจิตอาสา 
พัฒนาจริยธรรม (3.2-3-06) 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการกตัญูคารวะ สืบสาน
วัฒนธรรมองคกร (3.2-3-07), โครงการ “สานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา”      
(3.2-3-08) โครงการมอบหมวกและประดับเข็มชั้นป (3.2-3-09) และโครงการศิลปะบรรเลง   
(3.2-3-10) 

 •  ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ยังไมมีนสิิตในระดับบัณฑิตศกึษา 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-3-01  แผนงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร 
3.2-3-02  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปลูกฝงจิตอาสาพัฒนาจริยธรรม   
3.2-3-03 รายงานสรปุผลการดาํเนินการรวมพลังเสริมสรางคนดีมคีุณธรรม 
3.2-3-04 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการสามคัคชีาวสีขาว  
3.2-3-05 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการแบงปนนํ้าใจสูผูดอยโอกาส 
3.2-3-06 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการปลูกฝงจิตอาสา พฒันาจริยธรรม   
3.2-3-07 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการกตัญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองคกร 
3.2-3-08 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการ “สานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียน

พรรษา” 
3.2-3-09 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการมอบหมวกและประดับเข็มชั้นป 
3.2-3-10 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการศลิปะบรรเลง  
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4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร สนับสนุนใหนิสิตคณะพยาบาลศาสตร สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ            

โดยสนับสนุนใหจัดกิจกรรมรวมกับสโมสรนิสิตของคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปการศึกษา 2556 ที่ผาน
มา ไดแก คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร โดยสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตรไดใหความ
รวมมือในการใหความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน แกนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556  ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.2-4-01) และโครงการกีฬา 5 หมอสัมพันธ สโมสรนิสิตไดจัดโครงการเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธของนิสิตตางคณะใหรูรัก สามัคคี มีน้ําใจนักกีฬา สงเสริมการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 (3.2-4-02) ซึ่งคณะในมหาวิทยาลัยที่เขารวม
โครงการ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร          
และคณะแพทยศาสตร อีกทั้ง ไดสงตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนิสิต เขารวมโครงการสัมมนาผูนําองคกรนิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2557 ณ โรงแรม รอแยลฮิลล กอลฟ รีสอรท      
แอนด สปา จังหวัดนครนายก จัดโดยงานกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.2-4-03)   

ยังมีการสรางเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
ศักยภาพนิสติและนิสติไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “บทบาทนักศกึษาตอการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันพยาบาล 5+” ในวันที่ 30 มีนาคม 2557  ณ หองประชุมอาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุรี (3.2-4-04) มีสถาบันการศึกษาพยาบาลจากภาครัฐ และเอกชน เขารวมการประชุมฯ ไดแก         
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก (มิชชั่น) คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษาตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และมุงหวังการสรางเครือขายในการจัดกิจกรรม    
โดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลทั้ง 5 แหง 
 สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มีการทํางานและจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งไดจัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ     
6 รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (3.2-4-05) ทําใหนิสิตสามารถนํา
ประสบการณการทํางานมาพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมตอไป 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-4-01 เอกสารหลักฐานแสดงวาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตรไดใหความรวมมือในการให

ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นตน แกนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร  
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-4-02 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการกีฬา 5 หมอสัมพันธ 
3.2-4-03 เอกสารหลักฐานแสดงวาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตรไดสงตัวแทนคณะกรรมการ

สโมสรนิสิต เขารวมโครงการสัมมนาผูนําองคกรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.2-4-04 เอกสารหลักฐานแสดงคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิตและนิสิตไดเขารวม

เครือขายการแลกเปลีย่นเรียนรูการทาํงานโดยใชกระบวนการพัฒนาคณุภาพ ในการประชมุ
เชิงปฏิบัติการ “บทบาทนักศึกษาตอการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันพยาบาล 5+” 

3.2-4-05 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร  มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ทําการประเมินผล
โครงการตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ (3.2-5-01) ทุกโครงการ โดยมีผลการประเมินตามกําหนดเวลา ในแผน  
การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2556 (3.2-5-02) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิต แลวนําผลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-5-01 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 
3.2-5-02   แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556   

  
 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยนํารายงานการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงานกิจการนิสิต (3.2-6-01) 
และขอเสนอแนะมาเปนสวนหนึ่งของขอมูลในการจัดทําแผนเพื่อพัฒนานิสิต และนําเสนอผลการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2556 ตอคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 2/2557   
ในเดือนเมษายน 2557 โดยนําผลการประเมินโครงการ ขอเสนอแนะ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต     
ไปพัฒนาและปรับปรุงในปตอไป (3.2-6-02) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ประจําปศึกษา 2557 ตอไป 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.2-6-01 รายงานการวิเคราะหจุดออนจุดแขง็ในการดาํเนินงานกิจการนิสิต 
3.2-6-02 เอกสารการปรบัปรุงการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
   6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
   6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ชนิดของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
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 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการดานการวิจัย (4.1-1-01)         
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.1-1-02) และมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายวิจัย         
ดําเนินกิจกรรมตามแผนดําเนินงาน (4.1-1-03) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (4.1-1-04) ที่มีการวางแผนใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การตรวจสอบติดตาม
ประเมิน และปรับปรุง โดยจัดทําเอกสารคูมือ (4.1-1-05)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-1-01 แผนยุทธศาสตร 4 ป(พ.ศ. 2556 – 2559)  และ แผนปฏิบัติการดานการวิจัย 
4.1-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่139/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
4.1-1-03 แผนดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 

2556 และ 2557   
4.1-1-04 การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดดานการวิจัย ป 2556 และ 2557  
4.1-1-05 คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2556  

 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนใน 2 รายวิชา ไดแก   
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1) จากโครงการวิจัย : ผลการสํารวจโภชนาการและสุขภาวะของเด็กวัยกอนเรียน ในโรงเรียนอนุบาล
องครักษ จ.นครนายก (4.1-2-01) บูรณาการ กับการเรียนการสอนในรายวิชา พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน (4.1-2-02)  หัวขอ การพยาบาลเพื่อปองกันการติดเชื้อ การพยาบาลเพื่อสงเสริมความตองการดาน
โภชนาการ การพยาบาลเพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตน โดยใหนิสิตสํารวจภาวะโภชนาการนักเรียนชั้น
อนุบาล โรงเรียน อนุบาลองครักษ จ.นครนายก เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการดูแลสุขภาพของกลุมเปาหมายที่
ใหบริการ  

2) จากผลการวิจัยเรื่อง ประสบการณของมารดาและการจัดการภาวะไขในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป         
(4.1-2-03) ไดนํามาบูรณาการรายวิชา พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 (4.1-2-03) โดยนําผลการวิจัย
สอดแทรกในตํารา เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบประสาท หัวขอแนวทางการดูแลใหคําแนะนํามารดา
ในการลดไขแกเด็กปวย 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-2-01 รายงานวิจัย : ผลการสาํรวจโภชนาการและสุขภาวะของเดก็วัยกอนเรียน ในโรงเรียน

อนุบาลองครกัษ จ.นครนายก 
4.1-2-02 ประมวลการสอนรายวิชา พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
4.1-2-03 รายงานการวจิัย : ประสบการณของมารดาและการจัดการภาวะไขในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 
4.1-2-04 ประมวลการสอนรายวิชา พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 

 

 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร
กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานในสายวชิาการใหมีสดัสวนภาระงานวิจัยสําหรับอาจารยรอยละ 20 
(4.1-3-01) สงเสริมการทํางานวิจยัและงานสรางสรรคโดยมีแนวทางการจัดสรรเวลาใหอาจารยทํางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ผานมติจากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.1-3-02) และการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ (4.1-3-03) และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษร (4.1-3-04) และสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับคาใชจายในการเผยแพรผลงานในวารสารหรือนําเสนอโปสเตอร ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติ         
และนานาชาติ (4.1-3-05) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะโดยจัดประชุมวิชาการโครงการ research mapping  
มุงวิเคราะหภาพรวมทิศทางการวิจัย : คณะพยาบาลศาสตร มศว (4.1-3-06)เพื่อใหอาจารยที่เปนนักวิจัยรุน
ใหมไดเรียนรูงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยที่มีประสบการณทําวิจัยสงเสริมการพัฒนาทักษะให
อาจารยใหมไดรบัการอบรมนักวิจยัรุนใหมทีด่ําเนินการจดัโดยสถาบนัยุทธศาสตรทางปญญาและการวจิัย ระดับ
มหาวิทยาลัย (4.1-3-07) และการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษโดยจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” 
(Workshop on Scientific Writing for Journal Publication) (4 .1 -3 -0 8)  มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ           



 

 
66 

 

เพื่อใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ ผานเวปไซดคณะพยาบาลศาสตร (4.1-3-09) และแจงในที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร (4.1-03-10) ดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและ
จรรยาบรรณทีเ่กี่ยวของมกีารแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันระหวางอาจารยและนักวิจยัที่มปีระสบการณกับอาจารย
ใหมในการสัมมนาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมคลาสิค       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยใหรวมเปนตัวแทนประชาสัมพันธหรือ
สื่อสารใหอาจารยแตละสาขาวิชาตระหนักเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยในการประชุมคณะกรรมการสงเสริม       
การวิจัย คณะพยาบาลศาสตร พรอมกับการประชุมพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยระดับคณะฯ (4.1-3-11)            
และเผยแพรคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยใหอาจารยและบุคลากรทราบรายละเอียดและใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
(4.1-3-12) กําหนดแนวทางการสรางแรงจูงใจใหอาจารยและบุคลากรโดยการจัดสรรงบประมาณประจําป 
พรอมทั้งสนับสนุนคาใชจายสําหรับอาจารยและนักวิจัยในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค และ
เงินรางวัลสําหรับอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารฐาน TCI และไดรับการ
ยอมรับจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (4.1-3-13)  
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

4.1-3-01 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานในสายวิชาการ 
4.1-3-02 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิจัย ครั้งที่ 1/2556  วันที่ 21 มีนาคม 2556 
4.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 6 วันที่ 21 มิถุนายน 

2556  
4.1-3-04 คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2556 
4.1-3-05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม 

2556  
บันทึกขอความอนุมัติทุนโครงการสนับสนุนทุนเผยแพรองคความรู ผลงานสรางสรรคและ
งานวิจัย ปงบประมาณ 2557 
บันทึกขอความอนุมัติการเบิกจายทุนสนับสนุนคาตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสาร และ
คาใชจายการจัดทําโปสเตอร 

4.1-3-06 สรุปรายงานโครงการ research mapping  มุ งวิเคราะหภาพรวมทิศทางการวิจัย :       
คณะพยาบาลศาสตร มศว 

4.1-3-07 หนังสืออนุมัติการเขารวมประชุมนักวิจัยรุนใหม 
4.1-3- 08 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพเผยแพรใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาต”ิ 
4.1-3-09 รูปถาย จดหมายอิเล็กทรอนิคสการประชาสัมพันธ 
4.1-3-10 การประชุมในโครงการสัมมนาหลักสูตร (จากบริการการศึกษา) 
4.1-3-11 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2556  วันที่ 19 ธันวาคม 2556 

(การประชุมพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร) 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-3-12 คูมือจรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1-3-13 การจัดสรรงบประมาณ “โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขา

พยาบาล ปงบประมาณ 2556” รายชื่ออาจารยที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายการตีพิมพ 
และไดรับเงินรางวัล  

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ปงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการจัดทําแผนงบประมาณดานการวิจัยในการสนับสนุน
งบประมาณแกอาจารยและบุคลากรในการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2556           
เปนจํานวนเงิน 599,100 บาท (4.1-4-01) และโดยสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 
333,800 บาท (4.1-4-02) จากการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย และผานมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (4.1-4-03) ท้ังนี้ไดมีการวางแผนการประชาสัมพันธประกาศรับ
ขอเสนอโครงการเพื่อใหการสนับสนุนการวิจัยสําหรับอาจารยและบุคลากรรับทราบขอมูลลวงหนา (4.1-4-04)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-4-01 แผนงบประมาณดานการวิจัย เงินรายได ป 2556 
4.1-4-02 สรุปผลการจัดสรรเงินรายไดปงบประมาณ 2556 
4.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 

14 มีนาคม 2556 และ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556 
4.1-4-04 แผนปายประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย  จดหมายอิเล็กทรอนิคส  และคูมือเสนอ

ขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร   
 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยัหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น

ตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัยฯ 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การ

จัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 

 



 

 
68 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยใน 4 ประเด็น ไดแก ดานงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ระบบเครือขาย แหลงคนควาทางวิชาการ ระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1) ดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในการบริหารงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ      
(4.1-5-01) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในวารสาร (4.1-5-02) และการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ (4.1-5-03) งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารยและ
บุคลากรโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย  

2) ระบบเครือขายที่สามารถเขาถึงขอมูลดานวิชาการผานระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย             
(4.1-5-04)   

3) แหลงคนควาทางวิชาการคณะฯ ไดจัดใหมีหองสมุดสําหรับเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
โดยเปนสมาชิกวารสารบทความใชที่หองสมุดของคณะ (4.1-5-05) และหอสมุดมหาวิทยาลัย (4.1-5-06)               
สื่ออิเลคทรอนิคสที่เปนขอมูลเฉพาะสาขาการพยาบาลและสาขาที่ เกี่ยวของโดยหองสมุดมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดซื้อ (4.1-5-07) การจัดสงจดหมายอิเลคทรอนิคสจากบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัย       
(4.1-5-08) และการสนับสนุนใหอาจารยไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (4.1-5-09) 

4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารในดานตางๆ ไดแก ขอมูลดานแหลงทุนวิจัย  
ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ ขอมูลระบบและกลไกการสงเสริมการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยคณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง คือ การติดประกาศ
ตามบอรดภายในคณะฯ (4.1-5-10) สงจดหมายอิเล็กโทรนิคส (4.1-5-11) และจากชองทางหนาเว็บเพจของ
คณะฯ (4.1-5-12)   

5) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติของคณะฯที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและงานสรางสรรค  
โดยจัดทําคูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร (4.1-5-13) 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-5-01 แผนงบประมาณดานการวิจัย 
4.1-5-02 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล 
4.1-5-03 เอกสารประชาสัมพันธโครงการประชุมวิชาการ  และ จดหมายอิเล็กโทรนิค 
4.1-5-04 หนาเวปเพจการเขาถึงระบบเครือขาย 
4.1-5-05 หลักฐานการเปนสมาชิกวารสาร 
4.1-5-06 ภาพถายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ หองสมุด หรือแหลงคนควาขอมูล 
4.1-5-07 หนาเวปเพจเขาถึงเวปไซดตางๆ 
4.1-5-08 จดหมายอิเลคทรอนิคสจากบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัย 
4.1-5-09 เอกสารอนุมัติเขารวมประชุมการทํางานกับนักวิจัยนอกสถาบัน 
4.1-5-10 ภาพถายบอรดประกาศประชาสัมพันธประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-5-11 จดหมายอิเล็กโทรนิคที่สงประชาสัมพันธแหลงทุนใหอาจารย 
4.1-5-12 เวปเพจของคณะฯ ประชาสัมพันธแหลงทุน 
4.1-5-13 คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 ดังนี้ ดานการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนการสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยมีการการติดตามและประเมินแผน
งบประมาณดานการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ประจําคณะพยาบาลศาสตรทุก 2 - 3 
เดือน (4.1-6-01) ซึ่งจากการติดตามและประเมินพบวาโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ปงบประมาณ 2556 จํานวน 6 โครงการ มีผลการดําเนินการดังนี้ 

 
ชื่อ สกุล หัวหนา

โครงการฯ 
ชื่อเรือ่ง คณะกรรมการ

วิจัยพิจารณา
สนับสนนุ(บาท) 

ผลดําเนินการ 

อาจารย  ดร.อมราพร  
สุรการ 

การศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทาง
จิตวทิยาเชิงบวกที่มีตอความสขุทีแ่ทจริง
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเขต
ภาคกลาง 

60,000 กําลังดาํเนินการ 

อาจารย ดร.อรสิรา  
สุขวจัน ี

ผลของโปรแกรมปรบัพฤติกรรมเพื่อลด
ไขมันในเลือดของผูรับบรกิารในสถาน
บริการระดับปฐมภูม ิ

68,000 สงผลงาน
สถาบันยุทธฯ 
แลว 

ผศ.ดร.ดวงเดือน 
รัตนะมงคลกลุ 

ภาพสขุภาพผูสงูอายุ : กรณศีึกษาตาํบล
ชุมพล อาํเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

60,000 กําลังดาํเนินการ 

อ.วิไลกุล  หนแูกว การพฒันาสื่อการสอนในเรื่องการลางมือที่
ถูกเทคนคิสาํหรบัเด็กกอนวัยเรียน อาํเภอ
องครักษ จงัหวัดนครนายก 

50,000 กําลังดาํเนินการ 

อ.นุชรีย แสงสวาง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชยาคุมกาํเนิด
ฉุกเฉินในวัยรุน 

45,600 สงผลงาน
สถาบันยุทธฯ 
แลว 

อ.ณัฐวรา จันทรเอี่ยม การสาํรวจภาวะโภชนาการและภาวะ
สุขภาพและปจจัยที่เกี่ยวของของเด็กวัย

50,200 กําลังวิเคราะห
ขอมลู 
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ชื่อ สกุล หัวหนา
โครงการฯ 

ชื่อเรือ่ง คณะกรรมการ
วิจัยพิจารณา

สนับสนนุ(บาท) 

ผลดําเนินการ 

กอนเรียนในอาํเภอองครักษ จงัหวัด
นครนายก 

รวม  333,800  
 

2) การสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการวิจัยที่เปนแหลง
คนควา การสนับสนุนงบประมาณ การใหคําปรกึษา การประชาสมัพันธขอมูลแหลงทนุ และการประชมุวชิาการ    
ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และผลการประเมินสิ่งสนับสนุนในระดับที่เหมาะสมกับความตองการของ
อาจารยในระดับมาก (4.1-6-02) 

3) การประเมินผลการดําเนินงานดานกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จากการ
แสดงความเห็นของอาจารยและบุคลากรทั้งหมด 63 คน แสดงความคิดเห็นในประเด็นการสนับสนุนการวิจัย   
7 ขอ มีความพึงพอใจคาเฉลี่ย 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 และขอคิดเห็นในการปรับปรุง (4.1-6–03) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 

2556 
4.1-6-02 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ประจําป 2556 

 
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการประเมินจากเกณฑขอ 6  ไดนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัย และ คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร พิจารณาปรับตามขอเสนอใหเอื้อประโยชน
ตออาจารยในการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยนําเสนอในคณะกรรมการฝายสงเสริมการวิจัย     
(4.1-7-01)  และคณะกรรมการประจําคณะ (4.1-7-02)  เพ่ือวางแผนปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยของคณะฯ โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป ในการประชุมวิชาการการเขียนโครงการวิจัยและ
ชุดโครงการ วางแผนประกาศรับขอเสนอโครงการลวงหนากอนปงบประมาณ 2557 และการสงเสริมทํางาน
วิจัยเปนทีมระหวางสาขาวิชา (4.1-7-03) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่  2/2556 วันที่ 27 

พฤษภาคม 2556 
4.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
2556 

4.1-7-03 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ประจําป 
2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7  ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7  ขอ 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : อาจารย ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ          เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 
ผูรายงานผล      : อาจารย ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ           เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดาํเนินการครบ 
5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย  
1) แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.2-1-01) สําหรับดําเนินการใหขอคิดเห็นในการผลิตผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคใหมคีณุภาพ ใหคําปรึกษา และเปนพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมในการเขียนรายงานวิจัยสําหรับ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร   

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัย (4.2-1-02)   
3) สนับสนุนงบประมาณใหรางวัลการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ(4.2-1-03) 
4) สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสําหรับกรณีถูกเรียกเก็บเงิน (4.2-1-04)    
5) การจัดสรรเวลาสําหรับการทําวิจัย จํานวน 24 วัน/คน/ป และใหเวลาเพื่อเขียนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค หรือบทความวิชาการในการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
และ ที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. จํานวน 10 วันทําการ/เรื่อง และเขียนผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
หรือ ISI หรือ Scopus  จํานวน 15 วันทําการ/เรื่อง (4.2-1-05) 

6) ในป พ.ศ. 2656 มีจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง (4.2-1-06) ไดแก 
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6.1) ภาวะผูนําและการสรางเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร 
6.2) การดูแลของชุมชนสําหรับคนจนในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน 

6.3) การศึกษาการฟนฟูรางกายจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือตนเองในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก

ที่มีระยะเวลาดําเนินของโรคนอยกวาหกเดือนและมากวาหกเดือน 
6.4) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บานโดยชุมชนมีสวนรวม 
6.5) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่คัดสรร รูปแบบการเลี้ยงดู และภาวะผูนาของนิสิต 
พยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6.6) การพัฒนานวตักรรมการเย่ียมบานดวยวิธผีสมผสานการใหการปรึกษา ครอบครัวสําหรับนักเรียนที่

มีภาวะเสี่ยงตอสารเสพติดในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง 
6.7) การศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดและอาการทางกายของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6.8) ประสิทธิผลของการสอนสขุศกึษาโดยเยาวชนตอพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนจากการขาด

แคลเชี่ยมในวัยทอง 
6.9) ปจจัยคัดสรรในการทํานาย พฤติกรรมที่พึงประสงคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนิสิตพยาบาล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ.นครนายก 
6.10)  Delf-Care Program for Thais with Hyperlipidemia 
6.11) An Intervention Study of Changing Eating Behaviors and Reducing Weight in Thai 

Children Aged 10-12.  

6.12) Stress urinary incontinence in pregnant women : a review of prevalence, 
pathophysiology , and treatment  
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.2-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิการวิจยั ที่ 139 /2556 ลงวันที่ 27ธันวาคม 2556 
4.2-1-02 แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  (สําหรับขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

เขารวมประชุมเสนองานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค)และ เอกสารอนุมัติ
งบประมาณโครงการสนับสนุนทุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4.2-1-03 เอกสารการขออนุมัตจิายเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร   

4.2-1-04 เอกสารอนุมัติการจายคาตีพิมพกรณีวารสารวิชาการเรียกเก็บ 
4.2-1-05 คูมือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ป 2556 
4.2-1-06 รายงานวิจัย 12 เรื่อง  
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมคีณะกรรมการฝายสงเสริมการวิจัย (4.2-2-01) เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวม
งานวิจัยหรอืงานสรางสรรค ประชุมวางแนวทาง ขั้นตอนดําเนินงาน ประชาสัมพันธ และประสานความรวมมือ
กับเจาของผลงานวิจัย สาขาวิชา/สํานักวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อให
เปนความรูที่คนทั่วไปเขาใจได แลวสงใหคณะกรรมการฝายสงเสริมการวิจัยดําเนินการประชาสัมพันธ         
(4.2-2-02) พรอมทั้งมีการจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน (4.2-2-03)   

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.2-2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิการวิจยั ที่ 139 /2556 ลงวันที่ 27ธันวาคม 2556 
4.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มีนาคม 

2556 (กําหนดขั้นตอนในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย)  
4.2-2-03 แผนงบประมาณป 2556 

 
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีไดจากขอ 2                

สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.2-3-01) วางแผนเผยแพรความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การนําความรู ประชาสัมพันธใหเหมาะแตละกลุมเปาหมาย ในชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก เว็ปเพจของคณะ
พยาบาลศาสตร (4.2-3-02) และในการจัดบริการวิชาการแกสังคมชุมชน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
แผนดิน ป 2557 ทั้ง 2 เรื่อง (4.2-3-03) และรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจจํานวน 4 เรื่อง (4.2-3-04)  ไดแก  
1) ประสิทธิผลของการสอนสุขศึกษาโดยเยาวชนตอพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนจากการขาด          
แคเชี่ยมในวัยทอง  
2) ปจจัยคัดสรรในการทํานาย พฤติกรรมที่พึงประสงคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ จ.นครนายก   
3) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บานโดยชุมชนมีสวนรวม และ  
4) รูปแบบการฟนฟูรางกายจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือตนเองในผูปวย อัมพาตครึ่งซีกที่มี
ระยะเวลาดําเนินของโรคนอยกวาหกเดือนและมากกวาหกเดือน   
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.2-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 

2556 
4.2-3-02 http://nurse.swu.ac.th/ac1htm 
4.2-3-03 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 2 เรื่อง  

1)โครงการรักษสุขภาพสูงวัยใสใจตรวจนม สองเทา  
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูสูงอายุเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ  

4.2-3-04 เอกสารความรูที่วิเคราะหและสังเคราะหจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 4 เรื่อง  
1) ประสิทธิผลของการสอนสขุศกึษาโดยเยาวชนตอพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุน
จากการขาดแคลเชี่ยมในวัยทอง  
2) ปจจัยคัดสรรในการทํานาย พฤติกรรมที่พึงประสงคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนิสิต
พยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ.นครนายก 
3)การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บานโดยชุมชนมีสวน
รวม 
4) รูปแบบการฟนฟูรางกายจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือตนเองในผูปวย 
อัมพาตครึ่งซีกที่มีระยะเวลาดําเนินของโรคนอยกวาหกเดือนและมากกวาหกเดือน 

 
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง

จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.2-4-01) ประสาน
ความรวมมือกับอาจารยแตละสาขาวิชา/สํานัก ดําเนินการประชาสัมพันธสื่อสารสงเสริมใหอาจารยและ
บุคลากรเจาของผลงานวิจัยแสวงหาหนวยงานภายนอกและชุมชนนําผลวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้
คณะพยาบาลศาสตรจดัการเรียนการสอนในการฝกปฏบิตัิในหนวยงานภายนอกและพื้นที่ตางๆ โดยอาจารยแต
ละสาขาวิชามีศักยภาพในการสื่อสารถายทอดเพื่อใหหนวยงานภายนอกและพื้นที่ตางๆนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน ซึ่งในปการศึกษา 2556 มีผลงานวิจัยที่หนวยงานภายนอกนําไปใชประโยชนจํานวน 11 ชิ้น         
(4.2-4-02)   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.2-4-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ที่139/2556 ลงวันที่ 27  ธันวาคม 

2556 
4.2-4-02 1. บทความวิจัยเรื่องพัฒนาการเด็กและคุณลักษณะของผูดูแลเด็กที่สถาน
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สงเคราะห  

2. บทความวิจัยเรื่องปจจัยเชื่อมโยงสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนชนบท 
3. การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต  หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา  2553 
4. ผลงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อลดไขมันในเลือดของ

ผูรับบริการในสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
5. ผลงานวิจัยเรื่องการใชคาราโอเกะเพื่อสงเสริมการปองกันโรคและรักษาสุขภาพ 
6. ผลงานวิจัยเรื่องบทบาทของบิดาหรือมารดาในการปองกันการสูบบุหรี่ของบุตร

วัยรุน 
7. ผลของการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําสรางเสริมสุขภาพที่มีตอระดับความรู

ทัศนคติและพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 
8. ผลของโครงการเสริมสรางศักยภาพและทักษะชีวิตสรางสรรคตอพฤติกรรม

สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนกลุมเสี่ยงในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน 
จังหวัดนครนายก 

9. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยกอนเรียนของบิดา
มารดาในเขตอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

10. ประสบการณความทุกขทางจิตใจของมารดาที่บุตรเสียชีวิตในครรภ 
11. ผลการสาํรวจภาวะโภชนาการและสุขภาวะเด็กกอนวัยเรียนของโรงเรียนอนุบาล

องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
 
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
จะถูกนําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอก โดยแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย (4.2-5-01)           
ใหการชวยเหลือโดยมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายวิจัยและคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยเปนผูกํากับดูแลให
เปนไปตามระบบที่กําหนดขึ้น  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.2-5-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิการวิจยั ที่ 139 /2556 ลงวันที่ 27ธันวาคม 2556 
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6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 

ผลการดาํเนนิการ  
 คณะพยาบาลศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย (4.2-6-01) และมอบหมายใหผูชวย
คณบดีฝายวจิัย วางแนวทางขัน้ตอนในการอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยและนักวิจัยใน
การสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แตไมมีผลงานในการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.2-6-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิการวิจยั ที่ 139 /2556 ลงวันที่ 27ธันวาคม 2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 5 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคตอจาํนวนอาจารยประจําและ   
นักวิจัยประจาํ 

 

ชนิดของตวับงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : อาจารยนลิภา  จิระรัตนวรรณะ เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 
ผูรายงานผล      : อาจารยนลิภา  จิระรัตนวรรณะ เบอรโทรศัพท : 08-5001-7529 
 

เกณฑการประเมิน 
 การแปลงจาํนวนเงินตอจาํนวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจาํเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จาํแนกเปน 3 กลุมสาขาวชิา 

1. กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจาํนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

2. กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสขุภาพ จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 

3. กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากบั 75,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
วิธีการคํานวณ 

1. คาํนวณจํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จาํนวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจาํ เทากบั 
 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จาํนวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจาํ 

 
2. แปลงจาํนวนเงินทีค่าํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 

 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดาํเนนิการตามเกณฑประเมิน :  
 คณะพยาบาลศาสตรไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในและภายนอก ในแตละ
สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 
ตาราง 1 สรุปขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. อ.ดร.อริสรา สขุวัจน ี ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรม
เพื่อลดไขมันในเลอืดของ
ผูรบับริการในสถานบริการระดับ
ปฐมภูม ิ

68,000  มกราคม 2556 – 
ธันวาคม 2556  

2. ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะ
มงคลกลุ 

ภาพสขุภาพผูสงูอายุ : กรณศีึกษา
ตําบลชุมพล อาํเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก 

60,000  มิถุนายน 2556 -
พฤษภาคม 2557  

3.  อ.ดร.จันทิมา ฤกษ
เลื่อนฤทธิ ์

การวจิัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมสีวน
รวมเพื่อปฏิรปูแนวทางการดแูล
ตนเองในอนาคตของผูที่มภีาวะ
หัวใจลมเหลวในจังหวัดนครนายก 

 90,000 8 ตุลาคม 2555 – 
7 ตุลาคม 2556 

4 อ.ดร.อริสรา สขุวัจน ี บทบาทของบิดาหรือมารดาใน
การปองกันการสูบบุหรีข่องบุตร
วัยรุน 

 100,000 5 กุมภาพันธ 
2556 – 4 
กุมภาพันธ 2557 

 

2. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 

ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. อ.วิไลกุล  หนแูกว การพฒันาสื่อการสอนในเรื่องการ
ลางมอืทีถู่กเทคนคิสาํหรบัเด็ก
กอนวัยเรียน อาํเภอองครกัษ 
จังหวัดนครนายก 

50,000  มิถุนายน 2556 
ถึง พฤษภาคม 
2557  

2. อ.นุชรีย แสงสวาง ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการใชยา
คุมกาํเนิดฉุกเฉินในวัยรุน 

45,600  มิถุนายน 2556 ถึง 
พฤษภาคม 2557  
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3. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. ผศ.ทศันียา วงัสจันทา
นนท 

การสรางเสริมศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2 – 5 
ป : พื้นที่ภาคตะวันออก  

 750,000 พฤษภาคม 2556 
– เมษายน 2557 

 
4. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยท่ีไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. อ.สคุนธ วรรธนะอมร การสรางเสริมศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2 – 5 
ป : พื้นที่ภาคตะวันออก  

 889,300  พฤษภาคม 2556 
– เมษายน 2557 

2. อ.นิลภา จิระรัตนวรรณะ การสรางเสริมศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2 – 5 
ป : พื้นที่ภาคตะวันออก  

 889,300  พฤษภาคม 2556 
– เมษายน 2557 

3. อ.นิลภา จิระรัตนวรรณะ 
อ.สคุนธ วรรธนะอมร 

โครงการสนบัสนุนวชิาการและ
การจัดการเครือขายรวมสราง
ชุมชนทองถิ่นนาอยูของกลุม
จังหวัดภาคกลางตะวันออก 

 5,432,000 กันยายน 2556 – 
สิงหาคม 2557  

 

5. สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช 

ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยท่ีไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. อ.ดร.อมราพร สรุการ การศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผล
ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มี
ต อ ค ว าม สุ ข ที่ แ ท จ ริ งแ ล ะ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น
มหาวิทยาลยัของรฐับาลเขตภาค
กลาง 

60,000  มกราคม 2556 – 
ธันวาคม 2556  

2. ผศ.ดร.พรรณวภิา บรรณ โครงการพัฒนาคูมือการใหการ  493,000 มกราคม – 
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ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยท่ีไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

เกียรติ ป รึ ก ษ า ป ญ ห า สุ ข ภ า พ จิ ต
นั ก เรียนที่ มี ค วา มบ กพรอ ง
ทางการเห็น 

ตุลาคม 2557   

3. อ.ดร.อมราพร สรุการ กระบวนการสูความสําเร็จใน
การดําเนินงานตําบลสุขภาวะ
ของเทศบาลตําบลบ านซอง 
อํา เภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (จากทุน 100,000 
บาท สัดสวน รอยละ20 ) 

 20,000 กันยายน 2556 – 
สิงหาคม 2557  

4 อ.ดร.อมราพร สรุการ การพฒันารปูแบบและกลไกของ
ชุมชนเพื่อสงเสรมิการสราง
ครอบครัวอบอุนในชุมชน” 
สสส. (จากทุน 1,800,00 บาท 
สัดสวนรอยละ 20) 

 360,000 กันยายน 2556 – 
สิงหาคม 2557  

5. อ.ดร.อมราพร สรุการ การพฒันารปูแบบและกลไกของ
ชุมชนเพื่อการดแูลและปองกัน
ปญหาโรคซึมเศราและโรควิตก
กังวล ในผูสูงอายุ (จากทุน 
1,500,000 บาท สัดสวนรอยละ 
10) 

 150,000 16 สิงหาคม 
2556 – 16 
กุมภาพันธ 2558 

6. อ.ดร.อมราพร สรุการ วิจัยปฏบิัติการแบบมสีวนรวม
เพื่อพัฒนาใหเกิดความเปน
ตําบลสขุภาวะ ผานเครือขาย
ความรวมมือของชุมชน (จากทุน 
100,000 บาท สัดสวนรอยละ 
60) 

 60,000  
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6. สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล  

ลําดั
บท่ี 

ชื่อผูรับทุน ชื่องานวจิัยที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-
วันท่ีสิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 

1. อ.ดร.ณัฐวรา จันทรเอ่ียม การสํารวจภาวะโภชนาการ
และภาวะสุขภาพและปจจัยที่
เกี่ยวของของเด็กวัยกอนเรียน
ในอําเภอองครักษ  จังหวัด
นครนายก 

50,200  มิถุนายน 2556 – 
พฤษภาคม 2557 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมลูพื้นฐาน 

หนวย
วัด 

ผลการดาํเนนิงาน 

1 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน   

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท  

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ บาท 333,800 
 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร บาท  

2 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี บาท  

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ บาท 9,233,600 
 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร บาท  

3 จาํนวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)   

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน  

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ คน 27.5 

 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน  

4 จาํนวนนักวจิัยประจาํที่ปฏบิัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)   

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน  

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ คน  

 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน  

5 จาํนวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ   

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คน  

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ คน 14.5 

 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน  

6 จาํนวนวิจัยประจาํที่ลาศึกษาตอ   
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมลูพื้นฐาน 
หนวย
วัด 

ผลการดาํเนนิงาน 

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน  

 กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ คน  

 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน  

 
หมายเหตุ :  

1. จํานวนอาจารยและนักวจิยัและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณน้ันๆ 
ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทนุโดยอาจารยหรอืนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใช
นักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.3-1-01 สัญญาโครงการ(ไดรับทุน)  
4.3-1-02 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

150,000 15,984.85 0.53  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

150,000 347,905.45 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ. 5.1 : ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 

ชนิดของตวับงชี้    : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป        : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ         : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วงัสะจนัทานนท    เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
ผูรายงานผล        : ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา  วงัสะจนัทานนท    เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการกําหนดนโยบายการบริการวิชาการ และจัดทําแผนยุทธศาสตร            
และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการประจําป 2556 (5.1-1-01) มีคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาล
ศาสตร ซึ่งประกอบดวยผูแทนอาจารยจากทุกสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน เปนกรรมการบริการ
วิชาการ (5.1-1-02) ทําหนาที่ดําเนินงานตามระบบและติดตามประเมินผล มีการดําเนินงานบริการวิชาการตาม
แผนงานบริการวิชาการ และมีการรายงานผลการดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการบริการวิชาการ            
คณะพยาบาลศาสตร (5.1-1-03) และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร                      
(5.1-1-04)    
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.1-1-01 แผนกลยทุธและแผนปฏิบัตกิารประจาํปดานการบรกิารวชิาการของคณะประจาํป 

2556 
5.1-1-02     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
5.1-1-03     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร วาระแจงผล

การดําเนินการบริการวิชาการ  
5.1-1-04     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร วาระแจงผลการ

ดําเนินการบริการวิชาการ  
 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการเรยีนการสอน 
ผลการดาํเนนิการ 
 ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการจํานวน 10 
โครงการ  เขากับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆจํานวน 7 รายวิชา ดังนี้ (5.1.2-01)  
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โครงการบริการวิชาการ รายวิชาที่บูรณาการ 
1.โครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พชช 466ปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพชุมชน และ พชช 
262  การสรางเสริมสขุภาพ 

2.โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัด
นครนายก : โครงการยอย  “การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก”           

พกม 251 การพยาบาลเด็ก
และวัยรุน 
 

3.โครงการยอย “นวัตกรรมการเสริมสรางสขุภาพชุมชนแบบมีสวนรวม” 
 

พชช 262 การสรางเสริม
สุขภาพ 

4. วันแมแหงชาต:ิ สานใจ สานใยรักจากแมสูลูก 
 

พสศ 445 ปฏบิัติการ
พยาบาลครอบครวัและการ
ผดุงครรภ 2 

5.โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัด
นครนายก: โครงการยอย “โภชนาการดีมีสุข” 

พสธ 222 ปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน 

6.โครงการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัด
นครนายก : โครงการยอย”ชุมชนไทยไรควันบุหรี่”    

พรภ 113 บุหรี่กบัสขุภาพ 

7.โครงการพฒันาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุในชุมชนเขตอาํเภอองครักษอยางมีสวนรวม   
 
พผญ 335 ปฏบิัติการ
พยาบาลวชิาผูใหญและ
ผูสงูอายุ 2 
 

8.โครงการพฒันาศักยภาพการดแูลตนเองของผูสูงอายุเพื่อสรางเสริมคุณภาพชวีิตของ
ผูสงูอาย ุ
9.โครงการรกัษสขุภาพสูงวัยใสใจตรวจนม สองเทา 
10. โครงการนาทีชวีิต พลิกวกิฤตใหเปนโอกาส : การพัฒนาศักยภาพในการปฐม
พยาบาลและการชวยฟนคืนชีพของผูดแูลผูสูงอายแุละผูนาํชมุชน 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.1-2-01 สรปุโครงการบริการทางวชิาการแกสงัคม  ที่แสดงการบูรณาการกบัการเรียนการสอน                  

จาํนวน  10  โครงการ 
5.1-2-02     ประมวลการสอนรายวชิา /มคอ 3 ที่แสดงการบูรณาการกบัโครงการบริการวิชาการ จํานวน  7  

รายวิชา และแสดงการบูรณาการการเรียนการสอน    
 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวจิัย 
ผลการดาํเนนิการ 
      ในปการศึกษา 2556 มีการบูรณาการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย จํานวน
โครงการวิจัย 6 โครงการ และมีการบูรณาการดังเอกสาร  
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โครงการบริการวิชาการ วิจัย 
1.โครงการสรางเสริมสขุภาวะและพฒันาคุณภาพชวีิตชุมชน
แบบมสีวนรวมในจังหวัดนครนายก : โครงการยอย  “การ
สรางเสริมสขุภาพจิต พชิิตโรคทางกาย”  

1.รายงานวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด 
ความเครียด  และวิธีเผชิญความเครียดของชุมชน 
แหงหนึ่งในจังหวัดนครนายก 

2.โครงการสรางเสริมสขุภาวะและพฒันาคุณภาพชวีิตชุมชน
แบบมสีวนรวมในจังหวัดนครนายก : โครงการยอย “การ
พัฒนาคุณภาพการดแูลสขุภาพเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอองครกัษ  

2.รายงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพ
การดู แลสุขภาพของศูนยพัฒ นาเด็ก เล็กและ
ผูปกครองตอภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย:ศูนยพัฒนา
เด็กองครักษ จังหวัดนครนายก 

3.โครงการสรางเสริมสขุภาวะและพัฒนาคณุภาพชวีติชุมชน 
แบบมีสวนรวมในจังหวัดนครนายก : โครงการยอย 
“นวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพชุมชนแบบมี 
สวนรวม 

3.รายงานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารสุขภาพ สําหรับนิสิตคณะ 
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.โครงการสรางเสริมสขุภาวะและพัฒนาคณุภาพชวีติชุมชน
แบบมีสวนรวมในจงัหวัดนครนายก: กิจกรรมโภชนาการดีมี
สุข 

4.รายงานวิจัยเรื่อง ผลการสํารวจโภชนาการและสุข
ภาวะของเด็กวัยกอนเรียน โรงเรียนอนุบาลองครักษ 
จ.นครนายก 

5.โครงการสรางเสริมสุขภาวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนแบบมีสวนรวมในจังหวัดนครนายก:โครงการยอย
ชุมชนไทยไรควันบุหรี่     

5.รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของโครงการชุมชนไทยไร
ควันบุหรี่ตอความรูและความตั้งใจไมสูบบุหรี่ของ
นักเรียนประถมศึกษา      

6.โครงการ นาทีชีวิต พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส: การพัฒนา
ศักยภาพในการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพของ
ผูดูแลผูสูงอายุและผูนําชุมชน 
 

6.รายงานวจิัย เรื่องการสรางแบบประเมินสมรรถนะ
และคูมือประเมินสมรรถนะดานการปฐมพยาบาล
และการชวยฟนคนืชพีสําหรบัผูดูแลผูสูงอายุและผูนาํ
ชุมชน อําเภอองครักษจังหวัดนครนายก 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.1-3-01 ชื่อโครงการบริการทางวชิาการแกสงัคมทีม่ีการบรูณาการกบัการวจิัย  
5.1-3-02 รายงานการวจิัยจาํนวน 6 โครงการที่บรูณาการกับบริการวชิาการ 

 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ผลการดาํเนนิการ 
 ในปการศึกษา 2556  คณะพยาบาลศาสตร  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยความสําเร็จดานการเรียนการสอนไดประเมินตาม
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วัตถุประสงคของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอน โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจ

ของการเขารวมโครงการ และจากการสัมภาษณ ประสบการณการใชทั กษะการสื่อสารสุขภาพ                  

จากแบบสอบถามความรูความสามารถของนิสิต เปนตน และไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาแกสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย (5.1-4-01) โดยนําเสนอใน
คณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร (5.1-4-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.1-4-01 สรปุรายงานผลความสาํเรจ็ในการบรูณาการการใหบริการทางวชิาการแกสงัคมกบัการ 

เรียนการสอนและวจิัย 
5.1-4-02  รายงานประชุมคณะกรรมการบรกิารวชิาการคณะพยาบาลศาสตร  

 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
ผลการดาํเนนิการ 

จากโครงการบริการวิชาการแกสังคม ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบปที่ผานมา ไดมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร (5.1-5-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ วาระแจงการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 5.2 : กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกดิประโยชนตอสังคม 
 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วงัสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
ผูรายงานผล : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วงัสะจันทานนท       เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
ผลการดาํเนนิการ 
   ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสํารวจและสอบถามความตองการการดูแล
สุขภาพของกลุมเปาหมายในชุมชน กอนการจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อเปนการกําหนดแผนและกิจกรรม
การบริการวิชาการ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน รวมถึงใชผลสรุปขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
พื้นที่อําเภอองครักษ (5.2-1-01) เพื่อนํามาใชกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนและกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร (5.2-1-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.2-1-01     ผลการสาํรวจขอมูลและปญหาสขุภาพพื้นทีอ่าํเภอองครักษ 
5.2-1-02     แผนปฏิบัตกิารบริการทางวชิาการของคณะพยาบาลศาสตร 

 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
ผลการดาํเนนิการ 

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสรางเครือขายความรวมมือในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปดโอกาส
ใหชุมชนมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชน โดยเชิญใหตัวแทนของชุมชนเขารวมประชุมกับผูนําชุมชน
และแกนนําสุขภาพ เพื่อรวมมือกันในการกําหนดทิศทางและกิจกรรมดานบริการวิชาการนําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชน (5.2-2-01)  มีการจัดประชุมรวมกับผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพ (5.2-2-02) เพื่อคนหาความ
ตองการดานสุขภาพ ตนทุน และศักยภาพของชุมชน และรวมกันวางแผนออกแบบกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการ 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.2-2-01     หลักฐานการเชิญผูนาํ/ตัวแทนชมุชนเขามามสีวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแก

สังคม 
5.2-2-02     รายงานการประชุม การมีสวนรวมของผูนําชมุชนและแกนนําสุขภาพเก่ียวกบัการ

วางแผนใหบริการทางวชิาการแกสังคม 
 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวชิาการตอสงัคม 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ      
ทุกโครงการโดยสอบถามประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานประโยชนและผลที่ไดรับจากการ
จัดบริการวิชาการ (5.2-3-01) รายงานตอคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร (5.2-3-02) 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.2-3-01      สรปุผลการประเมินประโยชนและผลกระทบแกชุมชน   
5.2-3-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ วาระสรุปผลการประเมินประโยชน

และผลกระทบของการใหบริการทางวชิาการ 
 

4. มีการนาํผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการประเมินประโยชนและผลกระทบแกชุมชนไปพัฒนาระบบและกลไก/
และกิจกรรมใหบรกิารวิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูรบับริการ และนําขอเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ โดยเสนอใหทุกโครงการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย 
และเสนอใหมีการพัฒนาแบบประเมินประโยชนการบริการวิชาการและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร (5.2-4-01) 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.2-4-01      รายงานประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ   วาระการนาํผลการประเมินไปพัฒนา

ปรบัปรุงงานบริการวชิาการ   
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5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

 

ผลการดําเนินการ 
  ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหและพัฒนาความรูที่ได
จากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเผยแพรในชองทาง
ตางๆของมหาวิทยาลัย เชน เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร รวมทั้ง โปสเตอร แผนพับความรู จัดนิทรรศการ
ความรู การจัดเสวนาเกี่ยวกับความรวมมือของชุมชนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ  
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.2-5-01      สรุปความรูการบริการวิชาการที่ เผยแพรทางเว็บไซต โปสเตอร แผนพับความรู 

นิทรรศการ ภาพแสดงการจัดเสวนาเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว  
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน.  
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องคประกอบที่ 6 การทาํนบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป     : ปการศึกษา 2556 
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 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดนโยบายดานการทาํนุบํารงุศลิปะและวฒันธรรม กําหนดแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ มีการกําหนดผูรับผิดชอบคือรองคณบดีฝาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             
คําสั่งที่ 104/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
และกําหนดตัวชีว้ดัความสาํเร็จในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-01) บุคลากรและนิสิตมีสวน
รวมในการดําเนินการ  รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
 โดยในปการศกึษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการ/กิจกรรมทางดานการทาํนบุาํรงุศลิปะ
และวฒันธรรม รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ไดแก (6.1-1-02) 

1. โครงการปลูกฝงจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม  
2. โครงการกตัญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองคกร (วันไหวครู)  
3. โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป   
4. โครงการศิลปะบรรเลง  
5. โครงการ “สานตอประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา”  
6. โครงการรดน้ําดําหัว เน่ืองในวันสงกรานต  
7. โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
จากการประเมินรอบปการศกึษา 2555 ไดมีการเสนอแนะวาการจัดทํากิจกรรมโครงการดานทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมควรใหมีการบรูณาการสอดแทรกในเน้ือหาการเรียนการสอน ดังน้ัน ในรอบปการศกึษา 2556 นี้ 
สาขาวชิาการพยาบาลเด็กไดจัดโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กซึ่งไดมีการกําหนดวัตถุประสงครายวิชาใหนิสิต
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ไดนําความรูมาใชจริงรวมถงึการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการละเลนของ
ไทย ท้ังนี้ ในการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมนั้นมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/
กิจกรรม เพื่อนําสูการพฒันาอยางตอเน่ือง (6.1-1-03) ซึ่งในปการศึกษาตอไปจะไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใน
รายวิชาอื่นๆ ดวย 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
6.1-1-01 แผนกลยทุธของคณะพยาบาลศาสตรดานการทาํนบุาํรงุศิลปวฒันธรรม  
6.1-1-02 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการทาํนุบาํรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม  
6.1-1-03 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการบรกิารวชิาการดานทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ของสาขาวิชาฯ 
 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       
ไดนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เชน         
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (6.1-2-01) ไดจัดโครงการ“สานตอ
ประเพณีไทย รอยใจถวายเทียนพรรษา”โดยวิธีการที่อาจารยผูสอนไดสอดแทรกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมกับกิจกรรมที่สงเสรมิการพัฒนาศกัยภาพนิสิต  (6.1-2-02) รายวิชา พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน (6.1-2-03) ซึ่งมีกิจกรรมใหนิสติประดิษฐของเลนเพื่อกระตุนพัฒนาการเด็กในวัยตางๆ และนําของเลนไป
ใชกับผูปวยในแหลงฝกอีกทั้งใหนิสิตทําของเลนหรือกิจกรรมการเลนที่เปนการละเลนของเด็กไทยสมัยกอน    
และใหถายทําวีดิทัศน และนําไปทําเปน VCD เพื่อนําไปเผยแพร และนําลง Youtube ซึ่งอาจารยผูสอนได
สอดแทรก เน้ือหาเกี่ยวกับดานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี การละเลนของเด็กไทยในสมัยกอน มีการมอบหมาย
ใหนิสิตพยาบาล จัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทย เปนการสงเสริมและกระตุนพัฒนาการเด็กจากการจัด
โครงการดังทีก่ลาวมาทําใหอาจารยผูสอนสามารถบรูณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเปนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยไดเชนกัน (6.1-2-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
6.1-2-01 ประมวลการสอนรายวิชา พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
6.1-2-02 โครงการสานตอประเพณีไทยรอยใจถวายเทียนพรรษา 
6.1-2-03 ประมวลการสอนรายวิชา พกม 352  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 
6.1-2-04 แผน VCD 2 ชุด และ  Youtube  ของนิสิตเกี่ยวกับการละเลนไทย 
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการเผยแพรและบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยแตละสาขาวิชา 
ดวยรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชา       
(6.1-3-01) และไดมีการเผยแพรขอมูลการจัดทําโครงการเพื่อเปนการรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยอยาง
ตอเนื่องโดยมีการเผยแพรผานทางชองทางจดหมายขาว (6.1-3-03) และทางเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร 
(6.1-3-02)   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
6.1-3-01 รายงานสรปุผลการดาํเนินงานโครงการบรกิารวชิาการดานทํานบุาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

ของสาขาวิชาฯ 
6.1-3-02 ภาพการเผยแพรขอมูลทางเวบ็ไซตของคณะพยาบาลศาสตร 
6.1-3-03 จดหมายขาวของคณะพยาบาลศาสตร 

 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         

ตามคําสั่งที่ 104/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 (6.1-4-01) โดยมีการติดตามและประเมินผลการบูร
ณาการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตตามวัตถุประสงคของ
การบูรณาการ ซึ่งในรอบปการศึกษา 2556 กิจกรรมที่สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลชุมชนไดจัดโครงการ
สานตอประเพณีไทย  รอยใจถวายเทียนพรรษา  เมื่อประเมินผลสําเร็จของการจัดใชวิธีการประเมินความพึง
พอใจโดยภาพรวมไดในระดับดีมาก การประเมินผลสําเร็จของการจัดโครงการนี้ ใชวิธีการประเมินระดับความ
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโดยภาพรวม ไดเทากับคะแนน 4.9 การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตสามารถ
ใชความรูที่ศึกษามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมที่ รวมถึงรูจักการทํางานโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการ
ทํางานกลุม  การวางแผนงาน  การจัดกิจกรรม และเรียนรูการประเมินผลการจัดโครงการฯได ในการนําความรู
ที่นิสิตไดรับจากการเรียนการสอนมาใชในการเขารวมโครงการฯ  (6.1-4-02) 

สําหรับกิจกรรมที่สาขาวิชาการพยาบาลเด็กไดจัดใหนิสิตทํากิจกรรมการเลนแบบไทยและถายทํา     
วีดิทัศนนั้นมีนิสิตทํา 2 กลุม  เมื่อประเมินผลสําเร็จของการจัดใชวิธีการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมได
ระดับคะแนนมากกวา 3.51 สําหรับการประเมินผลสําเร็จของการจัดโครงการนี้ ใชวิธีการประเมินระดับความ
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโดยภาพรวม ในระดับคะแนน 4.72 ซึ่งแปลผลอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
และนิสิตสามารถใชความรูที่ศกึษามาประยุกตใชในการจดักิจกรรมที่ รวมถึงรูจกัการทํางานโดยใชวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ในการทํางานกลุม การวางแผนงาน การจัดกิจกรรม และเรียนรูการประเมินผลการจัดโครงการฯ      
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ไดในระดับคะแนน 4.8 แปลผลไดวา นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ในการนําความรูที่นิสิตไดรับ
จากการเรียนการสอนมาใชในการเขารวมโครงการฯ (6.1-4-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
6.1-4-01 คาํสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทาํนบุาํรุงศลิปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร 
6.1-4-02 รายงานผลการประเมินการบรูณาการกบัการเรียนการสอนรายวชิา  พชช 466 
6.1-4-03 รายงานผลการประเมินการบรูณาการกบัการเรียนการสอน  พกม 352 

 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร นําผลการประเมินตามขอ 4 ไปพัฒนากระบวนการบูรณาการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร และเสนอแนวทางในการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในแตละรายวชิา โดยรายงานผลการประเมินดานการบรูณาการงานดานศลิปวฒันธรรมกบัการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา  พชช  466  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (6.5-5-01) พรอมทั้งไดนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการกับกจิกรรม และรายงานผลการประเมินดานการบูรณาการงานดานศลิปวฒันธรรมกบัการจัดการ
เรียนการสอน  รายวิชา พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ในการประชุมคณะกรรมการประจํา   
คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 (6.5-5-02) พรอมทั้งไดนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต (6.1-5-03)    
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
6.1-5-01 รายงานผลการประเมินดานการบรูณาการงานดานศลิปวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียน

การสอน  รายวชิา พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะพยาบาลศาสตร  ครั้งที่  8/2556  เมื่อวันที่   16  สิงหาคม   2556       

6.1-5-02 รายงานผลการประเมินดานการบรูณาการงานดานศลิปวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียน
การสอน รายวชิา  พกม  352 ปฏิบัตกิารพยาบาลเด็ก  ในการประชมุคณะกรรมการ
ประจาํคณะพยาบาลศาสตร  ครั้งที่  2/2557  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ  2557   

6.1-5-03 รายงานผลการประเมินดานการบรูณาการงานดานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมกบั
กิจกรรมนสิิต 
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6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ไมมีการประเมิน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ีที่ สกอ 7.1 : ภาวะผูนาํของสภาสถาบนัและผูบรหิารทกุระดบัของสถาบัน 
 

ชนิดของตวับงชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป      : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถียร     เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 
ผูรายงานผล      : ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย   รัตนเสถยีร     เบอรโทรศัพท : 086-305-2736 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ 
 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. คณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและเปน     
ไปตามคําสั่งแตงตั้งฯ (7.1-1-01) และชวยกํากับดูแลคณะพยาบาลศาสตร ไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน       
โดยบุคลากรทั้งคณะพยาบาลศาสตรโดยใหมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร            
ยังบริหารงานดวยความโปรงใส และไดมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑในชวงเดือนมีนาคม ของทุกป         
(7.1-1-02) และนําเสนอผลในคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-1-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-1-01 กฎหมาย ขอบังคบัตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร         

คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการประจาํคณะที่มีการระบุหนาที ่
7.1-1-02 แบบประเมินตนเอง ของคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร วาระที่เกี่ยวกับผลการ

ประเมินตนเองของกรรมการประจาํคณะ 
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2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร รวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจแผนกลยุทธ
และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบงชี้ที่ใชวัดความสําเร็จของการทํางาน (7.1-2-01) 
และ (7.1-2-02) ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบายวิสัยทัศนและแผนกลยุทธรวมทั้ง
แผนปฏิบัติการใหบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกันผานการประชุม การจัดทําแผนปฎิบัติการ
ของคณะพยาบาลศาสตร และมีการนําขอมลูสารสนเทศที่สาํคญัของคณะพยาบาลศาสตร ไดแกรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชีคุ้ณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และขอมูลตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา มาใชเพื่อการตัดสินใจวางแผนและดําเนินงานภายใน คณะพยาบาลศาสตรให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (7.1-2-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-2-01    นโยบาย วสิัยทศัน พันธกิจแผนกลยุทธ ของคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-2-02   แผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-2-03    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะที่มีการนาํผลการประเมินตามตวับงชี้

ตางๆ ไปใชตัดสินใจปรับปรงุและพฒันางาน 
 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตรมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน
การประชมุคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 2 ครั้งพรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสือ่สารแผนฯ รวมทัง้
ผลการประเมินการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับทีเ่กี่ยวของโดยผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และพันธกิจตางๆ ตามที่มอบหมายปละ 2 ครั้ง       และ
นําเสนอในที่ประชมุกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (7.1-3-01) ทุกปจะมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ในทุกพันธกิจ โดยผูบริหาร ตัวแทนอาจารย สายสนับสนุน ผูมีสวนได สวนเสีย เชนนิสิต ศิษยเกา มารวม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูนําผลการประเมินตางๆ มาวิเคราะหพิจารณา และปรับปรุงแผนการดําเนินงานใน
รอบปถัดไป (7.1-3-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-3-01    รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ที่มี
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
วาระรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป การติดตาม
การใชงบประมาณการติดตามการดําเนินภารกิจที่สําคัญ  

7.1-3-02 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร      
พ.ศ. 2556 ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม 
ผลการดาํเนนิการ 
 ผูบริหารของคณะพยาบาลศาสตรเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ       
โดยการเปดชองทางการสื่อสารหลายชองทางเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน
โดยการรับฟงความคิดเห็นผานหัวหนาสาขาเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร        
มีคณาจารยเสนอขอคิดเห็นผานหัวหนาสาขา หัวหนาจึงมานําเสนอตอที่ประชุมฯ และมีชองทางรับความคิดเห็น
อื่นๆ อีก เชน แบบประเมินตางๆ และมีการจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น ตั้งไวในหองสํานักงานคณบดี ที่ทุกคน
ตองมาเซ็นชื่อปฏิบัติงาน และมีการจัดกิจกรรมผูบริหารพบประชาคม (Meet the Dean) เปนประจําปละครั้ง 
เพื่อชี้แจงนโยบาย สื่อสารถึงคณาจารยและเจาหนาที่พรอมรับฟงปญหาตางๆ อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (7.1-4-01) และมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผู
ปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน (7.1-4-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.1-4-01      หลักฐานชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ผูใตบังคับบัญชา เชน กลอง
รับฟงความคิดเห็น รายงาน ภาพถายการจัดกิจกรรมพบประชาคม 

7.1-4-02    คาํสัง่แตงตัง้รองคณบดี และผูชวยคณบด ี
 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน เชน การสอนงาน การเลาประสบการณในการบริหาร
จัดการ (7.1-5-01) โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค
นอกจากนี้ผูบริหารยังนําหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและถายทอดประสบการณ
รวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ ในโครงการสัมมนาการเรียนการสอนที่จัดขึ้นทุกป ในปการศึกษา 2556    
(7.1-5-02) และการพัฒนาอาจารยใหม จะมีการปฐมนิเทศ และจะไดรับการดูแลจากอาจารยที่มีประสบการณ
เปนพี่เลี้ยงสอนทุกเรื่องพรอมทั้งมีคูมือตางๆที่สามารถใชเปนแนวปฏิบัติ (7.1-5-03) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-5-01 รายงานการประชุมกรรมการคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-5-02    โครงการสมัมนาการเรียนการสอน ประจาํปการศึกษา 2556 
7.1-5-03 คูมือการปฏบิัติงานตางๆ 

 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและ ผูมีสวนไดสวน

เสีย 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ผูบริหารบรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะพยาบาลศาสตรและ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ดังนี้ 
 

1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   
คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม         

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ (7.1-6-01) คํารับรองการปฏิบัติงาน (7.1-6-02) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของทุกสวนงาน (7.1-6-03)  
 

2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   
คณะพยาบาลศาสตร มีการสรางกลไกการบริหารจัดการภายในคณะใหมีประสิทธิภาพโดยมีการ

พัฒนา/ใชระบบสารสนเทศ (7.1-6-04) และการเชิญประชุมผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (7.1-6-05)       
ของคณะพยาบาลศาสตร ในการจัดการและ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (7.1-6-06) นอกจากนี้ยังมี
การรณรงคดานการประหยัดพลงังานอยางตอเน่ืองและจริงจงั และมีการควบคุมและติดตามการใชงบประมาณ
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและโดยประหยัด และคุมคา รวมถึงการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น         
(7.1-6-07) 
 

3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  คณะพยาบาลศาสตร มีการใหบริการดานตางๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดทุกกลุมที่มีความหลากหลายไดเปนอยางดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตร         
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับความตองการทางดานการประกอบวิชาชีพและ
สังคมของผูใชบัณฑิตและของนิสิตอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑสภาวิชาชีพ (7.1-6-08) และ     
(7.1-6-09) การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อใหตอบสนองความตองการของชุมชน การจัดการฝกอบรม
ระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) การผลิตผูชวยพยาบาล 
(7.1-6-10) 
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4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  
คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงภาระความรับผดิชอบในการปฏบิัติหนาที่ตามนโยบายและพันธกิจ

ที่กําหนดไว เพื่อสนองตอความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยไดมีการบริหารจัดการ และสงเสริมผลักดันการ
ดําเนินงานดานตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จในพันธกิจดานตางๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
ออกไปรับใชสังคม (7.1-6-11) การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและแกปญหาให แกสังคมและ
ชุมชน (7.1-6-12) การใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารยและบุคลากรในการใหบริการบริการ
วิชาการแกชุมชนสังคมและวิชาชีพ ดานการเรียนการสอน การวิจัยตลอดจนมีการบูรณาการในภารกิจดาน
ตางๆ อยางเปนระบบมีคุณภาพมาตรฐาน (7.1-6-13) และมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-14) 
 

5.หลักความโปรงใส (Transparency) 
คณะพยาบาลศาสตร มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การหาผลประโยชน และผลการดําเนินงาน

ของคณะพยาบาลศาสตรตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เปนประจําทุกเดือน        
(7.1-6-15) นอกจากนั้นยังไดรายงานผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ใหบุคลากรนิสิต
และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบโดยทั่วกันผานขาวสารและสื่อตางๆของคณะเชนจุลสาร website (7.1-6-16) 
รายงานการประชุมในที่ประชุมตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-17) อยางตอเน่ืองเพ่ือรายงานกิจกรรม
ตางๆ ที่ผูบริหาร ไดดําเนินการทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร 
 

6.หลักการมีสวนรวม (Participation) 
คณะพยาบาลศาสตรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยมีการแตงตั้งในคณะกรรมการชุดตางๆและมีการจัดประชุมอยาง
เปนประจําอยางตอเน่ือง ไดแก คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-18) เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนาคณะรวมกัน มีการจัดกิจกรรม meet The Dean (7.1-6-19) เพื่อสัมมนาผูบริหารและ
บุคลากรทุกระดับ (รวมทั้งมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น ของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการ
บริหารงาน (7.1-6-20) 
 

7.หลักการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนา

สาขาวชิา ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอํานาจใหผูบริหารสวนงานตางๆ มีอํานาจในการบริหาร
จัดการในหลายดาน (7.1-6-21) อาทิ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล           
การบริหารพันธกิจตางๆ และการมอบอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการชุดตางๆ ไดดําเนินการในเรื่องตางๆ      
เปนตน (7.1-6-22) 
 

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คณะพยาบาลศาสตรมีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความ

เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการออกขอบังคับของ        
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คณะพยาบาลศาสตร ระเบียบ และประกาศ (7.1-6-23) เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ ไดมีการเผยแพรขอบังคับ 
กฎระเบียบ และประกาศผานเอกสาร เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-6-24) 
 

9.หลักความเสมอภาค (Equity) 
คณะพยาบาลศาสตรมีการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของ คณะพยาบาล

ศาสตร โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติตอบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรทุกคนอยาง เทาเทียมไมมีการ
แบงแยก เชน การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนใหเขารวมฝกอบรมใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรอยางเทา
เทียม เปนตน (7.1-6-25) และมีการรายงานผลการพัฒนาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร (7.1-6-26) 
 

10.หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คณะพยาบาลศาสตร มีการบริหารจัดการโดยมุงเนนฉันทามติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทาง

ความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผูมีสวนไดสวนเสีย       
และบุคลากรของคณะ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานชองทางการสื่อสาร
ตางๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การรับฟงขอเสนอแนะจากที่ประชุม สัมมนาตางๆ เชน       
การสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะซึ่งไดรับฟงความเห็นทั้งจากบุคลากรภายใน คณะพยาบาล
ศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป 
ซึ่งไดเปดโอกาสใหทุกสวนงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน (7.1-6-27)  

 

รายการหลักฐาน 

รายการหลกัฐานผลการดาํเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล 10 ประการ ดงันี ้
 

 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-01    รายงานสรปุผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร/          

แผนกลยุทธ 
7.1-6-02    รายงานผลการประเมินการปฏิบัตริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิัติราชการ (ก.พ.ร.) 
7.1-6-03    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวชิา และระดบัคณะ 

 

หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-04    ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-6-05    ระบบการเชิญประชุมผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
7.1-6-06    รายงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน 
7.1-6-07    รายงานการจัดโครงการ กจิกรรมที่เกี่ยวของของคณะ 
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หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-08    รายงานการพฒันาหลักสูตรท่ีนาํผลการสาํรวจความตองการผูใชบัณฑิต 
7.1-6-09 รายงานสรปุผลการปรับปรงุการเรียนการสอนที่ใชผลการประเมินจากนิสิต 
7.1-6-10     การจัดการฝกอบรมระยะสั้นหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การ

รักษาโรคเบื้องตน) การผลิตผูชวยพยาบาล 
 

หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-11 รายงานผลการสาํรวจบัณฑิตที่ไดงานทาํ และผลการประเมินบัณฑิต 
7.1-6-12 สรปุงานวจิัยที่นาํไปใชประโยชนแกสังคมและชมุชน 
7.1-6-13 รางวลัหรือผลงานที่แสดงถึงผูบริหาร คณาจารย บคุลากร และนสิิต ไดรับ 
7.1-6-14 รายงานการประชุมประจาํคณะพยาบาลศาสตร ดานงานวิจยั 

 

หลักความโปรงใส (Transparency) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-15 รายงานการติดตามและประเมินการใชจายงบประมาณรายไดประจําป และงบประมาณ

รายจายจากเงินรายได รายงานสภาพทางการเงิน   
7.1-6-16 ขาวสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร รายงานผลการดําเนินตางๆให

บุคลากรทั่วทั้งองคกรและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน เชน รายงานการ
ประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

7.1-6-17 รายงานการประชุมประจาํคณะพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของ 
 

หลักการมีสวนรวม (Participation) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-6-19    รายงานผลการจัดประชุม/สัมมนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ (meet The Dean) เปน

ประจําทุกปเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 
7.1-6-20  ชองทางการรับความคิดเห็น เชน ตูรับขอคิดเห็น โทรศัพทสายดวน เว็บบอรด การจัดเวที

เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
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หลักการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-21 คําสั่ง/หนังสือการมอบอาํนาจหรือแตงตั้งใหผูบริหารสวนงานตางๆ มีอาํนาจในการบรหิาร

และตัดสินใจ 
7.1-6-22 วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชมุที่เกี่ยวของ 

 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-23 กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  เชน ประกาศตางๆของคณะทีแ่จงเวยีน  เปนตน 
7.1-6-24 ชองทางการเผยแพรกฎ ระเบยีบ ขอบงัคับตางๆของคณะ เชน จลุสาร หนงัสือเวียน เวบ็ไซต 

 
หลักความเสมอภาค (Equity) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-25 การศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา 
7.1-6-26 รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

 

หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-6-27 การสมัมนาเพื่อจัดทาํแผนยทุธศาสตรของคณะซึง่ไดรบัฟงความเห็นทัง้จากบคุลากร

ภายใน คณะพยาบาลศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสีย 
วาระประชมุเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํป 

 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหาร         
โดยการประเมินตนเอง (7.1-7-01) การประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกคนที่ชัดเจน      
โดยการใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย (7.1-7-02) และการพิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร (7.1-7-03) ซึ่งเปนผลจากการบริหารงานโดย
ผูบริหาร และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง เชน 
การปรับแผนยุทธศาสตรประจําป การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (7.1-7-04) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.1-7-01 รายงานการประเมินตนเองของกรรมการคณะ 
7.1-7-02 แบบประเมินตนเองตอการปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-7-03 ผลการประเมินการปฏบิัตงานของผูบรหิารในปการศกึษา 2555 และเปาหมายคะแนน

การประเมินการปฏิบตงิานของผูบรหิารในแผนยุทธศาสตร 
7.1-7-04 รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินของผูบริหาร/ผลการ

ประเมินแผนและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ. 7.2 : การพฒันาสถาบนัสูสถาบนัการเรียนรู 
 

ชนิดของตวับงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศกึษา 
ผูรบัผดิชอบ : อาจารย ดร.วนดิา วิสุทธพิานิช เบอรโทรศพัท : 085-048-2568 
ผูรายงานผล : อาจารย ดร.วนิดา วิสุทธพิานิช เบอรโทรศพัท : 085-048-2568 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร  มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร ประจําป
การศึกษา 2556 (7.2_1_01) ซึ่งคณะกรรมการฯไดดําเนินการกําหนดประเด็นความรูของการจัดการความรู
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยที่ (7.2_1_02)   

  1.1 ดานการผลิตบัณฑิต กําหนดประเด็นความรู  เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีประเด็นยอยๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 1) การวางแผนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อรองรับประชาคม
อาเวียน 2) การวางแผนการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  
   1.2 ดานวิจัย กําหนดประเด็นความรู  เร่ือง Research mapping วิเคราะหภาพทิศทางการวิจัย : 

คณะพยาบาลศาสตร  มศว เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการวางแผนเพื่อแกปญหาการทํางานวิจัยอยางไรให

สําเร็จและนําไปการตีพิมพผลงานวิจัย 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.2_1_01 คาํสัง่แตงตัง้ คณะกรรมการจัดการความรูพรอมระบหุนาทีค่วามรับผิดชอบ 
7.2_1_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ที่มกีารกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมาย ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวจิัย 
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2.กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเดน็ความรูที่กาํหนดในขอ 1 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะ  ตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต คือ คณาจารยคณะ
พยาบาลศาสตรและอาจารยพ่ีเลี้ยงจากแหลงฝก และดานการวิจัยคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร (7.2_2_01)   
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.2_2_01 บันทึกรายงานการประชมุ คณะกรรมการประจําคณะครัง้ที่ 8 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 

วาระ เพื่อพิจารณาประเด็นการจัดการความรูและกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร จัดเวทีการแบงปนความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตโครงการสัมมนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่16-18 ตุลาคม 2556 (7.2_3_01) เพื่อจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูมีประสบการณตรง รวมกับหัวหนาฝายการพยาบาล และพยาบาลวชิาชพี จากโรงพยาบาลนพรตันราชธานี 
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาล
นครนายก เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเชิญวิทยากรรวมใหความรูในเรื่องการ
เตรียมความพรอมในการจัดการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียน (7.2_3_02) และจัด
โครงการจัดการความรูดานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณาจารยในประเด็น Research 

mapping วิเคราะหภาพทิศทางการวิจัย : คณะพยาบาลศาสตร  มศว วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ       

หองประชุม 224 อาคารศรีนครินทร การวางแผนเพื่อแกปญหาการทํางานวิจัยอยางไรใหสําเร็จและนําไปการ

ตีพิมพผลงานวิจัย (7.2_3_03)  
    โดยเผยแพรในเรื่อง “แนวปฏบิัติทีด่ีการจดัการเรียนการสอน” ไปสูคณาจารยและพยาบาลวิชาชีพ

ในแหลงฝก ผานชองทางเว็บไซต ของคณะ (7.2_3_04) และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรูคณะพยาบาลศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่  11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556          
เพื่อแจงใหทราบและใหขอเสนอแนะ (7.2_3_05) 
  

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.2_3_01 เอกสารโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและกําหนดการ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.2_3_02 รายชื่อ หัวหนาฝายการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ที่เขารวมโครงการฯ 
7.2_3_03 รายชื่อคณาจารยที่เขารวมโครงการ 
7.2_3_04 เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร เผยแพรผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติการ  เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน และอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 
Research mapping วิเคราะหภาพทิศทางการวิจัย 

7.2_3_05 รายงานประชุมคณะกรรมการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร และรายงานประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และเอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องแนวปฏิบัต ิ 
ความรวมมือการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ที่ใหกับแหลงฝก
ตางๆ  

 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge) 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร  มีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากตัวบุคคล ที่ เปนแนวปฏิบัติที่ดี            
โดยรวบรวมองคความรูทีเ่ปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู (7.2_4_01) เผยแพรใน
ลักษณะของสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ลงในในเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร (7.2_4_02) เพื่อให
บุคลากรกลุมเปาหมายสามารถคนหาเพิ่มพูนความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.2_4_01 หลักฐานการรวบรวมองคความรูที่เปนเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ดานการเรียนการสอน 
7.2_4_02 การเผยแพรผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ลงในในเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ที่เปนลาย
ลักษณ อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ ตรง (Tacit 
Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร  มีการสํารวจผลการนําความรูจากแนวปฏิบัติที่ดี  ในการจัดการเรียนการสอนไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลชุมชน สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหมีการ
เรียนรูดวยตนเองดานภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ เชน การแปลแลพวิพากษงานวิจัย การคนควาเนื้อหา
ความรูทางวิชาการ (7.2_5_01) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.2_5_01 รายงานสรุปผลการสํารวจการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช ในการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการพยาบาลตางๆ และเอกสารประมวลการสอน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตวับงชี้  : 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 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยงแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุม
ภายในระดับคณะ (7.4-1-01) โดยมีคณบดี รองคณบดีฝายบริหารหัวหนาสาขา และตัวแทนของหนวยงาน
ตางๆ ตามพันธกิจ เปนคณะกรรมการ ทําหนาที่วิเคราะหและมีการกําหนดนโยบายจัดทําแผน และแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงเสนอในการประชุมกรรมการคณะ (7.4-1-02 ถึง 7.4-1-03)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.4-1-01     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในระดับคณะพยาบาลศาสตร   
7.4-1-02     คูมือบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
7.4-1-03     แผนบรหิารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร 

 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย จากตัวอยางตอไปนี้ 
• ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
• ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
• ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
• ความเสี่ยงดานการปฏบิัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
• ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย  และบุคลากร     
• ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
• อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
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ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรมีการประชุมวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง โดยยึดหลักตาม
นโยบายการบรหิารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง      
(7.4-2-01) คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึน้ พรอมจัดทําแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบ (7.4-2-02) การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงตามบริบทของคณะมี 3 ดาน เรียงลําดับมากไปนอย ดังนี้                                         
       1.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน งานจัดการศึกษา เรื่องนิสิตมีผลการเรียนออน เสี่ยงตอการรอพินิจ 
       2.ความเสี่ยงดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) งานโสตทัศนูปกรณ เรื่องฐานขอมูลงานวิจัยไม
ครบถวนและไมทันสมัย เขาถึงไดยาก 
       3.ความเสี่ยงดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) งานโสตทัศนูปกรณ เรื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.4-2-01      แบบวิเคราะห ปจจัยเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดระยะเวลา

และผูรับผิดชอบ  
7.4-2-02    รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุการควบคมุภายในสาํหรับป สิ้นสุดวันที่ 30            

เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
7.4-2-03      สรปุผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย      

วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ ไดจากการวิเคราะห        
ในขอ 2 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงตามเกณฑการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร จากนั้นไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง            
โดยพิจารณาจากมติิของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ําในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร (7.4-3-01 ถึง 7.4-3-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.4-3-01   บันทึกรายงานการประชุมหรอืรายงานทีแ่สดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดลาํดบัความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 
7.4-3-02    แผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณพ.ศ.2556 
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-4-01) เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแตละดาน (7.4-4-02 ถึง 7.4-4-03)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.4-4-01   แผนบริหารความเสี่ยงประจาํปงบประมาณ 2556 
7.4-4-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร 
7.4-4-03   ผลการดาํเนินงานตามแผนในแตละเรือ่ง 

 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง ปละ 2 
ครั้ง เพื่อกํากับใหมีการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและจัดทาํรายงานสรปุการควบคุมภายในตามแผน
ฯ และประเมินผลความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (7.4-5-01 ถึง 7.4-5-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.4-5-01   รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรเกี่ยวกับความกาวหนาตาม

แผนบริหารความเสี่ยง สรุปรายงานความกาวหนาตามแผนบริหารความเสี่ยง  
     7.4-5-02    รายงานการประชุมเกี่ยวกับสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป  

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา             
คณะพยาบาลศาสตร (7.4-6-01) ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป โดยพิจารณา
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยงในขอ 4 รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงมาดําเนินการบริหารความเสี่ยงในรอบตอไป  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.4-6-01    รายงานการประชุมเพื่อนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา     

คณะพยาบาลศาสตรไปปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงช้ีที่ สกอ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตวับงชี้ :  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 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดแผนกลยุทธทางการเงิน (8.1-1-01) ที่ระบุที่มาและการใชไปของ
ทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลกัดันแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตรใหสามารถดําเนินการ ได
โดยแสดงการประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธโดย
การตั้งงบประมาณมาจากการสํารวจความตองการของสาขาวิชา และงานตางๆ ในคณะพยาบาลศาสตรแจง
ความตองการวัสดุ ครุภัณฑ งบประมาณดานอื่นๆ (8.1-1-02) สงมาที่งานแผนและงบประมาณของคณะ 
ภายหลังทีง่านแผนและงบประมาณจัดทาํคําของบประมาณเสร็จตามความประสงคของงานตางๆ จึงนําคําขอตั้ง
งบประมาณเขามารวมวิเคราะหและพิจารณางบประมาณใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการจัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และการวางแผนการใช
เงิน ตามระเบียบราชการในคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร (8.1-1-03)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-1-01     แผนกลยุทธทางการเงินของคณะพยาบาลศาสตร 

     8.1-1-02      การสํารวจความตองการวัสดุ ครุภัณฑของสาขาวิชา และงานตางๆ ในคณะพยาบาล
ศาสตร                        

8.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การจัดทํา                         
คําขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได และงบประมาณเงินแผนดิน 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินของคณะพยาบาลศาสตร 
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณจากเงินรายไดตามปกติที่ไดรับ คณะพยาบาลศาสตรมีการ
หารายไดจากการวางแผนการผลิตพยาบาลเพิ่ม และจัดอบรมระยะสั้นหลายหลักสูตร เชน หลักสูตรผูชวย
พยาบาล 1 ป หลักสูตรการอบรมระยะสั้น 4 เดือน โดยมีกําหนดการจัดปละ 2 ครั้ง และการจัดการประชุม
วิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้งๆละ 3-5 วัน ทุกป (8.1-2-01) นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตรยังมีการจัดทํา
งบประมาณรายไดระบบเกินดุล เพื่อสํารองการใชงบประมาณที่ไมเปนไปตามแผนและสํารองไวใชในเวลาที่
สถานการณเปลี่ยนแปลง  ใหเปนไปตามเปาหมายมกีารกาํหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดลวงหนาและไดรบัการยอมรับจากประชาคมมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน (8.2-2-02) รวมทั้งมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการ
บริหารภารกจิของคณะพยาบาลศาสตรในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมายและมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อจะทําใหรายไดรายจายเปนไปอยางเหมาะสม ตามแผนกลยุทธทางการเงินของคณะพยาบาลศาสตร  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-2-01    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  เรื่องแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และแผนการใชเงิน 

8.1-2-02 แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดิน
รายไตรมาส 

 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการวางแผนและติดตามผลการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส            
และวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง อยางตอเน่ือง ทั้งนี้ คณะพยาบาล
ศาสตร ไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตาง ๆ ไดแก ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การประจําป ความเพียงพอในแตละพันธกิจ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรใหมคีวามเหมาะสมตามนโยบาย และนําเสนอแผนงบประมาณและผลการวเิคราะหแผนงบประมาณ มี
การวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยรายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ  สิ้นเดือน มีการรายงาน
สถานะงบประมาณผานคณะกรรมการประจาํคณะโดยคณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดใหรายงานฐานะทางการ
เงินทุกไตรมาส เพื่อใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากทุกหนวยงานรับทราบ และใชประกอบการพิจารณาวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ พรอมวางแผนการจัดสรรเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
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การวางแผนการใชเงินตามระเบียบราชการ และมีการติดตามการ ใชงบประมาณโดยเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (8.1-3-01 ถึง 8.1-3-03) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-3-01    แผนงบประมาณประจาํป 2556, 2557 
8.2-3-02 แผนการใชจายเงินรายได/เงินแผนดิน รายไตรมาสและผลการใชจายเงินรายได/แผนดิน 

รายไตรมาส 
8.1-3-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง รายงานแสดง

สถานะงบประมาณ 
 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ประกอบดวยรายรับ คาใชจาย อยางเปนระบบ
ทุกไตรมาส (8.1-4-01) และนําเสนอรายงานทางการเงินแกคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร       
(8.1-4-02) เพื่อจะไดทราบถึงสถานะการเงินรายรับ และรายจาย และนําเสนอตอกองคลัง (8.1-4-03)          
ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการรวบรวมและจัดทํารายงานทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-4-01    รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ           
8.1-4-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
8.1-4-03     รายงานฐานะทางการเงินสงใหมหาวิทยาลัยทกุไตรมาส 

 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ผูบริหารของคณะพยาบาลศาสตร รับทราบและพิจารณาผลการใชเงินตามแผนหรือกิจกรรมตามที่
กําหนดและจํานวนงบประมาณเหลือจายในแตละแผนจากรายงานทางการเงิน และผูบริหารมีการวิเคราะห
สถานะทางการเงินของคณะอยางตอเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก 3 เดือน (8.1-5-01)     
ซึ่งพบวาคาใชจายสวนใหญสิ้นเปลืองไปกับคาน้ํามันยานพาหนะ คาจางรถ เนื่องจากนิสิตจํานวนมากตองไป
ปฏิบัติงานในแหลงฝกอื่นซึ่งอยูหางไกลคณะพยาบาลศาสตร (8.1-5-02)      
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-5-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง คาใชจายในการ

ดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรในหมวดตาง ๆ 
8.1-5-02 รายงานการวิเคราะหคาใชจายของงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําป

งบประมาณ 2556 
 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ      
และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน (8.1-6-01) 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการนําเงินสงคลังและเงินฝากธนาคารของสวนราชการ (8.1-6-02)    
ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครฐั 
มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการควบคุมการใชจายเงินใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ และมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปน ผูตรวจสอบ
ภายนอก ตรวจสอบเปนประจําทุกป (8.1-6-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-6-01    คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงิน           
8.1-6-02    คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงิน                            
8.1-6-03    รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินจากคณะกรรมการระดับมหาวทิยาลัย 

 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 มีการจัดทําระบบสารสนเทศทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานแสดงรายละเอียดสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน (8.1-7-01)  มีการรายงาน
สถานะงบประมาณ ผานคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส เพื่อใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากทุกหนวยงาน
รับทราบ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพผูบริหารระดับสูงนํารายงาน
การเงินมาวางแผนและตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ และนํามาพิจารณาในการ
ประชุมกรรมการคณะ (8.1-7-02) ผูบริหารมีการติดตามการใชเงินตามนโยบายโดยมีวาระดานการเงินและ
งบประมาณนําเสนอโดยรองคณบดีฝายบริหารในการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร และนํา
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ขอมูลไปใชในการตัดสินใจโดยพิจารณาการใชงบประมาณ การปรับแผนการใชเงินในคณะกรรมการประจํา
คณะพยาบาลศาสตร และมีมติรวมกัน (8.1-7-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
8.1-7-01      รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณจากระบบใบเบิกเงินงบประมาณ                        
8.1-7-02    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

แผนการเงินและงบประมาณ 
8.1-7-03 เอกสารนําเสนอรายการการใชงบประมาณแผนดิน และงบประมาณจากเงินรายไดสรุป

ทุกไตรมาสเพื่อประกอบการวางแผนการใชเงินของ คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 

เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ 5  

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  
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ตัวบงช้ีที่ สกอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป      : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : อาจารยดร.วนิดา วิสุทธิพานิช เบอรโทรศัพท : 085-048-2568 
ผูรายงานผล       : อาจารยดร.วนิดา วิสุทธิพานิช เบอรโทรศัพท : 085-048-2568 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ  

6 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
9 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรไดกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะฯเปนผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกัน
คุณภาพ (9.1-1-01)  เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา และผลักดันใหมีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตรตั้งแต
ระดับสาขาวิชาและสํานักเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกปโดยคณะ
กรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1-02) คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและสาขาวิชา รวมทั้งสํานักงานคณบดีที่ไดระบุระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะที่มีความสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1-1-03) 
นอกจากน้ีคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร ยังเปนกลไกที่สําคัญในการควบคุมคุณภาพภายใน โดยมี
การรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในตอทีป่ระชมุคณะกรรมการประจําคณะฯในวาระเพื่อพิจารณา และที่
ประชุมกําหนดใหคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินฯ รวมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินการในดานตางๆ (9.1-1-04)  
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1-1-01      คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการ/ผูรบัผิดชอบงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับตางๆ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาคณะพยาบาลศาสตร                      
9.1-1-02    แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
9.1-1-03    คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาวชิา ป พ.ศ.2556 ที่แสดงเอกสาร
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะ สาขาวชิาการพยาบาล 
และสาํนกังานคณบดี 

9.1-1-04    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ เรื่องแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาคณะ
พยาบาลศาสตรประจาํป 2556 

  
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

บริหารหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกําหนด
นโยบาย (9.1_2_01) และแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีประธาน
คณะกรรมการคณุภาพการศกึษาและหัวหนาสาขาวิชาตางๆเปนกรรมการ (9.1_2_02) เพื่อดําเนินการทบทวน
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการในเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําระบบประกันคณุภาพการศกึษามาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเปนประจํา โดยใชหลัก PDCA และกํากับการดําเนินงานสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการประจําคณะฯยังไดใหความสําคัญกับการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และไดนําผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของคณะ/หนวยงาน (9.1_2_03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_2_01 เอกสารนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
9.1_2_02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตรประจําป

การศึกษา 2556 
9.1_2_03 รายงานคณะกรรมการประจําคณะที่มีการติดตามหรือสรุปผลการปรับปรุงการทํางาน

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร โดยกําหนดอัตลักษณของนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (9.1_3_01) ไดรวมกันกําหนดอัตลักษณของคณะ คือทักษะ
สื่อสาร สอดคลองกับอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่จะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาดานอัตลักษณ
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อยางตอเนื่อง และกําหนดใหเปนตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาและระดับ
คณะโดยไดประกาศเปนอัตลักษณของนิสิตพยาบาลศาสตร (9.1_3_02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_3_01 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม

2556 
9.1_3_02 Print out webpage คณะพยาบาลศาสตร เรื่องอัตลักษณของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และรายงานขอมูล
ครบถวนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online และ 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนดังนี้  
1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศกึษา ปการศึกษา 2556 โดยจัดทําแผนการดําเนินงานและจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกปการศึกษา (9.1_4_01)  
2) มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online (9.1_4_02) และสงรายงานใหตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปดเผยตอสาธารณชนผานชองทางตางๆ เชน จดหมายขาว ขาวคณะวิชา 
เว็บไซตคณะวิชา ติดบอรดประชาสัมพันธ  (9.1_4_03)  
3) มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 ไปพัฒนาและจัดทําเปนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 และดําเนินการตามแผนฯที่กําหนดขึ้น (9.1_4_04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_4_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วาระที่เกี่ยวของแผนการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
9.1_4_02 หนาจอ CHE QA Online system ที่แสดงผลของคณะพยาบาลศาสตร 
9.1_4_03 จดหมายขาว ขาวคณะฯ เวบ็ไซด และบอรดประชาสัมพนัธ 
9.1_4_04 แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาภายใน ประจาํป 2556 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมกีารนําผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายในจากปทีผ่านมา ใชในการปรบัปรงุ
การทํางาน (9.1_5_01) และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของไดแก ตัวบงชี้ดานปรญัชา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ การผลิตบัณฑิต อาจารยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (9.1_5_02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_5_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  
9.1_5_02 แผนพัฒนาคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตรโดยการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
 
6. มีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบ 

ทุกองคประกอบคุณภาพ 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9  องคประกอบคุณภาพ ไดแกองคประกอบดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ      
การผลิตบัณฑิต กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (9.1_6_01) ซึ่งระบบฐานขอมูลเหลานี้ สนับสนุนขอมูลใหแกการประกันคุณภาพ และยังใชเปน
ฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร มีความเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ 
สามารถใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะและสถาบัน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_6_01 ระบบฐานขอมูลที่ใชรายงานขอมูลตามองคประกอบตางๆของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดสงเสริมใหนิสิต คณาจารยและบุคลากรของคณะเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7-01) และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต 
เชน หัวหนาฝายการพยาบาลหรือรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ
อาทิในรูปแบบของการประเมินผลการสาํรวจความพึงพอใจของนายจางตอคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
(9.1-7-02) และผูรับบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร และนิสิต (9.1-7-03)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_7_01 รายงานผลการประเมินรายวิชาของนิสิตพยาบาลศาสตร มศว 
9.1_7_02 รายงานผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
9.1_7_03 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ ของผูรบับริการ 

 
  

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานและมีกิจกรรม
รวมกัน 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับวิชาชีพเดียวกัน โดยในป
การศึกษา 2556คณะพยาบาลศาสตร มีความรวมมือกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเซนเทเรซา อินติ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-8-01) และไดจัดกิจกรรม
รวมกัน คือไดจัดประชมุเชิงปฏบิัติการ “บทบาทนักศกึษาตอการประกนัคณุภาพการศกึษาสถาบันการพยาบาล 
5+ “ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 1 (9.1-8-02)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_8_01 หนังสือเชิญเขารวมเครือขายสถาบันพยาบาลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1_8_02 หนังสือเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทนักศึกษาตอการประกันคุณภาพ

การศึกษาสถาบันการพยาบาล 5+ 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 ในปการศึกษา 2556 ฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิจัยดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน เรื่องผลการประเมินตรงตามเน้ือหาและความตรงเฉพาะหนาของตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินระดับอุดมศึกษาของรางสกอ. และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบสี่)        
ฉบับประชาพิจารณ 8 พ.ย. 2556 (9.1_9_01) และนํางานวิจัยนําไปเปนขอมูลในการวางแผนงานดานประกัน
คุณภาพ ไปเผยแพรใหแกวิทยาลัยนานาชาติ เซนตเทเรซา อินติ (9.1_9_02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
9.1_9_01 รายงานวิจัย เรื่องผลการประเมินความตรงตามเนื้อหาและความตรงเฉพาะหนาของตัว

บงชี้และเกณฑการประเมินระดับอุดมศึกษาของรางสกอ. และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ. รอบสี่) ฉบับประชาพิจารณ 8 พ.ย. 2556 

9.1_9_02 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ เซนตเทเรซา อินติ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ : 
เปาหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5  
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องคประกอบตามอัตลกัษณ 
 

ตัวบงช้ีมศว 10.1 การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต 
 

ชนิดของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ       : ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา  วงัสะจันทานนท เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
ผูรายงานผล      : ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วงัสะจันทานนท เบอรโทรศัพท : 081-751-7652 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
2ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ 

 

ผลการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการถายทอดหรือเผยแพรอัตลักษณนิสิต คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผูเกี่ยวของ

รับทราบอยางทั่วถึง 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายในการสงเสริมอัตลักษณนิสิต“มีทักษะสื่อสาร”ซึ่งเปนอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2556 -2559 ฉบับปงบประมาณ 
พ.ศ.2556) และฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของคณะพยาบาลศาสตร (10.1-1-01) มีการถายทอดอัต
ลักษณนิสิตดังกลาวไปยังผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร โดยผานวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตรและวาระประชุมของสาขาวิชา นอกจากนี้ยังเผยแพรอัตลกัษณแกนิสิต และผูเกี่ยวของใหทราบ
โดยการประกาศไวใน website ของคณะพยาบาลศาสตร (10.1-1-02) จัดทําปายประชาสัมพันธไวหนาลิฟต 
และติดประกาศไวในลิฟต (10.1-1-03) รวมถึงมีการแจงกิจกรรมการพัฒนาทกัษะสือ่สารใหนิสิตรบัทราบในชวง
ปฐมนิเทศประมวลรายวิชาของแตละรายวิชา (10.1-1-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
10.1-1-01    แผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2556 -2559 ฉบับปงบประมาณ พ.ศ.2556) และฉบับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของคณะพยาบาลศาสตร  
10.1-1-02    เอกสารแสดงการเผยแพรอัตลกัษณทาง website คณะพยาบาลศาสตร 
10.1-1-03    เอกสารแสดงการเผยแพรอัตลักษณโดยการจัดทําปายประชาสัมพันธและการติด

ประกาศ 
10.1-1-04 ประมวลรายวชิา พชช262 การสรางเสริมสขุภาพ 
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2.มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนที่อาจารยสอดแทรกหรือสงเสริมใหนิสิตมีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณนสิิตของมหาวิทยาลัยใน Course Syllabus 
 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายใหทุกรายวิชามีกิจกรรมสงเสริมทักษะสื่อสารทั้งในวิชาทฤษฎีและวิชา

ปฏิบัติ รวมถึงมีการประเมินทักษะการสื่อสารของนิสิตจากการนําเสนอรายงาน/กรณีศึกษา เชน ในรายวิชา 
พชช262 การสรางเสริมสุขภาพ มีกระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
ประสบการณสือ่สารและเทคนิคการสือ่สารมวลชน มอบหมายใหนิสติไดฝกทักษะสือ่สารรายกลุมในรปูแบบตาง 
ๆ หนาชั้นเรียน ไดแก การนําเสนอขอมูลทางวิชาการ การสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน การสื่อสารทางเวที
ประชาคมหมูบาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมใหการชี้แนะและพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเมื่อนิสิต
นําเสนอหนาชั้นเรียนมีวิทยากรภายนอกชี้แนะเพื่อการปรับปรุงทักษะการสื่อสารของนิสิต (10.1-2-01) 
นอกจากนี้ ในรายวิชา ยังมีการมอบหมายใหนิสิตนําเสนอขอมูลนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพชุมชนทั้งในชั้น
เรียน และในการประชมุโครงการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มีแบบประเมินทักษะ
การสื่อสารและมีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนประเมินทักษะสื่อสาร (10.1-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
10.1-2-01 ตัวอยางประมวลรายวชิา พชช 262 การสรางเสริมสขุภาพ ที่มีกจิกรรมการสงเสริม

ทักษะสื่อสารและแบบประเมินทักษะการสือ่สาร 
10.1-2-02 รายงานสรปุผลการดาํเนินโครงการการจัดการความรูนวัตกรรมการพฒันาระบบสขุภาพ

ชุมชน 
 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของนิสิต 
 

ผลการดาํเนนิการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายใหทุกรายวิชามีกิจกรรมสงเสริมทักษะสื่อสารของนิสิต

โดยมีกิจกรรมการนําเสนอรายงาน/กรณีศึกษาหนาชั้นเรียน ยังมีการจัดโครงการที่สงเสริมอัตลักษณนิสิต 
จํานวน 2 โครงการ คือ  

1) โครงการการพัฒนาทักษะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรเพื่อการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ
จัดการดานสุขภาพ  เปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารในชุมชน ในรายวิชา พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพชุมชน ของนิสิตชั้นปที่ 4 ไดสงเสริมอัตลักษณโดยใหนิสิตมีทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพแกชุมชน โดยมี
ผูนําชุมชนและผูเขารวมประชุมเปนผูประเมินทักษะสื่อสาร (10.1-3-01)  

 2) โครงการจัดการความรูนวัตกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยสงเสริมใหนิสิตชั้นปที่ 2       
ที่ศึกษาในรายวชิา พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพใหมีทักษะสื่อสารโดยใหนิสิตสรุปขอมูลความรูเปนเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการและจัดทําโปสเตอร มีการมอบหมายใหนิสิตนําเสนอนวัตกรรมการเสริมสราง
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สุขภาพชุมชนทางโปสเตอร มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินทักษะการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยอาจารย 
ผูแทนจากหนวยบริการสุขภาพและผูนําชุมชนเปนผูประเมินทักษะการสื่อสาร (10.1-3-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
10.1-3-01 รายงานโครงการพัฒนาทักษะนสิิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรเพื่อการเสรมิสรางศักยภาพ

ชุมชนในการจัดการดานสขุภาพ   
10.1-3-02 รายงานโครงการ การจัดการความรูนวัตกรรมการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน 

 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมอัตลักษณของนิสิต 
 

ผลการดาํเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของการสรางเสริมอัตลักษณนิสิต โดยการจัดการ

เรียนการสอน ใหมีการประเมินทักษะสื่อสารของนิสิตทุกรายวิชาทางการพยาบาล ตัวอยางเชน รายวิชา พชช 

466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชมุชน มีการประเมินทักษะสื่อสารของนิสติ จากการที่นิสติถายทอดความรูดาน

สุขภาพแกกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมในชุมชน และมีการประชุมสรุปผลความสําเร็จของโครงการ (10.1-

4-01) และมีการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมอัตลักษณทักษะสื่อสารของนิสิต 

ตัวอยาง โครงการ“ การพัฒนาทักษะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรเพื่อการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ

จัดการดานสุขภาพ ”(10.1-4-02)   
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
10.1-4-01 สรปุรายงานการประเมินผลสาํเรจ็ของการดาํเนินการจัดการเรียน         
10.1-4-02 สรปุผลการประเมินผลสาํเรจ็ของการจัดโครงการสงเสริมอัตลักษณ   

 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของนิสิต 

 

ผลการดาํเนนิการ 
 มีการนําผลการประเมินทักษะสื่อสารของนิสิตไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 
2557 ตัวอยาง เชน รายวิชา พชช 466  ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพ ชุมชน (10.1-5-01) นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงรายวิชา โดยรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (10.1-5-02)  และมี
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ  โดยรายงานแนวทางการปรับปรุงโครงการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการพยาบาลศาสตร (10.1-5-03) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
10.1-5-01 ประมวลรายวิชา พชช 466 ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนที่นําผลการประเมินไป

ปรับปรุง    
10.1-5-02 ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส า ข า วิ ช า ก า ร พ ย า บ า ล ชุ ม ช น                                   

วาระแจงการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา 
10.1-5-03 รายงานประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ วาระพิจารณาการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

5 5 5  
 

ผลการประเมินตนเองปนี ้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5  
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สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.มีปรัชญา และวิสัยทัศนที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และ
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
พยาบาลศาสตร ทําใหสามารถบรรลุแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร 

1.ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประเด็นการเตรียมความพรอมเขา สูประชาคม
อาเซียน 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

  
 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 มีงาน
ทําตรงตามสาขา และมีสมรรถนะบัณฑิตในระดับดี 
2.บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

1.สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติใหมากขึ้น 
2.กํากับดูแลใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเปนไป
ตามมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
3.เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวย
วิธีการที่หลากหลาย และผลักดันใหมีการสราง
นวัตกรรมทางวิชาการ 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมี

จํานวนนอย 
 

 

1.จัดสรรอัตรากําลังอาจารยใหมีสัดสวนอาจารยและ
นิสิตดานการสอนเพียงพอ  
2.ติดตามใหอาจารยที่ถึงกําหนดเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการทําผลงานและใหเวลาในการทําวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการโดยไมติดภารกิจอื่น 

 
 
 
 



 

 
129 

 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมนิสิต
อยางเพียงพอ 
2. มีชมรมศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร มศว และมี
การจัดทําประชาสัมพันธขาวสารนิสิตและศิษยเกา
หลายชองทาง เชน เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตร 
เปนการเผยแพรขาวสารทัง้ทางดานวิชาการ        และ
ดานกิจกรรมไดอยางทั่วถึง      

1.ทําโครงการพฒันาการสรางเครือขายนิสิตนักศึกษา
ระห ว า งสถ าบั น  เพื่ อ ให มี โอ ก าสแ ลก เป ลี่ ย น
ประสบการณซึ่งกันและกัน 
2.จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ และความ
เขมแข็งของศิษยเกา และสงเสริมใหศิษยเกาเขารวม
ในการพัฒนาความรูทางวิชาการที่คณะจัด 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

  
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. มีการสรางเครือขายการทํางานวิจัยรวมกับสถาบัน
ในตางประเทศ ทําใหมีโอกาสพัฒนาคุณภาพงาน
เทียบเท าระดับสากล โดยสงคณาจารยเข ารวม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย และพัฒนางานวิจัยกับ
ตางประเทศ 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับงานวิจัย อยาง
เปนระบบและตอเน่ืองครอบคลุมการใหทุนทําวิจัยการ
เผยแพรและเสริมแรงจูงใจในการใหรางวัลในการ
เผยแพรบทความวิจัย 

1.สงเสริมการพัฒนางานวจิัยทางการพยาบาลรวมกับ
ตางประเทศ และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษอยาง
ตอเนื่อง 
2. ใหรางวัลอาจารยดีเดนดานการวิจัย เพื่อเปน
แรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเทียบเทา
ระดับสากลตอไป 
 
 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.จํานวนผลงานทางวิชาการไดแก ตํารา บทความมี
จํานวนนอย 
2.มีการเผยแพรงานวิชาการในวารสารทางวิชาการ
นอย 
3.จํานวนทุนวิจัยภายนอกยังมีนอย 
4.คณาจารยมีภาระงานประจําตามพันธกิจมากทําใหมี
เวลาในการพัฒนางานวิจัยนอย 

1.สงเสริมใหอาจารยเขียนบทความและตําราใหมาก
ขึ้น เชน จัดผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ใหคําแนะนํา 
2.กระตุนใหอาจารยทําผลงานการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดผลงานทางวิชาการ 
3.วางแผนกระจายภาระงานสอนใหอาจารยมีเวลาใน
การพัฒนางานวิจัยมากขึ้น 
4.ประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกใหทราบอยาง
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 หลากหลาย 
5.พัฒนาความรูดานการวิจัยแกอาจารย เพื่อให
สามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกได 

 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.คณะฯ มีนโยบาย”การบริการวิชาการเพื่อสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน”สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 2.คณะพยาบาลศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับ    พันธ
กิจหลักคือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

1.พัฒนาการบูรณาการ การใหบริการทางวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.ผลการชี้นําปองกัน หรือแกปญหาสังคม ดานจิต
สาธารณะ และการลดความเลือ่มล้าํทางสังคมยังมีนอย 

1.สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให
สอดคลองมาตรฐานการประกันคุณภาพและสราง
คุณคาตอชุมชนหรือสังคมอยางตอเน่ืองยั่งยืน             

 

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1 .คณะพยา บาลศาส ตรสนับสนุนงบประมาณ
และโอกาสดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน 
ใหนิสิตแสดงผลงานการเลนดนตรีไทยและการ
รํา ไทยในกิจกรรมตา งๆของคณะพยาบาลและ
ของมหาวิทยาลัย 
2 .จัด โค รง ก า ร เพิ ่ม ทักษ ะก า ร เลนด นตรีไท ย 
(โค รง การศิลปะบรร เลง ) ใหแกนิสิตพยา บาล
แล ะใหนิส ิต ไดมี โอ ก าส แส ดงผ ลงา นก าร เลน
ดนตรีไทยในเทศกาลตางๆ 

1.สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น 
2.สงเสริมใหนิสิตศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนใหมากขึ้นเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอม 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีการจัดการความรู
กวางขวางและหลากหลายมากขึ้น เชน การสราง
เครือขายการแลกเปลี่ยนความรูระหวางสถาบัน ระดับ
สถาบัน และสาขาวิชาตางๆ 
2.คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายที่ชัดเจนใหมีการนํา
ความรูทีไ่ดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาพัฒนาตอยอด
ใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง 

1.สงเสริมใหมีการนําประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู
มาพัฒนาพันธกิจหลักอยางยั่งยืน 
2.สงเสริมใหมีการรวบรวมความรู และจัดระบบการ
เผยแพรความรูใหแกคณาจารยและบุคลากรไปใช
ประโยชน 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
 1.จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใหครบทุก

ภารกิจ เผยแพรความรูใหแกคณาจารยและบุคลากร
ไปใชประโยชน 

 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.คณะมีศักยภาพในการเพิ่มรายไดดวยการบูรณาการ
กับงานดานการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความ
ตองการพัฒนาและปญหาสุขภาพชองประเทศ เชนการ
อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลพี่เลี้ยง 
2.มีการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินที่เปนระบบและ
รัดกุมมากขึ้นสอดคลองกับฝายการเงิน 

1 .พัฒ นาในโครงการจั ดอบรมให หลากหลาย       
เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดรูปแบบการอบรมใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสรมิ 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1.มีการพัฒนาระบบและกลไกการทาํงานที่สงเสริมการ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล
ศาส ตร  เชื่ อม โยงกั บฝ ายป ระกันคุณ ภาพข อ ง
มหาวิทยาลัย 
2.คณะพยาบาลศาสตร มีการสรางเครือขายประกัน
คุณภาพการศกึษา รวมทั้งการแลกเปลีย่นและรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานกับสถาบันการศึกษา
ภายนอกอยางตอเน่ือง 
3.ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรใหความสําคัญและ
ใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
บริห ารจัดการสงผลใหมีการพัฒ นาของผลการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

1.พัฒนาศักยภาพของอาจารยและเจาหนาที่โดย
สงเสริมใหเข าอบรมความรูดานประกันคุณภพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

จุดออน/จุดที่ตองปรบัปรงุ/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
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ภาคผนวก 
  



 

 
134 

 

ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 
 
*  ลําดับที่ที่ปรากฏอาจไมเรียงลําดับตัวเลข เพราะเปนลําดับที่ตามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ปการศึกษา 2556 

ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จาํนวนหลกัสูตรที่เปดสอนทัง้หมด  
2 - -ระดับอนปุรญิญา  
3 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
5 - -ระดับปรญิญาโทที่มีเฉพาะแผน ก  
6 - -ระดับปรญิญาโทที่มีเฉพาะแผน ข  
7 - -ระดับปรญิญาโท ที่มีทัง้แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน  
8 จาํนวนหลกัสูตรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก  
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
10 - -ระดับปรญิญาเอก  
587 จาํนวนหลกัสูตรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน  
25 จาํนวนศูนยจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด  
26 จาํนวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  
27 - -ระดับอนปุรญิญา  
28 - -ระดับปรญิญาตร ี  
29 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
30 - -ระดับปรญิญาโท  
31 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
32 - -ระดับปรญิญาเอก  
33 จาํนวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจงใหคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาทราบ 
 

34 - -ระดับอนปุรญิญา  
35 - -ระดับปรญิญาตร ี  
36 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
37 - -ระดับปรญิญาโท  
38 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
39 - -ระดับปรญิญาเอก  
40 จาํนวนหลกัสูตรทัง้หมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF  
41 - -ระดับอนปุรญิญา  
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
42 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
43 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
44 - -ระดับปรญิญาโท  
45 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
46 - -ระดับปรญิญาเอก  
47 จาํนวนหลกัสูตรทัง้หมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตาม 

ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงานฯ ครบถวน 
 

48 - -ระดับอนปุรญิญา  
49 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
50 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
51 - -ระดับปรญิญาโท  
52 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
53 - -ระดับปรญิญาเอก  
11 จาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด  
12 - -ระดับอนปุรญิญา  
13 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
14 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
15 - -ระดับปรญิญาโท  
16 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
17 - -ระดับปรญิญาเอก  
18 จาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรบัการรบัรองหลักสูตรจากองคกรวชิาชีพ

ทั้งหมด 
 

19 - -ระดับอนปุรญิญา  
20 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
21 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
22 - -ระดับปรญิญาโท  
23 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
24 - -ระดับปรญิญาเอก  
61 จาํนวนหลกัสูตรทัง้หมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2548 ครบถวน 
 

62 - -ระดับอนปุรญิญา  
63 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
64 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
65 - -ระดับปรญิญาโท  
66 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
67 - -ระดับปรญิญาเอก  
54 จาํนวนหลกัสูตรทัง้หมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมินตามตวับงชี้

ผลการดาํเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80  
ของตวับงชี้ที่กาํหนดในแตละป) 

 

55 - -ระดับอนปุรญิญา  
56 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
57 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
58 - -ระดับปรญิญาโท  
59 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
60 - -ระดับปรญิญาเอก  
695 จาํนวนหลกัสูตรทัง้หมดที่ไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมินตามตวับงชี้

ผลการดาํเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทกุตัวบงชี ้
 

696 - -ระดับอนปุรญิญา  
697 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
698 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
699 - -ระดับปรญิญาโท  
700 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
701 - -ระดับปรญิญาเอก  
68 จาํนวนหลกัสูตรสาขาวชิาชีพที่มคีวามรวมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรกับ

ภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวของกบัวชิาชีพของหลักสูตร 
 

69 - -ระดับอนปุรญิญา  
70 - -ระดับปรญิญาตร ี 1 
71 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
72 - -ระดับปรญิญาโท  
73 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
74 - -ระดับปรญิญาเอก   
75 จาํนวนนักศกึษาปจจบุันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
76 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา  
77 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 400 
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
78 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
79 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  
80 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)  
81 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข)  
82 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
83 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   
102 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 42 
599 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาตอ วุฒปิรญิญาตรหีรือ

เทียบเทา  
 

600 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาตอ วุฒปิรญิญาโทหรือ
เทียบเทา 

25 

601 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาตอ วุฒปิรญิญาเอกหรือ
เทียบเทา  

17 

597 รอยละของอาจารยประจาํทีม่คีุณวฒุิปริญญาเอกปการศึกษาทีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)  

 

107 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหนงอาจารย 31 
108 - -จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตาํแหนงทางวชิาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
 

109 - -จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตาํแหนงทางวชิาการ) ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

19 

110 - -จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตาํแหนงทางวชิาการ) ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

12 

111 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  10 
112 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวฒุปิริญญาตร ีหรือเทียบเทา  
113 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 
5 

114 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

5 

115 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหนงรองศาสตราจารย 1 
116 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  
117 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 
118 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
119 จาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่าํรงตาํแหนงศาสตราจารย  
120 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  
121 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเทา  
122 - -จํานวนอาจารยประจาํตาํแหนงศาสตราจารย ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  
595 รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณีที่

เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 
 

123 จาํนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
124 - -ระดับอนปุรญิญา  
125 - -ระดับปรญิญาตร ี  
126 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
127 - -ระดับปรญิญาโท  
128 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
129 - -ระดับปรญิญาเอก  
130 จาํนวนเครื่องคอมพวิเตอรที่จัดบรกิารใหนักศึกษา 83 
131 จาํนวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาทีม่ีการลงทะเบียน

การใช Wi-Fi กับสถาบัน 
22 

132 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพวิเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.50 

133 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพฒันานักศึกษา อาท ิหองเรียน หองปฏบิตัิการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.48 

134 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอาํนวยความสะดวกทีจ่าํเปน
อื่นๆ อาท ิงานทะเบียนนกัศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบริการดานอาหารและสนามกฬีา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.41 

135 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา ระบบกาํจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมรีะบบและอปุกรณปองกันอคัคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.49 

84 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ขอมูล สาํหรบั สมศ1) 103 
85 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบสาํรวจเรื่องการมงีานทาํ  103 
86 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ 103 



 

 
139 

 

ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ประกอบอาชีพอิสระ) 

87 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
88 จาํนวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่มงีานทาํกอนเขาศึกษา  
681 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มกีิจการของตนเองที่มรีายไดประจาํอยูแลว  
89 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  
682 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่อปุสมบท  
683 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่เกณฑทหาร  
90 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่ไดงานทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 
20,000 

669 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ขอมูล สาํหรบั สมศ2 16.2) 103 
670 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาโททัง้หมด (ที่จัดเกบ็ขอมลู สาํหรบั สมศ2 16.2)  
671 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกทัง้หมด (ที่จัดเก็บขอมลู สําหรบั สมศ2 16.2)  
93 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดรบัการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
103 

94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.89 

96 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่ไดรบัการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปรญิญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

98 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

99 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปรญิญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

101 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

691 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF  
692 จาํนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
602 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปรญิญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
 

165 จาํนวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวทิยานิพนธ หรอืบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศลิปนพินธ [ผลงานของผูสาํเรจ็การศกึษาระดับปริญญา
โท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย] 

 

672 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ(proceedings) 
 

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการระดบัชาติ 

 

170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ  
175 จาํนวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสาํเรจ็

การศึกษาระดับปรญิญาโท) 
 

176 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรระดบัสถาบันหรือ
จังหวัด 

 

177 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัชาต ิ  
178 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
 

179 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัภูมภิาค
อาเซียน 

 

180 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ  
91 จาํนวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด (ปการศกึษาที่เปนวงรอบประเมิน) - 
181 จาํนวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสาํเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 
 

183 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมลู TCI (จํานวนบทความที่นบัในคาน้าํหนักนี ้จะตองไมนับซ้าํกับคานาํหนัก
อื่นๆ) 

 

184 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีชือ่ปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความที่นับในคาน้าํหนักนี ้จะตองไมซ้าํกบัที่นบัในคา
น้ําหนักอื่นๆ) 

 

185 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู  
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
อยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้าํหนกันี้ จะตองไมซ้าํกบัที่นบั
ในคาน้าํหนกัอื่นๆ) 

186 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มชีื่อปรากฏในฐานขอมลูการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนกันี ้จะตองไมซ้าํกับที่นับ 
ในคาน้าํหนกัอื่นๆ) 

 

588 จาํนวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสาํเรจ็การศกึษาระดบั
ปริญญาเอก) 

 

589 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรระดบัสถาบันหรือ
จังหวัด 

 

590 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัชาต ิ  
591 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
 

592 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัภูมภิาค
อาเซียน 

 

593 - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ 2 
92 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด (ปการศกึษาที่เปนวงรอบประเมิน)  
677 (สบช.)จาํนวนนักศึกษาที่สาํเรจ็การศกึษาภายในเวลาทีก่าํหนดในหลักสูตร  
678 (สบช.)จาํนวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด (รหสัเดียวกัน)  
679 (สบช.)จาํนวนผูสาํเรจ็การศกึษาที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวชิาชีพภายใน 1 ป  
680 (สบช.)จาํนวนผูสาํเรจ็การศกึษาทั้งหมดในปการศกึษาเดียวกัน  
702 จาํนวนรายวิชาที่เปดสอนท้ังหมดในปการศกึษานั้น  
703 - -ระดับอนปุรญิญา  
704 - -ระดับปรญิญาตร ี 38 
705 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
706 - -ระดับปรญิญาโท  
707 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
708 - -ระดับปรญิญาเอก  
709 จาํนวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผูเรียนทีม่ีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนฯ 
 

710 - -ระดับอนปุรญิญา  
711 - -ระดับปรญิญาตร ี 38 
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
712 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
713 - -ระดับปรญิญาโท  
714 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
715 - -ระดับปรญิญาเอก  
716 จาํนวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนฯ ที่นอยกวา 3.51 
 

717 - -ระดับอนปุรญิญา  
718 - -ระดับปรญิญาตร ี 38 
719 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
720 - -ระดับปรญิญาโท  
721 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
722 - -ระดับปรญิญาเอก  
723 (สพล.) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทาํตรงสาขาวชิาหรือทาํงานในสถาน

ประกอบการที่ดาํเนินงานเกี่ยวของภายใน 1 ป 
103 

724 (สพล.) การเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาต ิ  
725 (สพล.) ไดรับรางวลัที ่3 จากการแขงขันกฬีาระดับชาติ/ การเขารวมการแขงขันกฬีา

ระดับนานาชาต ิ
 

726 (สพล.) ไดรับรางวลัที ่2 จากการแขงขันกฬีาระดับชาติ/ ไดรับรางวลัที ่3 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

 

727 (สพล.) ไดรับรางวลัที ่1 จากการแขงขันกฬีาระดับชาติ/ ไดรับรางวลัที ่2 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

 

728 (สพล.) ไดรับรางวลัที ่1 จากการแขงขันกฬีาระดับนานาชาติ  
684 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคาํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการ

ใชชวีิตแกนักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

685 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

146 จาํนวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจาํที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพดานงานวจิัย
หรืองานสรางสรรค 

 

147 จาํนวนอาจารยประจาํและนักวิจยัประจาํที่ไดรบัความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย  
164 จาํนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสทิธบิัตรหรอื  
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
อนุสิทธิบัตร 

148 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  
149 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
150 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
151 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
152 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
153 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
154 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
155 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
156 จาํนวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  
157 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
158 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
159 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
160 จาํนวนนักวจิัยประจาํที่ปฏบิัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  
161 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
162 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
163 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
612 จาํนวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ  
613 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   
614 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ   
615 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   
616 จาํนวนนักวจิัยประจาํทีล่าศกึษาตอ  
617 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   
618 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ    
619 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
193 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวชิาการระดับ 

ชาติ/ระดบันานาชาต ิหรอืตีพิมพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI 
(จาํนวนบทความที่นับในคาน้าํหนักนี ้จะตองไมซ้าํกับที่นับในคาน้าํหนกัอื่นๆ) 

6 

626 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   
627 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
628 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
194 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่มีชือ่ปรากฏในประกาศ 4 
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ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ของ สมศ. (จาํนวนบทความที่นบัในคาน้าํหนกัน้ี จะตองไมซ้าํกบัที่นบัใน 
คาน้าํหนกัอื่นๆ) 

629 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
630 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
631 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
195 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู

ในประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความที่นับในคาน้าํหนักนี ้จะตองไมซ้าํกบัที่นบัใน
คาน้าํหนกัอื่นๆ) 

1 

632 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
633 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
634 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
200 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่มชีื่อปรากฏในฐานขอมลูการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จาํนวนบทความที่นับในคาน้าํหนักนี ้จะตองไมซ้ํากบัที่นบัในคา
น้ําหนักอื่นๆ) 

1 

647 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
648 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
649 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
202 จาํนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงาน

ของอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา) 
 

653 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
654 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
655 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
203 จาํนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัชาต ิ(ผลงานของอาจารย

ประจาํและนักวจิัยประจาํ) 
 

656 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
657 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
658 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
204 จาํนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมอืระหวางประเทศ 

(ผลงานของอาจารยประจาํและนักวจิัยประจาํ) 
 

659 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
660 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  



 

 
145 

 

ลําดับท่ี รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
661 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
205 จาํนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัภูมภิาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารยประจาํและนักวิจัยประจาํ) 
 

662 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
663 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
664 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
206 จาํนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย

ประจาํและนักวจิัยประจาํ) 
 

665 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
666 - -กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  
667 - -กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  
207 จาํนวนรวมของผลงานวจิัยที่นาํไปใชประโยชน  
208 จาํนวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน  
209 จาํนวนรวมของผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   
210 - -บทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ  
211 - -บทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ  
212 - -ตําราหรือหนงัสอืที่มกีารประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุิทีส่ถานศึกษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน)  
 

213 - -ตําราหรือหนงัสอืที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพจิารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว หรอืตาํราหรอืหนงัสอืที่มคีุณภาพสงูมี
ผูทรงคุณวฒุิตรวจอานตามเกณฑขอตาํแหนงทางวชิาการ (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ 50 ของชิ้นงาน) 

 

9850 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวชิาการ
ระดับชาต ิ/ นานาชาต ิ 

  

9851 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI  
9852 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่มีชือ่ปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 
 

9853 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่มชีื่อปรากฏในฐานขอมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรอื Q4) ในปลาสดุ 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

 

9854 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู  
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ในประกาศของ สมศ. 

9855 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่มชีื่อปรากฏในฐานขอมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรอื Q2) ในปลาสดุ 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

 

9856 จาํนวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมชีื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI 

  

9857 จาํนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
9858 จาํนวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ  
9859 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  
9860 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัภมูิภาคอาเซียน   
9861 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ  
9862 จาํนวนอาจารยประจาํ (รวมศึกษาตอ)  
9863 จาํนวนนักวจิัยประจาํ (รวมศึกษาตอ)  
9864 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ/ นานาชาต ิ
 

9865 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI  
9866 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่มีชือ่ปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 
 

9867 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่มชีื่อปรากฏในฐานขอมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรอื Q4) ในปลาสดุ 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

 

9868 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

 

9869 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวชิาการที่มชีื่อปรากฏในฐานขอมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรอื Q2) ในปลาสดุ 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

 

9870 จาํนวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมชีื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI 

 

9871 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจงัหวดั  
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9872 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัชาต ิ  
9873 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  
9874 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบัภมูิภาคอาเซียน   
9875 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ  
9876 จาํนวนอาจารยประจาํ (รวมศึกษาตอ)   
9877 จาํนวนนักวจิัยประจาํ (รวมศึกษาตอ)  
214 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ  
215 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการ ที่นาํมาใชในการพฒันา เฉพาะการเรียน

การสอน 
 

216 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการ ที่นาํมาใชในการพฒันา เฉพาะการวจิัย  
594 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการ ที่นาํมาใชในการพฒันา ทั้งการเรียนการ

สอนและการวจิัย 
 

693 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่าํกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

585 คะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)   
586 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนน

เต็ม 5)  
 

9811 ผลรวมของคะแนนสาํรวจความพึงพอใจในระดับดขีึ้นไป  
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด  
694 ผลการประเมินความเห็นของบคุลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคลองกบัอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

579 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดรบัการประเมินคุณลักษณะตามอัตลกัษณ 103 
580 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ

(คะแนนเต็ม 5) 
5.00 

581 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่ไดรบัการประเมินคุณลกัษณะตามอัตลกัษณ  
582 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
 

583 จาํนวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลกัษณ  
584 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอกทีม่คีุณลักษณะตามอัตลักษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
 

688 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ 5.00 
689 จาํนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 103 
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668 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทีม่คีุณลักษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม 5) 5.00 
690 ผลการประเมินความพงึพอใจของบคุลากรที่เก่ียวกับการดาํเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

222 จาํนวนนักศกึษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด  
223 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหล ี  
224 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร  
225 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง  
226 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน  
227 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ  
229 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา  
230 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน  
232 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย  
231 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลาย ู  
233 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว  
234 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม  
235 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ  
236 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย  
237 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ  
238 จาํนวนนักศกึษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศทีก่าํหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดบัไมต่าํกวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

 

239 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เกาหลีทีก่าํหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

240 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมร
ที่กาํหนด(ไดคะแนนในระดบัไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

241 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีน
กลางที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดบัไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

242 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุน
ที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

243 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมฬิ
ที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

245 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมา  
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ที่กาํหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

246 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา 
ฟลิปโนที่กาํหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

247 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มาเลยที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดบัไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

248 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มลายูทีก่าํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

249 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาว
ที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

250 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามที่กาํหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

251 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษทีก่าํหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

252 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดบัไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

253 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60  
ของคะแนนเต็ม) 

 

608 จาํนวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  
609 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสง เส ริม ให มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 
 

610 จาํนวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภมูิคุมกันภัยจาก 
ยาเสพติดทุกชนิด 

 

 

 
 


