
1 
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 

 
 



2 
 

คํานํา 
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงานภายในซึ่งดําเนินการจัดการศึกษา            
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกระดับทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และนิสิต ได้นําระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทํางานเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ทั้ ง  4 ด้าน  ตลอดจนการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ งระดับสาขาวิชา/สํานัก และระดับ              
คณะพยาบาลศาสตร์ และนําผลการประเมิน มาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ีเพ่ือที่จะพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

           ในปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินและรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในในครั้งน้ี  คณะพยาบาลศาสตร์ขอน้อมรับผลการประเมินและข้อเสนอแนะรวมทั้งจุดแข็ง
จุดอ่อนต่างๆ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
ไปวางแผนการบรหิารงานของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

                                                                                      
                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์) 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2557 
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ (สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี และ มศว 
2 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ 4.47 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี โดยมีจํานวน 4 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ) อยู่ในระดับดีมาก และมี 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต) 
อยู่ในระดับดี ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 3.89 ระดับดี  

องค์ประกอบที่ 2 4.93 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 5 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 4 5 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5 4.75 ระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.47 ระดับด ี  
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
อาคารและท่ีตั้ง    
 อาคารของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี ช่ือเรียกว่า อาคารศรีนครินทร์               
ภายในอาคารมีพ้ืนที่ใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ภายนอกรวม 7  ไร่  ต้ังอยู่ที่  ณ บริเวณมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์              
จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21800 โทรสาร: 0-2649-5000 ต่อ 21823, 21824 
Website : http://nurse.swu.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 : อาคารและท่ีตัง้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาจัดต้ังขึ้นเพ่ือผลิตพยาบาล     
ทําหน้าที่ดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชน ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่ทันสมัย          
เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้มีความทันสมัย ทันต่อความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล                 และ
การผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2554 – 2557) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มีประวัติความเป็นมาในการจัดต้ัง ดังน้ี  
แผนการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2534             

โดยเป็นโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้โอนความรับผิดชอบโครงการจัดต้ัง       

คณะพยาบาลศาสตร์ จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์เป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัด        
คณะแพทยศาสตร์ 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง 
เป็นประธานฯ ได้นําเสนอหลักสูตรและปรับโครงการจัดต้ังภาควิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นโครงการจัดต้ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  และได้รับอนุมั ติ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 

วันที่ 25 กันยายน พ .ศ . 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นําหลักสูตรและโครงการจัดต้ัง           
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ แต่เน่ืองจากประเทศประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี              
ได้มีนโยบายชะลอการจัดต้ังหรือเ พ่ิมหน่วยงานใหม่ทั้ งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา              
ระยะที่ 8 ไว้ก่อน 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ .ศ .2542 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต             
โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จํานวน 36 คน 

วันที่  10 เมษายน  พ .ศ .2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไ ด้มีประกาศให้โครงการจัด ต้ัง              
คณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้ งที่  3/2543 เมื่ อ วันที่  31 มีนาคม  พ .ศ . 2543              
สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานการจัดต้ัง                                คณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เ ป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                
ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
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วันที่ 23 ธันวาคม พ .ศ .2545 รองศาสตราจารย์ ดร .ทัศนา บุญทอง เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหน่งคณบดี       
คณะพยาบาลศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7 มกราคม                พ.ศ. 
2546 

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) โดยเปิดรับนิสิตรุ่นละ 100 คน 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณา      
โปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ องครักษ์ 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานนามอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า “อาคารศรีนครินทร์” 

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2548 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) 
ภาคสมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ 

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2550 รองศาสตรจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คนที่ 2 วาระที่ 1 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550              
และในวาระที่ 2 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 11/2554 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2554                   ถึง
วันที่ 5 มีนาคม 2558 

วันที่ 4 มกราคม พ .ศ .2551 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์              
ซึ่งเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ        
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศใช้ ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2550            
และเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนกลางภายใน มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับ
หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา (Philosophy)        
ความรู้คู่คุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตสู่สังคม 

 

ปณิธาน (Pledge)            
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรม ให้บริการ

ชุมชน  เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนําในการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีความรู้ คู่คุณธรรม 

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม                           ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษา 
3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย             

เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม   

ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 
2. สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในศาสตร์ทางการพยาบาล    

และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแพร่หลาย 
3. ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม และบุคลากรในวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน วัฒนธรรมและศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  
5. บริหาร จัดการองค์ กร ด้ วยการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สนับสนุนการบริหาร โดยใ ช้               

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
1) อัตลักษณ ์

  นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีทกัษะสื่อสาร 
 2) เอกลักษณ ์
  บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง และยัง่ยืน 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 วันที่  10 เมษายน 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติสภามหาวิทยาลัยฯได้มีประกาศให้โครงการ
จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยให้การบริหารเป็นส่วนงานในกํากับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สาขาวิชา 
การพยาบาลเด็ก 

โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

สาขาวิชา 
การพยาบาลชุมชน 

สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ ่

และผู้สูงอายุ 

สํานักเสริมศึกษา
และสาธิตทาง 
การพยาบาล 

สาขาวิชา 
สุขภาพจิตและ 
การพยาบาลจิต

เวชศาสตร์ 

สํานักงานคณบดี 
คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

สาขาวิชา 
การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุง

ครรภ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาพท่ี 2 : โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

หวัหนา้สาขา/สาํนกั 
- การพยาบาลเดก็ 
- การพยาบาลชุมชน 
- การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
- สุขภาพจิตและการพยาบาล 
  จิตเวชศาสตร์ 
- การพยาบาลมารดาทารก 
  และการผดุงครรภ ์
- สาํนกัเสริมศึกษาและสาธิต 
  ทางการพยาบาล 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผูช่้วยคณบดี 
ฝ่ายจดัการศึกษา 

ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ 
และประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ผูช่้วยคณบดี 
ฝ่ายวจิยั 

ผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานคณบดี 

ภาพท่ี 3 : แสดงโครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
เดือนสิงหาคม 2557 – 17 เดือนมิถุนายน 2558 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ  
และวิจัย 

รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหน้าสาขา/สํานัก 
-สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
-สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
-สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
-สาขาวิขาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
-สาขาวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
-สํานักเสริมศึกษาและสาธิต 
  ทางการพยาบาล   
-สํานักงานคณบดี  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการ 
สํานักงานคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ภาพท่ี 4 : โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวโิรฒ 
18 เดือนมิถุนายน 2558 – ปัจจบุัน 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตารางท่ี 2 รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 
(เดือนสิงหาคม 2557 – 17 เดือนมิถุนายน 2558) 

 
ลําดบั
ท่ี 

รายนาม ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ศศิธร          วรรณพงษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์        รัตนเสถียร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา        วังสะจันทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 อาจารย์วิไลกุล                    หนูแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

5 อาจารย์ ดร.จันทิมา          ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

6 อาจารย์ ดร.นิลภา   จิระรัตนวรรณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

7 อาจารย์ ดร.วนิดา         วิสุทธิพานิช ประธานคณะกรรมการประกัน คุณภาพ
การศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาล
เด็ก 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา               ขวัญบุญจันทร ์ หัวหน้าสํานักเสริมศึกษาและสาธิตทาง  
การพยาบาล 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.เอ้ือญาติ  ชูช่ืน หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล  
จิตเวชศาสตร์ 

10 อาจารย์ ดร.ศรีสุดา                 รัศมีพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์       ช่ืนใจเรือง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละ
ผู้สูงอายุ 

12 อาจารย์วันเพ็ญ     รักษ์ปวงชน หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 

13 นางสาวพรทิพย์          ศรีเช่ียวชาญ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
คณบดี 
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ตารางท่ี 3 รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 
(18 เดือนมิถุนายน 2558 – ปัจจบุัน) 

 
ลําดบั
ท่ี 

รายนาม ตําแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
2 อาจารย์ ดร.ศรีสุดา        รัศมีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทมิา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4 อาจารย์วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
วิเทศสัมพันธ์ 

5 อาจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
6 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ

วิชาการ 
7 อาจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
8 อาจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.เอ้ือญาติ  ชูช่ืน หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวชศาสตร ์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์       ช่ืนใจเรือง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละ

ผู้สูงอายุ 
11 อาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร รักษาราชการแทนหัวหน้าสาํนักเสริมศึกษา

และสาธิตทางการพยาบาล 
13 ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนหลักสตูร และรายชื่อหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 

ระดับปริญญาตรี 
ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา/สาํนัก ที่เปิดสอน 

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - 
รวม 1 หลักสูตร  
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ตารางท่ี 5 จํานวนนิสติแยกตามชั้นป ี
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(ปีการศึกษา 2557) 

 

จํานวนนสิิตแยกตามระดับการศึกษา 
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
1 - ช้ันปีที่ 1 122 - - 122 
2 - ช้ันปีที่ 2 87 - - 87 
3 - ช้ันปีที่ 3 102 - - 102 
4 - ช้ันปีที่ 4 91 - - 91 

รวม 402 - - 402 
 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ -นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
/ลาศึกษา

ต่อ 

หน่วย
นับ 

อ. ผศ. รศ. 
1 นางศศิธร  วรรณพงษ์ 

(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สรีรวิทยา) 

   2 ม.ค.2546  0.5 

2 นางวนิดา  วิสุทธิพานิช ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   1 ก.ค.2552  1 

3 นางทัศนียา วังสะจันทานนท์ วิทยศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

   1 ธ.ค.2543  1 

4 นางอ้อมจิต  ว่องวาณิช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

   2 ต.ค.2540  1 

5 นางสาวศรีสุดา รัศมีพงศ์   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข) 

   2 พ.ย.2541 
 

 1 

6 นางสาวนิลภา   
จิระรัตนวรรณะ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   3 มิ.ย.2544  1 

7 นางสาวสุคนธ์  วรรธนะอมร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   14 พ.ย.2544  1 

8 นางมยุรฉัตร  กันยะมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล)

   6 ก.ย. 2553  1 

9 นางสาวธณกมณ  ลีศรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล)

   1 เม.ย.2548  1 

10 นางจารุวรรณ   ไผ่ตระกูล สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข) 

   1 มี.ค.2549  1 

11 นางสาวผกาพรรณ  บุญเต็ม 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลอนามัยชุมชน) 

   13 มี.ค.2549  1 

12 นางสาวพรปวีณ์  ชื่นใจเรือง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   1 ธ.ค.2543  1 

13 นางสาวจันทิมา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    1 ม.ค.2542  1 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ -นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
/ลาศึกษา

ต่อ 

หน่วย
นับ 

อ. ผศ. รศ. 
ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ (การพยาบาล) 

14 เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ  
อินคุ้ม 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 
 

   1 มิ.ย.2541 
 

 1 

15 นางดวงเดือน   
รัตนะมงคลกุล 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   1 มี.ค.2546 
 

 1 

16 นางนัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   1 มี.ค.2544  1 

17 นางสาวอริสรา  สุขวัจน ี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   2 พ.ย.2552  1 

18 นางสาวสิรินชุ   
บูรณะเรืองโรจน ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพยาบาล) 

   15 ก.ย. 2553  1 

19 นางสาววิมลวรรณ   
เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

   16 ต.ค.2546  1 

20 นางวันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลบิดา มารดาและ
เด็ก) 

   23 ก.ย.2542 
 

 1 

21 นางลาวัณย์   รัตนเสถียร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

   1 มิ.ย.2540  1 

22 นางสาวชฎาภรณ์   วัฒนวิไล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การ
บริหารการพยาบาล) 

   1 ก.ค.2544  1 

23 นางสาววิไลกุล  หนูแก้ว พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

   1 มิ.ย.2544  1 

24 นางสาวบุศรา   แสงสว่าง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การ
พยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด 
และสุขภาพสตรี) 

   1 เม.ย.2554  1 

25 นางสาวนุชรีย์   แสงสว่าง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

   3 ต.ค.2554  1 

26 พตอ.หญิง.ดร.เอ้ือญาติ   
ชูชื่น 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประสาทวิทยาศาสตร์) 

   24 พ.ค.2553  1 

27 นางพรรณวิภา   
บรรณเกียรติ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(อุดมศึกษา) 

   1 ส.ค.2544  1 

28 นางอมราพร  สุรการ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 

    ลาออก 
1 มี.ค.58 

0.5 

29 นางอุบลวนา   
ขวัญบุญจันทร์ 

การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สุขศึกษา) 
 

   1 พ.ค. 2541  1 

30 นางสาวณัฐวรา  จันทร์เอ่ียม ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
(โภชนาศาสตร์) 

   1 ต.ค.2555  1 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ -นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
/ลาศึกษา

ต่อ 

หน่วย
นับ 

อ. ผศ. รศ. 
31 นางสาววานิด  ด้วงเดช พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลเด็ก) 
   16 มิ.ย.2551 ลาศึกษาต่อ  

32 นางวรานุช  กาญจนเวนิช 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(โภชนาวิทยา) 

   1 ก.พ. 2551 ลาศึกษาต่อ  

33 นางศิปภา  ภุมมารักษ์ 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

   16 ก.ย.2551 ลาศึกษาต่อ  

34 นางสาวศิริพร สมบูรณ์ 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

   1 ก.พ.2554 ลาศึกษาต่อ  

35 นางขวัญจิต  คุปตานนท์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สรีรวิทยา) 

   2 เม.ย. 2544 ลาศึกษาต่อ  

36 นางสาวอุ่นเรือน แก้วพินิจ 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เภสัชวิทยา) 

   7 พ.ย.2549 ลาศึกษาต่อ  

37 นางอุไรวรรณ นิกรปกรณ ์
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

   16 มี.ค.2553 ลาศึกษาต่อ  

38 นางสาวเพชรัตน ์   รุจิพงศ ์
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

   17 ม.ค.2554 ลาศึกษาต่อ  

39 นางวิลาวัลย์   ไทรโรจน์รุ่ง 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลแม่และเด็ก) 

   29 ก.ย.2542 
 

ลาศึกษาต่อ  

40 นางภารดี  ประเสริฐวงษ์ 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) 

   19 ก.ค. 2547 ลาศึกษาต่อ  

41 นางสาวเบญจมาศ  
ทัศนะสุภาพ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(การพยาบาลมารดาและ
ทารกแรกเกิด) 

   10 ก.ย. 2553 ลาศึกษาต่อ  

 
ตารางท่ี 7 สรุปจํานวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
จํานวนอาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
- - - - 17 5 0.5 - 11.5 6 - - 28.5 11 0.5 - 

รวม 40 
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ตารางท่ี 8 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏบิัติหน้าท่ีช่วยสอน 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ -นามสกุล วุฒิการศึกษา วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

วันที่ลาศึกษาต่อ 

1 นางสาวสุปราณี  ภู่ระหงษ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) 

3 มิ.ย. 2556  

2 นางเพ็ญนภา  ฤทธิวงศ์  
                  สุวรรณวงษ์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(โภชนวิทยา) 

1 ส.ค.2555  

3 นางปวีณา  หลีเกี๊ยะ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

1 พ.ย.2555  

4 นางสาวเพ็ญประภา  สุธรรมมา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) 

3 มิ.ย.2556  

5 นางสาวนะฤเนตร  จุฬากาญจน์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข) 

3 มิ.ย.2556  

6 นางสาวคณานิตย์  แสงหิรัญ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

1 ก.พ.2555  

7 นางสาวขนิษฐา  วิศิษฎ์เจริญ 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

15 ก.ค.2556 15 ก.ค.56 – 
14 ก.ค.59 

8 นางสาวกัญญาณฐั  สุภาพร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(จิตเวช) 

1 พ.ย.2555 3 มิ.ย.56 – 
2 มิ.ย.59 

9 ร้อยเอกหญิงวิภาวรรณ บุญม่ัง   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) 

1 มิ.ย.2555  

10 ร้อยตํารวจเอกหญิงศิรินทร์ทิพย์  
บุญด้วยลาน 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) 

1 ก.ค.2557  

11 นางสาวอรวรรณ  จันทร์มณี พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
จิตเวช) 

1 ต.ค.2557 5 ม.ค.58 – 
4 ม.ค.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ตารางท่ี 9 รายชื่อบุคลากรสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์(เรียงตามโครงสร้าง) 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่งบริหาร งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้

 งานการเงินและบัญช ี      
1 นางสาวพรทิพย์ ศรีเชี่ยวชาญ ปริญญาโท นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
รักษาราชการ
แทน
ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณบดี 
รักษาการ
หัวหน้างาน
การเงินและ
บัญชี 

  

2 นางสาวกาญจนา สุขสง่า ปริญญาโท นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

   

3 นางสาวสรัลชนา นครคง ปริญญาตรี นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

   

4 นางสาวบุษรา เอ่ียมสุภา ปริญญาโท เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

   

 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     

5 นายดนุพล                     วัฒนา 
(ลาออก 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

ปริญญาโท นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

   

6 นางสาวเสาวลักษณ์ สรรเพชร ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

   

 งานบริการการศึกษา      

7 นางสาวนันธิยา รักซ้อน ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา รักษาการ
หัวหน้างาน
บริการ
การศึกษา 

  

8 นางสาวสุวภัทร สุขหอม ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา    

9 นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา    

10 นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา    

11 นางสาวธญา  กปิ่นชรานนท์ ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา    

12 นางสุธาวี  จินตกสิกรรม ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา    

13 นางสาวทัศวรรณ   ภมรนาค ปริญญาตรี 
(กําลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท) 

นักวิชาการศึกษา    
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่งบริหาร งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้

14 นางสาวนวมลลิ ์ ประดิษฐ์วงษ์ ปริญญาโท เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

   

15 นางสาวศิริพร   จีนหวาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 
(กําลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี) 

ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 

   

 งานบริหารและธุรการ      
16 นางสาวนภาพร ศรีโพธ์ิ ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป 
             

17 นางสาวสิร์ดาภัทร   สุขฉวี ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

   

18 นางนงนุช  จิตตสงัด ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

   

19 นายบุญกอง   ราตรีวงษ์ ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

   

20 นายณัฏฐชัย                      แสงบุตร ปริญญาโท บุคลากร    
21 นายยุทธิชัย   เนื่องจากฉิม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง 
พนักงานขับรถยนต์    

22 นายอุทัย   เกษร มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานขับรถยนต์   
23 นายจํารัส   ไพฑูรย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานขับรถยนต์   
 งานพัสดุ       

24 นางสาวชดา เกิดโภคา ปริญญาโท นักวิชาการพัสดุ รักษาการ
หัวหน้างานพัสดุ 

  

25 นางภคอร ขุขันธิน ปริญญาโท นักวิชาการพัสดุ    
26 นางสาวณปภัช นิ่มสง่า ปริญญาตรี นักวิชาการพัสดุ    

 งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
27 นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว ปริญญาโท นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา 
รักษาการ
หัวหน้างาน        
โสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

28 นายวชิร                  ขจรจิตต์จรุง ปริญญาโท นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 

   

29 ว่าท่ีร้อยตรีสัมภาษณ์   จันทคนธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (กําลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี) 

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศน
ศึกษา 
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ตารางท่ี 10 สรุปจํานวนบุคลากรสาํนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แยกตามคุณวฒิุการศึกษา 
 
 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน) รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

5 9 15 - 29 
รวม  

 

ตารางท่ี 11 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับงบประมาณ 
 

หมวดรายจ่าย/ 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

งบบุคลากร 5,554,100 2,901,700 8,455,800 

งบดําเนินการ 1,134,900 2,964,700 4,099,600 

งบลงทุน 3,949,600 405,000 4,354,600 

งบเงินอุดหนุน 22,677,500 5,474,000 28,151,500 

งบรายจ่ายอ่ืน - 204,600 204,600 

งบกลาง - 50,000 50,000 

รวม 33,316,100 12,000,000 45,316,100 

 หน่วยนับ : บาท 
 

ตารางท่ี 12 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
 

อาคารสถานท่ี 

ลักษณะการใช้อาคารศรีนครินทร ์
หมายเหตุ ห้อง

ผู้บริหาร 

ห้องพัก
อาจารย์ 

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้อง 

ทํางาน 

ช้ันที่ 1 - - - - 2 กิจการนิสิต 
ช้ันที่ 2 6 1 4 - 5  

ช้ันที่ 3 - - - 12 -  

ช้ันที่ 4 - - 1 8 2  

ช้ันที่ 5 2 2 1 13 1  

ช้ันที่ 6 2 5 2 4 1  

ช้ันที่ 7 4 13 2 - 1  

   ช้ันที ่8 4 15 2 4 1  

   ช้ันที ่9 2 9 2 6 1  

รวม 20 45 14 47 14  
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 ตารางท่ี 13 ผลการดําเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 

ข้อเสนอแนะแยกรายองคป์ระกอบ 
 

  องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 

1. ควรนําเอาการวิเคราะห์การบรรลุ/ไม่บรรลุ ไปปรับ 
SWOT รวมถึงการนํากลยุทธ์ที่มีในแผนยุทธศาสตร์ไป
ใช้ในการทํา SWOT matrix เพ่ือดูว่าตอบ SWOTตัว
ไหน 

ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ 2558  ได้นําผลการ
วิเคราะห์การบรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ี  ไป
วิเคราะห์ SWOT  และปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลวิธี และ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ตอบสนองต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

 
 

  องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต  
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 

1. ควรใช้กลไกเดียวกันในการจัดทําการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตในแต่ละรายวิชาทุกรายวิชา, ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตที่จบ
ไป 1 ปี และนําผลการประเมินมาใช้พัฒนาหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้ายที่หลักสูตร TQF จะ
สําเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จะดําเนินการ
วางแผนการประเมินความพึงพอใจของนิสิต/บัณฑิตต่อ
หลักสูตร และนําผลการประเมินมาใช้พัฒนาหลักสูตร 

 
 

  องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย  
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 
1. ควรเพ่ิมเครือข่ายการวิจัยกับภายนอกเพ่ือขยาย
ขอบเขตในการทําวิจัยให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 

1. ดําเนินการร่วมกับเครือข่าย 5 สถาบันการศึกษาที่มี
ความร่วมมือพัฒนาด้านการเรียนการสอน เป็นการ
ร่วมมือรูปแบบการวิจัยในช้ันเรียน บูรณาการวิจัยใน
การเรียนการสอน 

2. ผลักดันให้อาจารย์การผลิตและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ 

1. ค้นหาแหล่งทุนสนับสนุน และแจ้งอาจารย์อย่าง
ต่อเน่ือง                         
2.จัดสรรภาระงานให้มีสัดส่วนเวลาในการผลิตงาน
สร้างสรรค์และงานวิจัย                             
3.เสนอให้มีจัดทําแผนและเป้าหมายการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและจัดสรรให้สาขาวิชา/สํานักร่วม
รับผิดชอบ                                                      
4.เสนอให้มีการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับการเผยแพร่
บทความทางวิชาการ แผนระยะสั้น คือจัดทําโครงการ
สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความทางวิชาการโดย
ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์แผน
ระยะยาวคือการผลักดันให้มหาวิทยาลัยปรับ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลค่าตอบแทนการตีพิมพ์
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 
ผลงานวิจัยให้ครอบคลุมถึงเงินรางวัลตอบแทนงาน
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้วย 

 

 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 
1. การนําเสนอผลการดําเนินงานยังขาดการแสดงความ
เช่ือมโยงระหว่างการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนที่นํามาใช้ในรายวิชาต่างๆท่ี
อ้างถึง (แต่มีหลักฐานแสดง) 

1. มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรวบรวมและแนว
ทางการเขียนสรุปความเช่ือมโยงการบูรณาการ 

 

  องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 
1. มีการนํารูปแบบการเผยแพร่ใหม่ๆ มาใช้ในการ
เผยแพร่ กิ จกรรม  อ ย่าง  youtube มา ใ ช้ ให้ เ กิด
ประโยชน์ 

1.การ พัฒนารูปแบบการ เผยแพร่ ใน  YouTube 
ดําเนินการโดย วางแผนการเผยแพร่โดย จัดทํา 
storyboard วางรูปแบบการนําเสนอและเผยแพร่ 
ต้ั งแ ต่การกล่ าวถึ งลั กษณะกิจกรรม / โคร งการ 
ความสําคัญ ความเช่ือมโยงที่จะนําสู่การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน ผลที่ได้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง
คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ และต่อชุมชน สังคม ผู้ที่เข้าชม จะได้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น       

 

 

   องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 
1. มีระบบการประเมินกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรคณะฯ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เหมาะสมตามภารกิจ และลักษณะงานของ
แต่ละบุคคล 

 

  องค์ประกอบที่ 8 : การเงนิและงบประมาณ 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง 
1. มีรายงานการใช้ไปของงบประมาณเพ่ือทราบในที่
ประชุมรายงานคณะฯไม่พบรายงานทางการเงิน
สําหรับผู้บริหาร 

1. พัฒนาระบบการรายงานทางการเงินสําหรับผู้บริหาร
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ในระบบสารสรเทศ และนําเสนอ
ในการประชุมกรรมการคณะฯทุกไตรมาส 

2. ให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบรายรับ งบค่าใช้จ่าย และงบดุลเพ่ือให้
ทราบถึงสถานะของเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วว่ามี
เหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมในช่วงต่อไปหรือไม่ 

1. โดยให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยงบรายรับ งบค่าใช้จ่าย และงบดุล
เพ่ือให้ทราบถึงสถานะของเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว
ว่ามีเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมในช่วงต่อไป 
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ตารางที่ ป.1  สรปุผลการประเมินรายตวับง่ชี้ ตามองคป์ระกอบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 

  
  คณะพยาบาลศาสตร ์

  กลุ่มสาขาวิชา 
กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 
                                
                

ตวับง่ชี้

คณุภาพ 
ชื่อตวับง่ชี้ 

ชนิด

ตวั

บง่ชี้ 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน หมาย

เหต ุ
1 2 3 4 5 ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์

(คะแนนเตม็ 

5) 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 6  ตวับง่ชี้  3.89   

สกอ 1.1  ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวม O คะแนน คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิทุกหลกัสตูร 3.50 3.84 1.00 3.84 / 3.84   

สกอ 1.2  
อาจารยป์ระจาํคณะทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 

I รอ้ยละ 
เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80เทา่กบั 5 รอ้ยละ 

60.00 
17.50 40.00 43.75 X 2.73 

  

สกอ 1.3 
อาจารยป์ระจาํคณะทีด่าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
I รอ้ยละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80เทา่กบั 5 รอ้ยละ 
40.00 

11.50 40.00 28.75 X 1.80 
  

สกอ 1.4 จาํนวนนิสติเตม็เวลาเทยีบเทา่ต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํ  I คะแนน 
เทยีบเกณฑม์าตรฐานตามกลุ่มสาขาวชิา 

5.00 
    

-28.75 / 5.00 
  

สกอ 1.5 การบรกิารนิสติระดบัปรญิญาตร ี P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6  6 ขอ้ / 5.00   

สกอ 1.6   กจิกรรมนิสติระดบัปรญิญาตร ี P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00   

องคป์ระกอบที่ 2 การวิจยั                 คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 3  ตวับง่ชี้  4.93   
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ พฒันา

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

สกอ 2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยั และงานสรา้งสรรค ์ I บาท/คน เทยีบบรรยตัไิตรยางคต์ามกลุ่มสาขาวชิา 180,000.00 6,730,160.00 29.00 232,074.48 / 5.00   

สกอ 2.3 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์ประจาํและ
นกัวจิยั 

O รอ้ยละ เทยีบบรรยตัไิตรยางคต์ามกลุ่มสาขาวชิา 
รอ้ยละ 
60.00 

23.00 40.00 57.50 X 4.79 
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องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 1  ตวับง่ชี้  5.00   
สกอ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00   

องคป์ระกอบที่ 4  การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 1  ตวับง่ชี้  5.00   
สกอ. 4.1 

ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปะและ

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

  

องคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจดัการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 4  ตวับง่ชี้  4.75   
สกอ. 5.1 

การบรหิารของคณะเพือ่การกาํกบั ตดิตาม
ผลลพัธต์ามพนัธกจิกลุ่มสถาบนั และ
เอกลกัษณ์ของคณะ  

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5,6 ขอ้ 7 ขอ้ 6 ขอ้ 1,3,4,5,6,7 6 ขอ้ / 4.00 

  

สกอ. 5.2  ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพหลกัสตูร P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00   

มศว  5.1 
การบรหิารจดัการแบบลนี (Lean 
Management ) 

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

มศว  5.2 
การดาํเนินการตามมาตรการรกัษ์

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

  

  
  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 15  ตวับง่ชี้  4.47   
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ผลการดําเนนิการตามตวับ่งชี้คุณภาพ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ ์(O) 
การคิดรอบปี     : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์  เบอร์โทรศัพท ์: 081-751-7652 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์  เบอร์โทรศพัท์ : 081-751-7652 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
วิธีการคาํนวณ 

. 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 
      จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
 

ผลการคาํนวณ : 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.84 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 

คะแนนค่าเฉล่ียระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร  3.84    คะแนน 
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์มีการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร

คะแนนการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเท่ากับ 3.84 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.1-1-01 AS3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 
 
 
 
 



29 
 

ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.2 : อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  ปัจจัยนาํเขา้ (I) 
การคิดรอบป ี :  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์ เบอร์โทรศัพท ์081-751-7652 
ผู้รายงานผล :  อาจารย์วันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน            เบอรโ์ทรศัพท์ 081-803-3581 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละหรือค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละ 
1  คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
X 100 
 

       2  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

. 

คะแนนที่ได้ =                 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก                X 5 
                                                       80 

 
ผลการคาํนวน:   เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกในปีการศึกษาที่ประเมิน 17.5 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 40 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 43.75 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป 2.73 คะแนน 

 
สรุปผลการดําเนินการเกณฑ์มาตรฐาน 
          ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น      41 
คน มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 17.5 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.75              เท่ากับ 
2.73 คะแนน 

     
ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 43.75  2.73 คะแนน  
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รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.2-1-01 รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 แยกระดับการศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งน้ีอาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.3 : อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนาํเข้า (I) 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์ เบอร์โทรศัพท ์081-751-7652 
ผู้รายงานผล :  อาจารย์วันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน            เบอรโ์ทรศัพท์ 081-803-3581 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละหรือค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละ 
      1  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 

      2  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    x 5 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน) ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ผลการคาํนวน :   เชิงปริมาณ คิดเปน็ร้อยละ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวมกัน 

11.5 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 40 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวมกัน 

ร้อยละ 28.75 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 1.80 คะแนน 
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สรุปผลการดําเนินการตามมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มี บุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น            

จํานวน 40 คน แบ่งเป็น รองศาสตราจารย์ 0.5 คน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน และอาจารย์ 28.5 คน              
ดังน้ัน ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 28.75 เท่ากับ 1.80 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 28.75 1.80 คะแนน    
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.3-1-01 รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 จําแนกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ (อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
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ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.4 : จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนาํเข้า (I) 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์ เบอร์โทรศัพท ์: 081-751-7652 
ผู้รายงานผล :  อาจารย์วันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน   เบอร์โทรศัพท ์: 081-803-3581 
 

สูตรคาํนวณ 
      1. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

    สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่เป็นจริง-สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 X 100 

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      2. นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 

           2.1 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10   คิดเป็น  5  คะแนน 

           2.2 ค่าร้อยละเกินร้อยละ    20   คิดเป็น   0 คะแนน 

           2.3 ค่าร้อยละต้ังแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนน ดังน้ี 
 

          (20 – ค่าร้อยละที่คาํนวณได้จากข้อ 1 )               
 X 5 

10 
 
ผลการคาํนวณ : เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน                                                          (1) 2,563 
จํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี                       (2) 97 
ค่าหน่วยกิตนิสิต (student Credit Hour s: SCH)  =  (1) x (2)                  (3) 5,951 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนใน            (4) 
ระดับปริญญาตรีน้ันๆ 

36 

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =  (3) / (4)                   (5) 5.70:1 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    (6)              8:1  
ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน [(5) – (6) x 100] / (6)  ร้อยละ -28.75 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 5 คะแนน 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 41 คน (ปฏิบัติงานจริง 29 คน) 
จํานวนนิสิตรายหัวจริงทั้งหมด 410 คน (สกอ. 1.4-1-01) เปิดสอนระดับปริญญาตรี 41 รายวิชา/กลุ่ม          จํานวน 
97 หน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยาย 64 ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติ 130 ช่ัวโมง (สกอ.1.4-1-02) จํานวนนิสิต               ที่
ลงทะเบียนเรียน 2,563 ราย จํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) ในคณะพยาบาลศาสตร์ 5,843                                  นอก
คณะพยาบาลศาสตร์ 108  รวมเป็น 5,951 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 5.70 : 1        (เกณฑ์
มาตรฐาน 8:1) ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ                  จํานวน
อาจารย์ประจํา จํานวนร้อยละ -28.75 เท่ากับ 5 คะแนน (สกอ. 1.4-1-03)  
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ -28.75 5 คะแนน   
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.4-1-01 รายช่ือนิสิตทุกช้ันปีของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

สกอ. 1.4-1-02 หลักฐานแสดงการเปิดสอนรายวิชา ประจําปีการศึกษา 2557 
สกอ. 1.4-1-03 รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา ประจําปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 1.5 : การบริการนิสิตระดับปรญิญาตร ี
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์     เบอร์โทรศพัท์ : 081-751-7652
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ     เบอร์โทรศพัท์ : 081-685-4734 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

การดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
 

ผลการดําเนนิการ        
คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการจัดประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา        เพ่ือ

พิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยกําหนดให้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตแต่ละคนตลอดช่วงเวลาที่นิสิตใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา (สกอ. 1.5-1-01) (สกอ. 
1.5-1-02) ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ต้องผ่านการอบรมเพ่ือทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฯหรือจากคณะฯ (สกอ. 1.5-1-03) นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯแล้ว คณะฯ ยังจัดให้มีอาจารย์ประจํา
ช้ัน ซึ่งจะติดตามดูแลนิสิตต้ังแต่อยู่ช้ันปีที่ 1 จนจบการศึกษาเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต  คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
ปฐมนิเทศเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการใช้ชีวิตในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่นิสิตต้ังแต่นิสิตเข้า
ศึกษาในช้ันปีที่ 1 นอกจากน้ี ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ซึ่งจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่นิสิต     
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีการพบกับนิสิตอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือสอบถามประสบการณ์และปัญหาในการ
เรียนและการใช้ชีวิตในคณะฯ และในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมให้คําปรึกษาทันทีหากพบว่านิสิตมีปัญหาเกิดขึ้น (สกอ. 
1.5-1-04) หรือหากนิสิตมีปัญหาที่รุนแรงจนอาจารย์ที่ปรึกษาฯ พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถให้คําปรึกษาเพียงลําพังก็
จะนําเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือนิสิตต่อไป              
ทั้งน้ี อาจารย์ที่ปรึกษาฯ สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน 
ด้านครอบครัว และข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตในท่ีปรึกษาของอาจารย์แต่ละคน เป็นข้อมูลประกอบในการให้
คําปรึกษา นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาฯ สามารถติดต่อกับนิสิตผ่านฐานข้อมูลน้ีอีกช่องทางหน่ึง (สกอ. 1.5-1-05) 
นอกเหนือไปจากการนัดพบกัน นอกจากฐานข้อมูลน้ีแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถศึกษาประวัติของนิสิตจาก
แฟ้มประวัตินิสิตที่บันทึกข้อมูลนิสิตไว้ต้ังแต่แรกรับ (สกอ. 1.5-1-06)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 7/2557 
เรื่องพิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตช้ันปีที่ 1   

สกอ. 1.5-1-02 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
สกอ. 1.5-1-03 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

สกอ. 1.5-1-04 กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สกอ. 1.5-1-05 ระบบ supreme 2004 

สกอ. 1.5-1-06 แฟ้มประวัตินิสิต 
 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มและนอกเวลาแก่นิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเก่ียวกับ

กิจกรรมพิเศษด้านการเรียนการสอน ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการ
ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การประกวดและแข่งขันต่างๆ การรับสมัครนิสิตทํางานพิเศษ              
และข้อมูลด้านหน่วยบริการสุขภาพ ฯลฯ โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟท์  บอร์ดประชาสัมพันธ์     
ภายในลิฟท์ (สกอ. 1.5-2-01) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าช้ันปี รวมถึงการส่งข่าวสารผ่านช่องทาง
สารสนเทศ ได้แก่ การส่งข่าวสารถึงนิสิตผ่านเว็บไซต์คณะฯ และจุลสารคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.5-2-02)  
นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร์มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น (สกอ . 1.5-2-03) ทาง Facebook โดยคณะพยาบาลศาสตร์              
ได้นําข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (สกอ. 1.5-2-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-2-01 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

สกอ. 1.5-2-02 เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร ์

สกอ. 1.5-2-03 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามที่ได้จากกล่องรับความคิดเห็น 

สกอ. 1.5-2-04 ผลการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ เช่น การเพ่ิมช่องทางทาง Facebook 
 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิตต้ังแต่นิสิตเข้า
ศึกษาในช้ันปีที่ 1 จนถึงช้ันปีที่ 4 ดังน้ี 

ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คณะฯ มีการสอดแทรกความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งในการ
ปฐมนิเทศนิสิตแรกเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 1 จะมีการกล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพ่ือให้นิสิต
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รับทราบและเป็นการเริ่มปลูกฝังให้นิสิตจดจํา และสามารถนําไปประยุกต์เมื่อศึกษาในช้ันที่สูงขึ้นต่อไป               จน
เมื่อสําเร็จการศึกษานิสิตก็พร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (สกอ. 
1.5-3-01)  

ด้านความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้นและ
เ ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา  รวมถึงข้อ บั งคับของสภาการพยาบาล  (สกอ .  1 .5 -3 -02 )              
คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณปีละ 10,000 บาทให้อาจารย์ทุกคนมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ที่
ทันสมัยในการถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต (สกอ. 1.5-3-03) นอกจากน้ี เมื่อนิสิตศึกษาในช้ันปีที่ 4 คณะฯ มีการจัดสอน
ทบทวนความรู้ที่นิสิตได้เรียนผ่านไปแล้วในช้ันปีที่ 1-3 ตลอดปีการศึกษาในช้ันปีที่ 4 (สกอ. 1.5-3-04) 

ด้านการมีจิตอาสา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการมีทักษะการสื่อสาร คณะฯ มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิตด้านจิตอาสาและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รวมถึงและการมีทักษะการสื่อสาร
ทุกภาคการศึกษา โดยบางกิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เช่น การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน           
การอภิปราย การอ่านและแปล Journal และการร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ เป็นต้น (สกอ. 1.5-3-05) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-3-01 ตัวอย่างประมวลรายวิชา 

สกอ. 1.5-3-02 มคอ. 2 
สกอ. 1.5-3-03 ตัวอย่างบันทึกการไปอบรม/ประชุมของอาจารย์ 
สกอ. 1.5-3-04 ตารางสอนทบทวนปี 4 

สกอ. 1.5-3-05 ตัวอย่างประมวลรายวิชา 
 
 

4 .  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ ตํ่ากว่า  3.51              
จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการที่ให้แก่นิสิตเมื่อสิ้นสุด

กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมาทุกกิจกรรม เช่น การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะฯ 
การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่นิสิต การสอนทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตในการสอบขึ้นทะเบียนฯ 
และเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น มีคะแนนประเมินมากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน         
(สกอ. 1.5-4-01) (สกอ. 1.5-4-02)  
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รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-4-01 คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต
ในคณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 1.5-4-02 คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 

  
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
เมื่อทราบผลการประเมิน คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ บรรจุผลการประเมินในวาระการประชุมและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการบริการตามข้อ 1-3 รับทราบผล
การประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร             
(สกอ. 1.5-5-01) และมอบให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และความต้องการของ
ผู้รับบริการที่ปรากฏในผลการประเมิน 
 ผู้รับผิดชอบได้จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ (สกอ. 1.5-5-02) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 (สกอ. 1.5-5-03) พิจารณาอนุมัติแผน และมอบให้ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการเป็นระยะ  (สกอ. 1.5-5-04) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/ 2557 

วาระแจ้งเพ่ือทราบ เรื่องผลการประเมินกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานิสิต 
สกอ. 1.5-5-02 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ได้แก่ แผนการพัฒนาด้านวิชาการ 

สกอ. 1.5-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2557 วาระเพ่ือพิจารณา 
สกอ. 1.5-5-04 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่าน        
2 ช่องทาง คือ ทาง website ของคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.5-6-01) และทางจุลสารของคณะพยาบาลศาสตร์
(สกอ. 1.5-6-02) ซึ่งจัดทําขึ้นทุกเดือน โดยข้อมูลและความรู้ที่ให้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพ 
ได้แก่ กําหนดการการต่ออายุใบประกอบ กฏหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ บทความวิชาการ       
ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลในโรคต่างๆ เป็นต้น    
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-6-01 Printout หน้า website ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 1.5-6-02 จุลสารของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลดําเนินการด้านการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี          
จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6 ) 
  5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ. 1.6 : กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตร ี
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์วิไลกุล  หนูแก้ว               เบอร์โทรศพัท์ : 081-898-8990 
ผู้รายงานผล      : อาจารย์วิไลกุล  หนูแก้ว              เบอร์โทรศพัท์ : 081-898-8990 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

การดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิตในภาพรวมของคณะโดยให้นสิิตมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผน และการจัด
กิจกรรม 
 

ผลการดําเนนิการ        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพนิสิตใน

ภาพรวม ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้นิสิตได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งจะดําเนินการในช่วงปลายภาคการศึกษา
ที่ 2 เป็นช่วงการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชุดเก่าและชุดใหม่ส่งมอบหน้าที่
ของคณะกรรมการ หลังจากที่มีการเลือกต้ังประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และแต่งต้ังคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.6-1-01)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดทําแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นิสิตประจําปีการศึกษา 2557 (สกอ. 1.6-1-02) เป็นการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และคณะกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.6-1-03) ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยการจัดทําคู่มือ,Flow chart แนวทางการจัดดําเนินงานกิจกรรมของนิสิต  (สกอ.1.6-1-04) และ
การนําเอาผลการประเมินการจัดกิจกรรมในรอบ ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา (สกอ.1.6-1-05) มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 
  ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสร
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นิสิตพยาบาล ได้แก่ โครงการส่งเสริม
การประกันคุณภาพนิสิต (สกอ. 1.6-1-06) เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คือ คิดเป็นทําเป็น หนักเอาเบาสู้ และมีทักษะสื่อสาร เพ่ือจบไปเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ต่อไป  โดยได้เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่นิสิตพยาบาล เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่เป็นการนําหลักการ PDCA/PDSA (Plan, Do, Check/Study, Act) เพ่ือให้นิสิตได้นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่คอยให้
คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการของการดําเนินงาน ซึ่งการจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิตใน



41 
 

แต่ละกิจกรรม ดําเนินการโดยการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากข้ึน โดยระบุวัตถุประสงค์และดําเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และนําเสนอผล
การประเมินการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการทํารายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทุกครั้ง และบันทึกแนวทาง      
การพัฒนา ปรับปรุง และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา        
จะมีการนําเสนอผลความสําเร็จโดยภาพรวมต่อคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2557 

สกอ. 1.6-1-02 แผนการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิตนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
สกอ. 1.6-1-03 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557 

สกอ. 1.6-1-04 คู่มือการดําเนินงานกิจกรรมของนิสิต 

สกอ. 1.6-1-05 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2557 

สกอ. 1.6-1-06 โครงการและรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพนิสิต   
ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดําเนนิกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู ้
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการดําเนนิการ 
การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาน้ัน (สกอ. 1.6-2-01) ในแต่ละโครงการ/ 

กิจกรรมของนิสิตน้ัน ต้ังอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งโดยภาพรวมของ
กิจกรรม/โครงการที่นิสิตดําเนินการตามแผนน้ันมีความสอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 
และได้รับความเห็นชอบจากองค์การนิสิต กองกิจการนิสิต ผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามลําดับ กิจกรรมต่างๆท่ีนิสิตได้ดําเนินการตามแผนน้ัน 
จะต้องมีความสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ประการ ดังที่ปรากฏใน
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รายงานสรุปส่งต่อกองกิจการนิสิต ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน นําเสนอรายงานผลการดําเนินการโครงการ/
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กิ จ ก ร รม  ใ นที่ ป ร ะ ชุ มคณะกร รมกา รพัฒนา ศั กยภาพ นิ สิ ต  ปี ก า ร ศึ กษ า  2 5 57  ครั้ ง ที่  2 / 2 558              
(สกอ. 1.6-2-02)  ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพนิสิต (สกอ. 1.6-2-03) เป็นโครงการที่จะช่วยใน
การสร้างศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนิสิตให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว              
มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีเป็นสุข ซึ่งถ้าสถาบันการศึกษา
สามารถดําเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวได้บรรลุ น่ันคือ การให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตออกมาสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 1.6-2-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  
สกอ. 1.6-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒาศักยภาพนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์  

ปีการศึกษา 2557  
สกอ. 1.6-2-03 โครงการและรายงานสรุปผลการจัดโครงการของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

คณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  
 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการสโมสรนิสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
นิสิตพยาบาลเป็นประจําทุกปีการศึกษา ได้มีการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่นิสิตพยาบาล เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นการนําหลักการ PDCA/PDSA (Plan, Do, Check/Study, 
Act) เพ่ือให้นิสิตได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต       
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่คอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างใกล้ ชิดในทุกกระบวนการของการ
ดําเนินงาน     ซึ่งการจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิตในแต่ละกิจกรรม ดําเนินการโดยการนําผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยระบุ
วัตถุประสงค์และดําเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และนําเสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
การทํารายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทุกครั้ง และบันทึกแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จะมีการนําเสนอผลความสําเร็จโดยภาพรวมต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์        

ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้และเสริม
ทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 (สกอ. 1.6-3-01) (สกอ. 1.6-3-02)       
มีนิสิตพยาบาลช้ันปีที่ 1-3 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และนอกจากน้ียังได้เชิญตัวแทน
นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า อินติ (สกอ. 1.6-3-03) มาเข้าร่วมโครงการน้ีด้วย 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน และสามารถนําความรู้ด้านการประกัน
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คุณภาพการศึกษา (สกอ.1.6-3-05) ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือคําแนะนําที่ได้รับ ไปปรับปรุงระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น (สกอ. 1.6-3-04) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-3-01 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพนิสิต  ปีการศึกษา 2557 
สกอ. 1.6-3-02 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557            
สกอ. 1.6-3-03 หนังสือเชิญตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า  

อินติ  
สกอ. 1.6-3-04 รายงานผลสรุปโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพนิสิต  ปีการศึกษา 2557 สโมสรนิสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สกอ. 1.6-3-05 เอกสารประกอบการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนนิการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

 
ผลการดําเนินการ 

ในการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรม/โครงการ คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์             
ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ จะต้องนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.6-4-01) โดยจัดทํารายงานสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  และได้นําเอาผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ได้จัดในปีการศึกษาที่แล้ว  มาเป็นแนวทางร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา
ปัจจุบันและในปีต่อๆไป (สกอ. 1.6-4-01) เพ่ือให้นิสิตและผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ/กิจกรรม บรรลุถึงวัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรม  และสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไปได้อย่างครอบคลุม
มากขึ้น (สกอ. 1.6-4-02) ซึ่งได้ดําเนินการในรูปแบบของการสัมมนาสโมสรนิสิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วง
ที่เป็นการปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย และ/หรือ ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยในปีการศึกษา 2557 น้ีโครงการอยู่ใน
ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงวันเวลา ในการจัดสัมมนาไปเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 โดยนิสิตที่เป็น
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชุดเก่า จะเป็นผู้นําเสนอผลสรุปการจัดโครงการ ข้อเสนอแนะ     
และสิ่งที่ควรปรับปรุงสําหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป หากคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์      
ชุดใหม่เห็นสมควรว่า โครงการน้ันๆ ควรได้มีการจัดอย่างต่อเน่ืองในปีต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  
สกอ. 1.6-4-02 รายงานผลสรุปโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557  

(11 โครงการ) 
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
การจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนานิสิตในแต่ละปีการศึกษานั้น นิสิตที่เป็นคณะกรรมการสโมสรนิสิต   

คณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมีการประชุมเพ่ือร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการสร้างแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมทุกครั้ง โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.6-5-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

สกอ. 1.6-5-02 รายงานผลสรุปโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557 
 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน ในโครงการการสัมมนาสโมสรนิสิตเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือในคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอผลการประเมินการจัด
กิจกรรม รายงานผลสรุปโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557 ศึกษาถึงแนวทางการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตเป็นระยะๆ (สกอ.1.6-6-01) (สกอ. 1.6-6-02) 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  
วาระพิจารณาการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

สกอ. 1.6-6-02 รายงานผลสรุปโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2557 
 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลดําเนินการด้านการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี            
จํานวน  6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6  ข้อ 6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ   เบอร์โทรศัพท์  085-001-7529 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ   เบอร์โทรศพัท์  085-001-7529 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ 
 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
 

ผลการดําเนนิการ 
  

คณะพยาบาลศาสตร์มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มที่บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ โดยจัดเก็บในรูปแบบ   
อิเล็กโทรนิกส์ ที่ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพ่ือนําใช้ในการบริหารงานวิจัยที่เป็นการสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ พร้อมทั้งวางแผนร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ 2.1-1-01)               
จัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลนําใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยจากช่องทางหน้าเว็บเพจของคณะพยาบาลศาสตร์        
(สกอ 2.1-1-02)   

มีระบบสารสนเทศให้บุคลากรรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องสําหรับสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย  ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง คือ การติดประกาศตามบอร์ด
ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ 2.1-1-03) ส่งจดหมายอิเล็กโทรนิคส์ (สกอ 2.1-1-04)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-1-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 
สกอ. 2.1-1-02 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนใน เวปเพจของคณะพยาบาลศาสตร์  
สกอ. 2.1-1-03 ภาพถ่ายบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
สกอ. 2.1-1-04 จดหมายอิเล็กโทรนิคที่ส่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้อาจารย์ 

 
 
 
 



46 
 

 2. สนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหนว่ยวิจัยหรือศนูย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ใหค้ําปรึกษาและสนับสนนุการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
- ห้องสมุดหรอืแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 

สร้างสรรคเ์ชน่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบติัการ 
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชน่การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรคก์ารจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสร้างใน 4 ประเด็น ได้แก่    

1) สนับสนุนให้มีคลินิกนักวิจัยโดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคลินิกนักวิจัย (สกอ. 2.1-2-01) เชิญอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์หรือความชํานาญในการทําวิจัย หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้เป็นที่ปรึกษาสําหรับอาจารย์
ใหม่และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการทําวิจัย และ จัดตารางให้คณะกรรมการรับผิดชอบ
โดยตรงแต่ละเดือน (สกอ.2.1-2-02) พร้อมทั้งจัดห้องให้เป็นสัดสรรในการให้คําปรึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลได้ทันท่วงที (สกอ.2.1-2-03)  

2) ระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการผ่านระบบเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย              (สกอ. 
2.1-2-04)  

3) แหล่งค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ คณะฯ ได้จัดให้มีห้องสมุดสําหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัย โดยเป็นสมาชิกวารสารบทความใช้ที่ห้องสมุดของคณะ (สกอ. 2.1-2-05)  และหอสมุดมหาวิทยาลัย         
(สกอ. 2.1-2-06) สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่เป็นข้อมูลเฉพาะสาขาการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยห้องสมุด
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อ (สกอ. 2.1-2-07)  สําหรับการค้นคว้าฐานข้อมูลในการทบทวนองค์ความรู้ที่มีความ
เฉพาะสาขาและที่เก่ียวข้องเป็นประโยชน์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   

4)  คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยโดย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
บทความภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ: Workshop on Scientific 
Writing for Journal Publication” โ ด ย  Professor Dr. Lenore Manderson, School of Public Health, 
University of the Witwatersrand, South Africa เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ดร. ทัศนา บุญทอง 
คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 2.1-2-08) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ (Lunch Talk) จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย                 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สกอ. 2.1-2-09)    
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-2-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคลินิกนักวิจัย 
สกอ. 2.1-2-02 ตารางให้คําปรึกษาวิจัยโดยคณะกรรมการคลินิกวิจัยด้านการส่งเสริมการวิจัยแต่ละเดือน 

สกอ. 2.1-2-03 ภาพถ่ายห้องส่งเสริมการวิจัย (ใช้ในการให้คําปรึกษา) 
สกอ. 2.1-2-04 หน้าเวปเพจการเข้าถึงระบบเครือข่าย 
สกอ. 2.1-2-05 หลักฐานการเป็นสมาชิกวารสาร 
สกอ. 2.1-2-06 ภาพถ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล 



47 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-2-07 หน้าเวปเพจเข้าถึงเวปไซด์ต่างๆ 
สกอ. 2.1-2-08 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ: Workshop on Scientific Writing for Journal 
Publication” 

สกอ. 2.1-2-09 รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้(Lunch Talk)  
 
 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผลการดําเนนิการ 
ปีงบประมาณ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดทําแผนงบประมาณด้านการวิจัยในการสนับสนุนงบ

ประมาณแก่อาจารย์และบุคลากรในการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558  เป็นจํานวนเงิน 
737,100 บาท (สกอ. 2.1-03-01) โดยสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 7 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 345,760 บาท 
(สกอ. 2.1-03-02) จากการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 2.1-03-03) ทั้งน้ีได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการเพ่ือให้การสนับสนุนการวิจัยสําหรับอาจารย์และบุคลากรรับทราบข้อมูลล่วงหน้า (สกอ. 2.1-03-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-3-01 แผนงบประมาณด้านการวิจัย เงินรายได้ ปี 2558 

สกอ. 2.1-3-02 สรุปผลการจัดสรรเงินรายได้ปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 2.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  
สกอ. 2.1-3-04 แผ่นป้ายประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  จดหมายอิเล็กทรอนิคส์  และคู่มือเสนอขอรับ

ทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์   
 

4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย  
1) แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกอ. 2.1-4-01) สําหรับดําเนินการให้ข้อคิดเห็นในการผลิตผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ  และแต่งต้ังกรรมการคลินิก (สกอ. 2.1-4-02)  ในการให้คําปรึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยง
แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนรายงานวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร   

2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย (สกอ. 2.1-4-03)   
3) สนับสนุนงบประมาณให้รางวัลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ(สกอ. 2.1-4-04) 
4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สําหรับกรณีถูกเรียกเก็บเงินจากวารสารตาม

ข้อกําหนด (สกอ. 2.1-4-05) ตามระเบียบที่คณะพยาบาลศาสตร์กําหนดไว้ (สกอ. 2.1-4-06) 
 
 



48 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-4-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย  
สกอ. 2.1-4-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานคลินิกนักวิจัย  
สกอ. 2.1-4-03 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  (สําหรับข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้า

ร่วมประชุมเสนองานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์) 
สกอ. 2.1-4-04 เอกสารการขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
เอกสารอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

สกอ. 2.1-4-05 เอกสารอนุมัติการจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสาร 
สกอ. 2.1-4-06 คู่มือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2557 

 
5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสรา้งขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกอ. 2.1-5-01) วางแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยโดยการ

สนับสนุนข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการในมหาวิทยาลัย(สกอ. 2.1-5-02)  และนอกมหาวิทยาลัย       
(สกอ. 2.1-5-03) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการนํา
ความรู้ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เวปเพจของคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 2.1-5-04)  สนับสนุนให้อาจารย์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โครงการฝึกกอรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ประจําปี 2558 รุ่นที่ 2 (สกอ. 2.1-5-05)  การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สกอ. 2.1-5-06)  เป็นต้น  มีการสร้างขวัญและกําลังใจอาจารย์ที่มี
การผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยสนับสนุนงบประมาณให้รางวัลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ(สกอ. 2.1-5-07) การประกาศยกย่องโดยติดบอร์ดและในเวปไซด์ของคณะพยาบาลศาสตร์      
(สกอ. 2.1-5-08)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-5-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

สกอ. 2.1-5-02 จดหมายอิเลกทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
สกอ. 2.1-5-03 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนอกมหาวิทยาลัย 
สกอ. 2.1-5-04 http://nurse.swu.ac.th/ac1htm 
สกอ. 2.1-5-05 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปี 2558 รุ่นที่ 2 

หัวข้อ “การเขยีนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” 
สกอ. 2.1-5-06 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ที่ 8/2557 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557 

สกอ. 2.1-5-07 เอกสารการขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   



49 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-5-08 ภาพถ่ายประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จะถูก

นําไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก โดยแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (สกอ . 2.2-6-01)              
ให้การช่วยเหลือโดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเป็นผู้กํากับดูแลให้เป็นไป
ตามระบบที่กําหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์คณะ (สกอ. 2.1-6-02) 
และดําเนินตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยผ่านสถาบันยุทธศาสตร์ (สกอ. 2.1-6-03) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.1-6-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

สกอ. 2.1-6-02 http://nurse.swu.ac.th/ac1htm 

สกอ. 2.1-6-03 http://research.swu.ac.th/index.php?option=intellectual  
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี:้  
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยนําเขา้ 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ   เบอร์โทรศัพท์  085-001-7529 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ   เบอร์โทรศพัท์  085-001-7529 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

วิธีการคาํนวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน :  
คณะพยาบาลศาสตร์ ไ ด้รับเ งินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก              

ปีการศึกษา 2557 มีจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 29 คน  มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ภายในและภายนอกเท่ากับ 6,730,160 บาท  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ภายในและภายนอก เท่ากับ  232,074.48  บาท/คน ดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนนุ 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รบั-วันที่

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
1.  อริสรา สุขวัจนี การสร้างโปรแกรมการดูแลทีบ้่าน

เพ่ือฟ้ืนฟุสุขภาพและเพ่ิม
ความสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองหลังจําหน่าย 

100,000  เมษายน2558 – 
มีนาคม 2559 

2.  อริสรา สุขวัจนี การฟ้ืนฟูร่างกายผู้ป่วยอัมพาตคร่ึง
ซีกที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

150,000  ธันวาคม 2557 – 
พฤศจิกายน 2558  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน 

จํานวนเงินสนบัสนนุ 
(บาท) 

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รบั-วันที่

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
3.  จันทิมา   

ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ  
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและ
การให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง  

130,000  มกราคม 2558 – 
ธันวาคม 2558  

4.  ดวงเดือน  
รัตนะมงคลกูล  

การรับรู้ความสูงอายุและการ
เตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

80,000  มกราคม 2558 – 
ธันวาคม 2558  

5.  จันทิมา  ฤกษ์เลื่อน
ฤทธ์ิ  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 

48,550  เมษายน2558 – 
มีนาคม 2559 

6.  นิลภา   
จิระรัตนวรรณะ  
สุคนธ์  วรรธนะอมร  

โครงการสนับสนุนวิชาการและการ
จัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 

 6,054,400 1 ตุลาคม 57 – 30 
กันยาน 2558 

7.  จารุวรรณ  ไผต่ระกูล  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และการออกกําลังกายเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชาว
มุสลิม ในตําบลพระอาจารย์ 
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

48,250  พฤษภาคม 2558 
– เมษายน2559  

8.  ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล ความต้ังใจไม่สบูบุหรี่ตามบริบท
ครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้น  
ในจังหวัดนครนายก 

58,960  พฤษภาคม 2558 
– เมษายน2559  

9.  ลาวัณย์ รัตนเสถียร 
พรทิพย์ ศรีเช่ียวชาญ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

30,000  พฤษภาคม 2558 
– เมษายน2559  

10.  จันทิมา  ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 
สุกัญญา เดวิเลาะ 

การประเมินสมรรถนะบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2556 

30,000  พฤษภาคม 2558 – 
เมษายน2559  

  รวมเป็นเงิน  675,760 6,054,400 6,730,160 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 2.2-1-01 การสร้างโปรแกรมการดูแลที่บ้านเพ่ือฟ้ืนฟุสุขภาพและเพ่ิมความสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจําหน่าย 

สกอ. 2.2-1-02 การฟ้ืนฟูร่างกายผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีกที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สกอ. 2.2-1-03   ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและการให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพต่อพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภาพเพ่ือป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูง  

สกอ. 2.2-1-04 การรับรู้ความสูงอายุและการเตรียมการเข้าสู่ วัยสูงอายุของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

สกอ. 2.2-1-05 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 
สกอ. 2.2-1-06 โครงการสนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
สกอ. 2.2-1-07 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชาวมุสลิม ในตําบลพระอาจารย์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
สกอ. 2.2-1-08 ความต้ังใจไม่สบูบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดนครนายก 
สกอ. 2.2-1-09 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
สกอ. 2.2-1-10 การประเมินสมรรถนะบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี

การศึกษา 2556 
 

สรุปผลดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉล่ียจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยจํานวน 232,074.48  บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี:้  
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

180,000 บาท/คน 232,074.48  บาท/คน 5 คะแนน  
 
 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินท่ี

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลง

ร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของ
แต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์
หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
การคิดรอบป ี : ปีปฏิทิน 
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ   เบอร์โทรศัพท์  085-001-7529 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ   เบอร์โทรศพัท์  085-001-7529 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
x 100 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
หมายเหตุ :การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทินเป็นตัวต้ัง และใช้ปีการศึกษาเป็นตัวหาร 

 

ข้อมูลประกอบการคาํนวณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้าํหนัก
จํานวนชิ้นงานใน 

ปีปฎิทิน พ.ศ. 
2557 

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (คน) 40  

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 29  

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ (คน) 11  

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ ไ ด้รับการตีพิมพ์  
(อาจารย์ประจํา รวมลาศึกษาต่อ) 

(ชิ้นงาน) 33  

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 5 1.00 

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 1 0.40 

จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
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รายการข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้าํหนัก
จํานวนชิ้นงานใน 

ปีปฎิทิน พ.ศ. 
2557 

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)  

0.60 8 4.80 

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI (กลุ่มที่ 1) 

0.80 11 8.80 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระ เ บียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่า ด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

1.00 3 3 

จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   

จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ 

1.00   

จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่ 
และได้รับการจดทะเบียน 

1.00   

ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 5 5 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ  23.0 
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ผลการคาํนวณ 
ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี ้ ผลดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ. 2557) 23.0 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปีการศึกษา 2557) 40 

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ ร้อยละ  57.5 

คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) คะแนน 4.79 
 
 

รายการหลักฐาน 

 

รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

สกอ. 2.3-1-01 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพร
เพ่ือดูแลตนเองโดยชุมชนมีส่วนร่วม, งาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 
10 สิงหาคม 2557 

อริสรา สุขวัจน ี ประชุม
วิชาการ 

0.20 

สกอ. 2.3-1-02 ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้วยกระบวนการค่ายกิจกรรมต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์และเจตคติในการ
ป้องกันตนเองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อยา
เสพติด, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 วันที ่26 – 27 
พฤศจิกายน 2557 

อ้อมจิต ว่องวาณิช 

พรรณวิภา          
บรรณเกียรติ 

ทัศวรรณ วันชัย 

ประชุม
วิชาการ 

0.20 

สกอ. 2.3-1-03 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนและ
สภาพการวิจัยของคณาจารย์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 
8 มศว วิจัย,26-27  พฤศจิกายน  2557 : 
787-796. 

ทัศนียา               
วังสะจันทานนท์ 

มยุรฉัตร กันยะมี 

จุติกุณต์ ศรีประทุม 

จุฑามาศ ราชบัณฑิต 

ชุติมา เจริญสขุ 

ดวงพร บัวเพ็ง 

ทิพย์ธิดา อินทะปัด 

ธนิดา ในกระโทก 

ประชุม
วิชาการ 

0.20 

สกอ. 2.3-1-04 ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพ่ือลด
ไขมันในเลือดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ชุมชน , การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว  วิจัย” ครั้ งที่  8 วันที่  26 – 27 
พฤศจิกายน 2557 

อริสรา สุขวัจน ี ประชุม
วิชาการ 

0.20 
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รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

สกอ. 2.3-1-05 ความรู้ การรับรู้ผลกระทบและการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนของประเทศไทยในนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีการศึกษา 2556, การประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 

วินัดดา มหเพลินจิตต์ 

จิรวรรณ  อินคุ้ม 

สุขเรขา ศรแีก้ว 

มินตรา เหน่ียงจิตต์ 

นิรมล ตําปาน 

ประชุม
วิชาการ 

0.20 

สกอ. 2.3-1-06 Developing Tobacco Smoking 
Cessation Program for Thai High 
School Students, Second 
International Conference on Global 
Public Health 2014 Negombo, Sri 
Lanka 3 – 4 July 2014 

Arissara 
Sukwatjanee 

ประชุม
วิชาการ 

0.40 

สกอ. 2.3-1-07 ความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะทางกาย
เพ่ือสุขภาวะกับกิจวัตรประจําวันและการ
ออกกําลังกายในการศึกษาสุขภาพกายและ
องค์ประกอบของร่างกายของบุคลากร และ
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ , วารสารคณะพลศึกษา 
(2557). ปีที่ 17 เล่มที่ 1 หน้า 288 – 303 

วนิดา วิสุทธิพานิช 

สุกัญญา เดวิเลาะ 

TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-08 การเรียนรู้การเสริมสร้างพลังอํานาจใน
ปฏิบั ติการสร้ าง เส ริมสุขภาพชุมชน  : 
กรณีศึกษา นิสิต ช้ันปีที่ 2 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
วารสารคณะพลศึกษา. (2557)  
ปีที่ 17 เล่มที่ 1 หน้า 304 - 316 

ศรีสุดา รัศมีพงศ ์

คณานิตย์ แสงหิรัญ 

ปวีณา หลีเก๊ียะ 

นิลภา จิระรัตนวรรณะ 

สุคนธ์ วรรธนะอมร 

ศิริพร สมบูรณ ์

TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-09 ผลของการใช้สื่อการสอนออนไลน์และแผน
ที่ความคิด ต่อทัศนคติ ความสุขและระดับ
ความรู้ในการเรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, วารสารคณะพลศึกษา .(2557) ปีที่ 
17 เล่มที่ 1 หน้า 183 - 195 

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ ์
พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง 

จิรวรรณ อินคุม้ 

ดวงเดือน รัตนมงคลกุล 

อริสรา สุขวัจน ี

เพชรัตน์ รุจิพงศ์ 

TCI  กลุ่ม 2 0.60 



57 
 

 

รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

สกอ. 2.3-1-10 ผลของโปรแกรมกลุ่มบําบัดต่อการเพ่ิม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิต
เวชเรื้อรัง, วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - 
ธันวาคม 2557 หน้า 13 - 25 

เอ้ือญาติ  ชูชื่น TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-11 ประสบการณ์ความทุกข์ทางจิตใจของ
มารดาที่บุตรเสียชีวิตในครรภ์, วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 12 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557  
หน้า 1 - 12 

กัลยา วิริยะ 

อรพิน เกตุแก้วมณี 
TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-12 การดูแลสุขภาพจิต: การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
(2557). ปีที่6 ฉบับที่ 12, หน้า 176-184 

อมราพร สุรการ 

ณัฐวุฒิ อรินทร์ 
TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-13 เฝ้าระวังภาวะนํ้าหนักเกินในเด็ก, วารสาร
คณะพลศึกษา,(2557) ปีที ่17 ฉบับที ่2 
หน้า 35 - 43 

มยุรฉัตร กันยะมี 

เพ็ญประภา สธุรรมมา 
TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-14 ความรุนแรงต่อคู่รักวัยรุ่น : ความท้าทาย
สําหรับพยาบาลสาธารณสุข, วารสาร
พยาบาลตํารวจ.(2557) ปีที ่6 ฉบับที ่1 
หน้า 247 – 257 

เพ็ญประภา สธุรรมมา 

มยุรฉัตร กันยะมี 
TCI  กลุ่ม 2 0.60 

สกอ. 2.3-1-15 พัฒนาการเด็กและคุณลกัษณะของผู้ดูแลที่
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, ไทยเภสัช
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 1 , 
ม.ค. – มี.ค. 2557 หน้า 9 – 16 

 

วรานุช กาญจนเวนิช 

ทัศนียา                   
วังสะจันทานนท์ 

สมสิริ รุ่งอมรรัตน์  
อ้อมจิต ว่องวาณิช 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-16 การพัฒนาแนวทางการดูแลตนเองของผู้ที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดนครนายกใน
มุมมองของผู้รบับริการและผูดู้แลต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเองและการ
เข้ารับการรักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล, 
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
ปีที่ 32 ฉบับที ่1 : มกราคม – มีนาคม 
2557 หน้า 137 - 150 

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ ์
รักชนก คชไกร 

รัมภาพรรณ  
ประมวลทรัพย์ 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 
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รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

สกอ. 2.3-1-17 บทบาทของพยาบาลในทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลซ้ําของ
ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว: ตามกรอบแนวคดิ
ทฤษฏีการบรรลุจุดมุ่งหมายของคิง.  
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
(2557), 32 (4), 6-17.   

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ ์ TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-18 ผลของการมีส่วนร่วมในกลุ่มมิตรสัมพันธ์
ต่อการส่งเสริมความสามารถดูแลตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทที่
เ ป็ น โ ร ค ไ ขมั น ใ น เ ลื อ ด สู ง , ว า ร ส า ร
พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 หน้า 285 – 299 

อริสรา  สุขวัจน ี
 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-19 ผลการออกกําลังกายเพ่ือความยืดหยุ่นต่อ
ระดับนํ้าตาลในเลือดและความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมประจําวันของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคเบาหวาน, ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 2 ,  
เม.ย. – มิ.ย. 2557 หน้า 55 - 59 

อริสรา สุขวัจนี TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-20 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัด
สรร รูปแบบการเลี้ยงดูและความฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 2 , เม.ย. – 
มิ.ย. 2557 หน้า 60 - 67 

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ ์
ศริญญา นามมัน 

สุพรรณิการ์ แมลงภู่ 

ประทุมรัตน์ น่ิมเจริญ 

นภาพร พุ่มจิตร 

จิตรลดา พูลศิลป์ 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-21 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้เรื่องโรค
และความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับของผู้ที่
เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร, ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 4 ,  
ต.ค. – ธ.ค. 2557 หน้า 157-163 

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 
รักชนก คชไกร 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-22 การให้ความหมายและการจัดการความ
ทุกข์ทรมานจากความพิการในผู้ที่เป็นโรค

พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง 

สุมาลี เอ่ียมสมัย 
TCI  กลุ่ม 1 0.80 
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รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

หลอดเลือดสมอง, ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 4 ,  
ต.ค. – ธ.ค. 2557 หน้า 170-177 

สกอ. 2.3-1-23 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการดูแล
สุขภาพโดยศูนย์เด็กเล็กและผูป้กครองต่อ
ภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก, ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 4 ,  
ต.ค. – ธ.ค. 2557 หน้า 178-185 

อ้อมจิต ว่องวาณิช 

วนิดา วิสุทธิพานิช 

ทัศนียา                   
วังสะจันทานนท์ 

เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ ์

สุปราณี ภู่ระหงษ์ 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-24 กระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  ไทยเภสัช
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 4 , 
ต.ค. – ธ.ค. 2557 หน้า 186-192 

สุคนธ์ วรรธนะอมร 

นิลภา จิระรัตนวรรณะ 

ศรีสุดา รัศมีพงศ์ 
ปวีณา หลีเก๊ียะ 

ธนกมณ ลีศร ี

คณานิตย์ แสงหิรัญ 

เพ็ญประภา สุธรรมมา 

มยุรฉัตร กันยะมี 

นะฤเนตร จุฬากาญจน์ 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-25 บทบาทผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยใน
การคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.(2557). 
ปีที่6 ฉบับที่ 12, หน้า 114-121 

ทัศนียา วังสะจันทานนท์ 

สุคนธ์ วรรธนะอมร 

นิลภา จิระรัตนวรรณะ 

นุชนารถ บรรทุมพร 

TCI  กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-26 Mechanisms of Motivational 
Program to Increase Perceived Self-
efficacy of Healthy Eating among 
Thai Elderly with Hypertension and 
Hyperlipidemia, Internatinal Journal 
of Behavioral Science 2014, Vol.9 
Issue 2, p. 45-52 

 Arissara 
Sukwatjanee 

EBSCO 1.00 

สกอ. 2.3-1-27 Risk factors for the development of 
stress urinary incontinence during 
pregnancy in primigravidae : a 

Bussara Sangsawang 

Nucharee  
Sangsawang 

Scopus 1.00 
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รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

review of the literature, European 
journal of Obstetrics & Gynecology 
and Reproductive Biology 178 (2014) 
p. 27-34 

สกอ. 2.3-1-28 Primary  Multiple Simultaneous 
Intracerebral Hemorrhages of Data 
on Age, Sex and Outcome. 
Extra Cerebrovascular Disease 2014; 
4:102-114. 

Denchai  Laiwattana 

Bussara     
Sangsawang 

Nucharee  
Sangsawang 

Pubmed 1.00 

สกอ. 2.3-1-29 แนวทางและวิธีการของครอบครัวอบอุ่น
และต้ังครรภ์ในวัยรุ่น, บริษัท มาตาการ
พิมพ์ จํากัดนนทบุรี, 2557. 
ผ่านตามเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

1) รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร 

2) ผศ.ดร.อารี  ช่างทอง 

3) ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท์ 

นิลภา จิระรัตนวรรณะ 
สุคนธ์ วรรธนะอมร 

หนังสือที่
ผ่านการ
พิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้
นํามาขอรับ
การประเมิน
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 

สกอ. 2.3-1-30 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลตําบลแบบมีส่วนร่วม, บริษัท รี
แฟรคชันสตูดิโอ จํากัด กรุงเทพฯ, 2557. 
ผ่านตามเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

1) ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกูล 

2) ผศ.ดร.จันทมิา ฤกษ์ เลื่อนฤทธ์ิ 

3) รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 

สุคนธ์  วรรธนะอมร  
นิลภา  จิระรัตนวรรณะ 

ทัศนียา  
วังสะจันทานนท์ 

หนังสือที่
ผ่านการ
พิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้
นํามาขอรับ
การประเมิน

1.00 



61 
 

 

รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

สกอ. 2.3-1-31 คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, 
ห้างหุ้นจํากัด วนิดาการพิมพ์ สาขาที่ 1 
นนทบุรี, 2557. 
ผ่านตามเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง  
อรุณไพโรจน์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  
อินทร์อร่าม 

4) อาจารย์มารีนา วงค์เงินยวง 

5) อาจารย์ยุรรีัตน์ กิตติภูมิชัย 

6) อาจารย์ช่ืนจิตต์ ยุกติรัตน์ 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  
แสงอุทัย 

8) อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ 

พรรณวิภา  
บรรณเกียรติ 

เจษฎา บุญมาโฮม 

วรรณีย์ เล็กมณี 
ขวัญเรือน อัศดรศักด์ิ 

พัชรี ใจใส 

หนังสือที่
ผ่านการ
พิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้
นํามาขอรับ
การประเมิน
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 

สกอ. 2.3-1-32 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลัง
กายในเด็ก  
ผ่านตามเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

1) รศ.ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  
2) ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล  
3) ดร.ณัฐวรา  จันทร์เอ่ียม 

มยุรฉัตร กันยะมี ตําราหรือ
หนังสือที่
ผ่านการ
พิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 

สกอ. 2.3-1-33 นโยบายสาธารณะเพ่ือเด็กปฐมวัย : ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
บริษัท มาตาการพิมพ์ จํากัดนนทบุรี, 
2557. 
ผ่านตามเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

1) ผศ.ดร.ลาวัณย์  รัตนเสถียร 

สุคนธ์  วรรธนะอมร  
นิลภา  จิระรัตนวรรณะ 

ทัศนียา วังสะจันทานนท ์

ตําราหรือ
หนังสือที่
ผ่านการ
พิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน

1.00 
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รายการหลักฐาน 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/

ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่าน้าํหนัก

2) ผศ.ดร.จันทมิา  ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 
3) ผศ.ดร. นฤมล  ธีระรังสิกุล 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 

หมายเหตุ กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มท่ี 2)  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มท่ี 1) 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คณะพย าบ า ลศ า สต ร์ มี จํ า น วนอ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ นั ก วิ จั ย ทั้ ง ห ม ด  ปี ก า ร ศึ กษ า  2557              

จํานวน 40 คน โดยมีผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพรวม 33 ช้ิน มีผลรวมถ่วง
นํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ร้อยละ 57.5 เท่ากับ 4.79 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้:  
เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

 ร้อยละ 60  ร้อยละ 57.5 4.79 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ เบอร์โทรศัพท ์:  081-751-7652 
ผู้รายงานผล      :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ เบอร์โทรศัพท ์:  081-751-7652 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

การดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้ 
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 

ผลการดําเนนิการ 
 การจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปีการศึกษา 2557 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการโดยการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านบริการวิชาการ จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผู้นําชุมชน และหน่วยงานองค์กร
ภายนอก โดยการศึกษานโยบายการพัฒนาสุขภาพของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ การสอบถาม/สํารวจปัญหาและ
ความต้องการ หรือ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการบริการวิชาการจากปีที่ผ่านมา (สกอ. 3.1-1-01)     
และนําข้อมูลความต้องการด้านบริการวิชาการมาจัดทําแผนบริการวิชาการในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม ของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ  2558 โดยมีการกําหนดตัว ช้ี วัดความสํ า เร็ จ  ในทั้ งแผนยุทศาสตร์  และแผนปฏิบั ติการ              
(สกอ. 3.1-1-02) (สกอ. 3.1-1-03 ) ได้มีการนําเสนอแผนฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติในวาระประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 3.1-1-04) (สกอ. 3.1-1-05)   
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 3.1-1-01 รายงานการสํารวจชุมชนปี 2557  
สกอ. 3.1-1-02 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559)  
สกอ. 3.1-1-03 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558  
สกอ. 3.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคร้ังที่  2/2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 

สกอ. 3.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่  2 /2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานสิิตชมุชนหรือสังคม 
 

ผลการดําเนนิการ 
        ในปีการศึกษา 2557 มีโครงการบริการวิชาการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการของคณะจํานวน 12 โครงการ  
(สกอ. 3.1-2-01)  มีการดําเนินงาน 11 โครงการมี 1 โครงการคือศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
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สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) ไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจากหลักสูตรกลางจากสภาการพยาบาล
กําลังปรับปรุง ทั้ง 11 ทุกโครงการมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อนิสิต 
ชุมชน หรือสังคม (สกอ. 3.1-2-02) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 3.1-2-01 รายช่ือโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 
สกอ. 3.1-2-02 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของแต่ละโครงการ 

 
 

 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
 

        จากแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 จํานวน 12 โครงการ ในปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์      
มีดําเนินงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ เป็นโครงการที่ให้เปล่าจํานวน 8  โครงการ (โครงการหมายเลข   
1-8) และเป็นโครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบียน จํานวน  3  โครงการ (โครงการหมายเลข 9-10) ดังน้ี  

โครงการการบริการวิชาการปี 2557  
1.โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
2.โครงการนครนายก:จังหวัดสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอองครักษ์ 
จังหวัด นครนายก 

4.โครงการชุมชนไทยไร้ควันบุหรี่   
5.โครงการโภชนาการดีมีสุข    
6.โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วนร่วม                           
7.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตอําเภอองครักษ์อย่างมีส่วนร่วม : การจัดการและ
ดูแลภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 

 8.โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนครนายก : มศว 
ร่วมใจดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยทั้งกายและจิต 

 9. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
 10.โครงการประชุมฟ้ืนฟูวิชาการเรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการใช้ยาสําหรับพยาบาล  

เวชปฏิบัติ 

 11.โครงการประชุมฟ้ืนฟูวิชาการประจําปีศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 15 ปีเรื่องพยาบาลกับการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลสุขภาพอย่างย่ังยืน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 3.1-3-01 เอกสารโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ   
สกอ. 3.1-3-02 เอกสารโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติให้จัดโดยเก็บค่าลงทะเบียน 
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาํเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ  
ในปีการศึกษา 2557  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน

บริการวิชาการแก่สังคม ( สกอ. 3.1-4-01 ) ได้แก่  
1. โครงการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่าง
มีส่วนร่วม 11 โครงการ  ร้อยละ 91.66 
2. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนสอนหรือการวิจัย 8 โครงการ ร้อยละ 66.66 
3. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนสอนและการวิจัย 2 โครงการ  ร้อยละ 16.66 
4. โครงการบริการวิชาการ มีการใช้ PDCA ในการจัดบริการวิชาการ 11 โครงการ ร้อยละ 91.66                 

จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติบริการวิชาการ ดังกล่าว คณะฯได้นําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนการบริการวิชาการ             
(สกอ. 3.1-4-02)  

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 3.1-4-01 สรุปผลการประเมินผลตัวบ่งช้ีความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ  
สกอ. 3.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7 / 2558 วันที่  23 กรกฎาคม  

2558 วาระพิจารณาผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง 

 
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 

ผลการดําเนนิการ 
  

 จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ  และข้อเสนอแนะในดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการของปีการศึกษา 2557 (สกอ. 3.1-5-01) ข้างต้น  คณะฯได้นําผลการประเมินมาวางแผนการปรับปรุง
แผนงานบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2558 ต่อไปโดยได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  (สกอ. 3.1-5-02) 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 3.1-5-01 ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะการพัฒนางานบริการวิชาการ ปี 2557 

สกอ. 3.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7 / 2558 วันที่  23 กรกฎาคม  
2558 วาระพิจารณาผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง 
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6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 
 

 ผลการดําเนินการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมงบประมาณเงินแผ่นดิน ที่คณะพยาบาลศาสตร์ดําเนินการ ในปีการศึกษา 
2557 จํานวน 7 โครงการ จัดเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้
กําหนดไว้ ให้บูรณาการเข้ากับพันธกิจต่างๆ ของคณะ ซึ่งในจํานวนโครงการทั้งหมดดังกล่าว มีรายนามอาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 28 คน (สกอ. 3.1-6-01) จากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง     
จํานวน 29 คน (สกอ. 3.1-6-02) คิดเป็นร้อยละ 96.55 ของอาจารย์ประจําคณะฯ   
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 3.1-6-01 รายนามอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการใน  

ปีการศึกษา 2557 
สกอ. 3.1-6-02  รายนามอาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลดําเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมจํานวน 6 ข้อ 
เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ  6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์วิไลกุล  หนูแก้ว  เบอร์โทรศัพท ์: 081-898-8990 
ผู้รายงานผล      : ผศ.พ.ต.อ.หญิง เอ้ือญาติ ชูช่ืน  เบอร์โทรศัพท ์: 080-805-4945 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

การดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1-1-01) เพ่ือควบคุมติดตามให้สามารถดําเนินการไปตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หน้า 20-22 (สกอ. 4.1-1-02) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะพยาบาลศาสตร ์ที่ 71/257 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2557เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 4.1-1-02 แผนปฏิบั ติการตามแผนยุทธศาสตร์4 ปี  (พ .ศ .  2556-2559) (ฉบับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หน้า 20-22) 

 
 

 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยกําหนดในยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์             
ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1-2-01)         
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ นําเสนอที่ประชุมกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์เห็นชอบ โดยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่กําหนดไว้ในแผนฯ โดยในปีการศึกษา 2557 ดังน้ี 
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1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 4.1-2-02) 
2) โครงการเย็นฉ่ําช่ืนใจนิสิตร่วมใจสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ( ช่ือเดิม โครงการรดนํ้าดําหัว เน่ืองใน

วันสงกรานต์) (สกอ. 4.1-2-03) 
3) โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม (สกอ. 4.1-2-04) 
4) โครงการกตัญญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ไหว้ครู (สกอ. 4.1-2-05) 
5) โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจร่วมใจลอยกระทง (ช่ือเดิม โครงการสานต่อประเพณีไทย ร้อยใจถวาย

เทียน) (สกอ. 4.1-2-06) 
6) โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เทศกาลวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทย และห่างไกลยาเสพติด" (สกอ. 4.1-2-07) 
7) โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต์ (สกอ. 4.1-2-08) 
8) โครงการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยพุทธิปัญญา   
9) โครงการแบ่งปันนํ้าใจแด่ผู้ด้อยโอกาส 
10) กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือบูรณาการงานวิจัย  
สําหรับโครงการตามแผนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการเย็นฉ่ําช่ืนใจนิสิตร่วมใจสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์( ช่ือเดิม โครงการรดนํ้าดําหัว 

เน่ืองในวันสงกรานต์)  
- วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในเรี่องการส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริม

ให้นิสิตแสดงความกตัญญูรู้คุณ เคารพและให้เกียรติยกย่องผู้สูงอายุ 
- ตัวช้ีวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 และมีความเข้าใจในหลักการดูแล

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
2) โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม  
- วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับจิตอาสาแก่นิสิต บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
- ตัวช้ีวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 และมีทักษะในการประเมินภาวะ

สุขภาพมากขึ้น ร้อยละ 20 
3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เทศกาลวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทย และห่างไกลยาเสพติด" 

 - วัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในเรี่องพัฒนาการเด็กไทยและ ส่ ง เ ส ริ ม
ให้นิสิตใช้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด 

 - ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป และนําความรู้ ใ น เ รื่ อ ง
การพัฒนาการเด็กมาใช้ได้จริง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-2-01 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(หน้า 20-22) 

สกอ. 4.1-2-02 โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  
สกอ. 4.1-2-03 โครงการเย็นฉ่ําช่ืนใจนิสิตร่วมใจสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ (ช่ือเดิม โครงการรดนํ้าดํา

หัว เน่ืองในวันสงกรานต์)  
สกอ. 4.1-2-04 โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม 
สกอ. 4.1-2-05 โครงการกตัญญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ไหว้คร ู
สกอ. 4.1-2-06 โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจร่วมใจลอยกระทง (ช่ือเดิม โครงการสานต่อประเพณีไทย 

ร้อยใจถวายเทียน) 
สกอ. 4.1-2-07 โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เทศกาลวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทย และห่างไกลยาเสพติด"  
สกอ. 4.1-2-08 โครงการสืบสานประเพณีไทย รวมใจวันสงกรานต์  

 
 

 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตาม
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กํากับติดตามให้        
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หน้า 20-22) (สกอ. 4.1-3-01) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-3-01 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หน้า 20-22) 

 
 
 

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินการ 
ได้มีการรายงานการจัดโครงการกตัญญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ไหว้ครูซึ่ งดําเนินการ              

เมื่อ 17 กันยายน 2557 ต่อคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(วาระการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 14 ตุลาคม2557)(สกอ. 4.1-4-01) และโครงการสานต่อประเพณีไทย         
ร้อยใจถวายเทียน มีการจัดทํารายงานสรุปผลประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1-4-02)  ดังน้ี 
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 ประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการข้อที่ 1 เพ่ือให้ผู้นําชุมชนและประชาชน คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต มีความพึงพอใจในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา รักษาสืบทอดประเพณี วันสําคัญทางศาสนา              
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

 ผลความพึงพอใจในการจัดโครงการซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการจัดโครงการน้ีมีประโยชน์ โดยมีความพึง
พอในรูปแบบกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 93.3 โดยในส่วนของการจัดกิจกรรมแห่กลองยาว           
และถวายเทียนพรรษา มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.6 เอกสารให้ความรู้
ด้านสุขภาพ มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ร้อยละ 91.6 ในการจัดโครงการทําให้
ท่านเห็นความสําคัญของวันเข้าพรรษา มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด              
ร้อยละ 94.1 และสามารถนําความรู้จากโครงการฯ มาใช้ในการเลือกอาหารถวายแด่พระสงฆ์ ส่วนใหญ่มีระดับความ
พึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 94.9 

 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอในด้านรูปแบบการจัดโครงการในระดับ
มากถึงมากที่สุดร้อยละ 91.6 ในส่วนของความพึงพอใจด้านผู้ ให้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการ              
การต้อนรับของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ด้านความต้ังใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ และด้านความพร้อมของ
หน่วยงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 92.4 ในส่วนของความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสถานที่อยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 84.1 ในส่วนของความพึงพอใจด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ         
ในด้านการอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90.8 นอกจากน้ีในการจัด
โครงการคร้ังน้ีผู้นําชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 96.6 

สรุปผล ตามวัตถุประสงค์โครงการข้อที่ 2 เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ
จัดบริการตรวจสุขภาพของนิสิต ในโครงการสานต่อประเพณีไทย ร้อยใจถวายเทียนพรรษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจในการตรวจสุขภาพของพระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์เห็นว่าการจัดโครงการน้ีมีประโยชน์ โดยมีความพึงพอใน
รูปแบบกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 100 กิจกรรมการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ มีระดับความพึง
พอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 100 กิจกรรมการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ                  มี
ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถงึมากที่สุดร้อยละ 100 เอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ                 มี
ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 100 ในการจัดโครงการสามารถนําความรู้จาก
โครงการฯ มาใช้ในการฉันท์ภัตตาหารได้ ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   
ร้อยละ 100 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-4-01 วาระการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 14 ตุลาคม
2557  

สกอ. 4.1-4-02 โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง 
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  
 โครงการสานต่อประเพณีไทย ร้อยใจถวายเทียน (สกอ. 4.1-5-01) ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมการตรวจประเมินภาวะสุขภาพผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วย  
กําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมช่วงก่อนแห่เทียนเข้าพรรษาควรให้รวบรัด และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้พ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนได้มาเข้าร่วมมากข้ึน  
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เทศกาลวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทย และห่างไกลยาเสพติด (สกอ. 4.1-5-02) 
ได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในเรี่องพัฒนาการเด็กไทยและส่งเสริมให้นิสิตใช้ความรู้ด้านการป้องกัน       ยา
เสพติด 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 4.1-5-01 โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง 

สกอ. 4.1-5-02 โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เทศกาลวันเด็ก สืบสานวัฒนธรรมไทย และห่างไกลยาเสพติด 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผ่านทางเวปไซด์คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 4.1-6-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-6-01 เอกสารแสดงเวปไซด์คณะพยาบาลศาสตร ์
 

 
 

 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ผลการดําเนนิการ 
ไม่ม ี
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินการด้านระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ       

และวัฒนธรรม จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ : 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ : 086-305-2736 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

การดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 

 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

แนวทางการประเมิน 
 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ         
และกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 
 
 

ผลการดําเนนิการ 
         คณะพยาบาลศาสตร์มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะฯทุกปี (สกอ. 5.1-1.1-01) เพ่ือใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (สกอ. 5.1-1.1-02) ที่เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์       
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และกําหนดตัวบ่งช้ี 
และค่าเป้าหมาย (สกอ. 5.1-1.1-03) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (สกอ. 5.1-1.1-04) โดยการมีส่วนร่วม    
ของบุคลากรในคณะฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 5.1-1.1-05) 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1.1-01 การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
สกอ. 5.1-1.1-02 โครงการการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 5.1-1.1-03 ตัวบ่งช้ี และคา่เป้าหมายแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 5.1-1.1-04 จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
สกอ. 5.1-1.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการปรับปรุงแผนกลยุทธ์

ประจําปีงบประมาณ 2558 
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1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
 

ผลการดําเนนิการ 
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเ งินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะทุกปีงบประมาณ              

(สกอ. 5.1-1.2-01) (สกอ. 5.1-1.2-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1.2-01 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 5.1-1.2-02 แผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 
 
 

1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร 
 

ผลการดําเนนิการ 
 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์              
โดยกําหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ              
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับแผนกลยุทธ์ทุกปีงบประมาณ (สกอ. 5.1-1.3-01) ให้บุคลากร            
มีส่วนร่วมในโครงการน้ี ได้นําเข้าคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบแผน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การประจําปีสู่การปฏิบัติของสาขาวิชา/สํานัก ( สกอ. 5.1-1.3-02) และกําหนดผู้รับผิดชอบ ในทุกตัวบ่งช้ี        
(สกอ. 5.1-1.3-03) 
  

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1.3-01 แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2558 ครบตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
สกอ. 5.1-1.3-02 แผนปฏิบัติการประจําปีสู่การปฏิบัติของสาขาวิขา/สํานัก และสํานักงานคณบดี 
สกอ. 5.1-1.3-03 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2558 

 
 

1.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณปีละ 2 ครั้ง            

และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือพิจารณา และให้ข้อเนอแนะในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป   
(สกอ. 5.1-1.4-01) (สกอ. 5.1-1.4-02) (สกอ. 5.1-1.4-03) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําปี2558 รอบ 6 เดือน 

สกอ. 5.1-1.4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําปี2557 รอบ 12 เดือน 

สกอ. 5.1-1.4-03 รายงานการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี รอบ 6 และ  
12 เดือน 

 
1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนนิการ 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะฯเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปีต่อไป           
(สกอ. 5.1-1.5-01) (สกอ. 5.1-1.5-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1.5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 5.1-1.5-02 รายงานการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 

 
1.6 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

ผลการดําเนินการ 
 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน        
ในปีต่อไป (สกอ. 5.1-1.6-01) (สกอ. 5.1-1.6-02) (สกอ. 5.1-1.6-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1.6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ี
ของกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 5.1-1.6-02 รายงานการติดตามผลการประเมินตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 

สกอ. 5.1-1.6-03 แผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1: การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
 

 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์    รัตนเสถียร เบอร์โทรศัพท ์: 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : นางสาวพรทิพย์  ศรีเช่ียวชาญ         เบอร์โทรศัพท ์: 081-859-5084 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

การดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสิตอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 
 

แนวทางการประเมิน 
2.1 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรโดยแสดงผลของการวิเคราะห์ดังนี้ 
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย(คน) ในแต่ละ
หลักสูตรหากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่าและ 
- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละ
หลักสูตรหากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
ผลการดําเนินการ 
 อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลกัสูตรยังไม่แลว้เสร็จ 

 

2.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธภิาพในการผลติโดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทนุต่อหน่วยในแตล่ะหลักสูตร (คน) 
เทียบกับคู่แขง่ 
ผลการดําเนินการ 
 อยู่ในระหว่างดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ 
 

2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วย 
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเท่ากับต้นทุนรวมหารด้วยจานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาโดยค่าที่คํานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทําเท่ากับต้นทุนรวมหารด้วยจานวนบัณฑิตที่มีงานทําในปีการศึกษานั้น
โดยค่าที่คํานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบผลการดําเนินการ 
 

ผลการดําเนนิงาน 
อยู่ในระหว่างดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ 
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2.4มีการนําผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาเพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าต่อไป 
ผลการดําเนินการ 
อยู่ในระหว่างดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร  เบอร์โทรศัพท ์: 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร   เบอร์โทรศัพท ์: 086-305-2736 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

แนวทางการประเมิน 
3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงทีร่ับผิดชอบพนัธกิจ
หลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 
 

ผลการดําเนินการ    
 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการเดียวกันกับคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักโดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษาให้คําช้ีแนะในการบริหารความเสี่ยง 
  

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร ์
 
3.2 มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบรบิทของคณะ ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ 
ดังเชน่ 
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ ์
- ด้านการเงิน 
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
- ด้านปฏิบัติการ 
- ด้านบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ ์อย่างน้อย 2 
ประเด็น 
 
ผลการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง                   โดย
มีคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปได้ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คัดเลือกงาน/กิจกรรมทีมีระดับความ
เสียงปานกลางสูงมาก มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดังน้ี (สกอ. 5.1-3.2-01) 
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     1. ด้านการผลิตบัณฑิต จํานวนนิสิตที่มหาวิทยาลัยรับไว้เข้าศึกษา ไม่เป็นไปตามแผน 
     2. ด้านการวิจัย ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากรได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์            

ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
     3.  ด้านการวิจัย จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์น้อยกว่า 150,000 บาท ต่อคนต่อปี 
     4. ด้านยุทธศาสตร์ การติดตามแผนล่าช้าทําให้ไม่ทราบถึงการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณในแบบ

ปัจจุบัน 
     5. ด้านยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไม่สอดคล้องกับตัวชีวัดในแผนยุทธศาสตร์ 
     6. ด้านการผลิตบัณฑิต นิสิตช้ันปีที 1 ร้อยละ 10 มีแนวโน้มยืนคําร้องขอออกจากการเป็นนิสิต เน่ืองจากไม่

ประสงค์จะเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.2-01 แผนบริหารความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 
 
3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 

ผลการดําเนินการ 
 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.3-01 ร า ย ง านก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ละ ร ะ บุ ค ว าม เ ส่ี ย ง  ปี ง บป ร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 5 8 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3.4  มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะ และปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 

ผลการดําเนินการ 
 มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะ และปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ (สกอ. 5.1-3.4-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.4-01 ร า ย ง านก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ละ ร ะ บุ ค ว าม เ สี ย ง  ปี ง บป ร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 5 8  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทีมี่ระดับความเสี่ยงสงูและมีการดําเนนิการตามแผนฯ 
 

ผลการดําเนินการ     
 มีการ จัดทํ าแผนบริหารความเสี่ ย งที่ มี ระ ดับความเสี่ ย งสู งและมีการ ดํา เ นินการตามแผนฯ              
(สกอ. 5.1-3.5-01) 
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รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-3.5-01 ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง  ของ  คณะพยาบาลศาสตร์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
3.6 มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนนิงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชีวั้ดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key 
Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
 มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ       
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ     
เพ่ือพิจารณา (สกอ. 5.1-3.6-01) 
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-3.6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องบริหารความเสี่ยงตามตัวช้ีวัด

ความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators) ประจําปีงบประมาณ 2558 

 
3.7 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ผลการดําเนินการ 
 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ    
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปในปีงบประมาณ 2558 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการประเมินผลแผน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ : 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์   รัตนเสถยีร  เบอร์โทรศัพท์ : 086-305-2736 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนนิงานอยา่งชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิการ 
 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังน้ี 
 

1.หลักประสทิธิผล (Effectiveness)   
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ

แผนกลยุทธ์ คํารับรองการปฏิบัติงาน (สกอ. 5.1-1-01) (สกอ. 5.1-1-02)  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ทุกส่วนงาน (สกอ. 5.1-1-03) อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้การดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างดี      
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-1-01    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 

สกอ. 5.1-1-02    รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
สกอ. 5.1-1-03      ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของสาขาวิชา/สํานัก  

 
 

2.หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)   
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนา/

ใช้ระบบสารสนเทศ (สกอ. 5.1-2-01) ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการจัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการ 5 ส และรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ือง และมีการควบคุม
และติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัด และคุ้มค่า รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
กับหน่วยงานอ่ืน (สกอ. 5.1-2-02) (สกอ. 5.1-2-03) (สกอ. 5.1-2-04)     
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-2-01     ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
สกอ. 5.1-2-02     รายงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
สกอ. 5.1-2-03     ระบบการเชิญประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กโทรนิคส ์
สกอ. 5.1-2-04     รายงานการจัดโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งของคณะฯ 

 



81 
 

3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตร            
ทั้งระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของ
นิสิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ และการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การจัดการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป        
(การรักษาโรคเบ้ืองต้น) การผลิตผู้ช่วยพยาบาล นอกจากน้ียังมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือกลับไปปฏิบัติในทอ้งถิน่   4 
จังหวัด ได้แก่ จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ในโครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือ    การ
พัฒนาพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3-01    รายงานการพัฒนาหลักสูตรที่นําผลการสํารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
สกอ. 5.1-3-02   รายงานสรุปผลการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ใช้ผลการประเมินจากนิสิต 

สกอ. 5.1-3-03       รายงานการจัดการบริการวิชาการที่นําผลการสํารวจความต้องการผู้รับบริการ 
 

4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและ           

พันธกิจที่กําหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไป
รับใ ช้สั งคม  การผลิตผลงานวิจัยที่ สามารถนําไปใ ช้ประโยชน์และแก้ ปัญหาใ ห้แ ก่สั งคมและ ชุมชน              
การใช้ศักยภาพและความเช่ียวชาญของคณาจารย์และบุคลากรในการให้บริการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมและ
วิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัยตลอดจนมีการบูรณาการในภารกิจด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-4-01      รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที่ได้งานทํา และผลการประเมนิบัณฑิต 
สกอ. 5.1-4-02 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 
สกอ. 5.1-4-03        รางวัลหรือผลงานทีแ่สดงถึงผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้รับ 

 
5.หลักความโปร่งใส (Transparency) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การหาผลประโยชน์ และผลการดําเนินงานของ
คณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประจําทุกเดือน นอกจากน้ันยังได้รายงานผลการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันผ่าน
ข่าวสารและส่ือต่างๆของคณะเช่นจุลสาร website รายงานการประชุมในที่ประชุมต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์  
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหาร ได้ดําเนินการทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5-01      รายงานการติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ รายงานสภาพทางการเงิน  

สกอ. 5.1-5-02   ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร รายงานผลการดําเนินต่างๆ
ให้บุคลากรท่ัวทั้งองค์กรและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน เช่น รายงาน
การประเมนิตนเอง และผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

สกอ. 5.1-5-03       รายงานการประชุมประจําคณะพยาบาลศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 
6.หลักการมีสว่นร่วม (Participation) 

คณะพยาบาลศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยมีการแต่งต้ังในคณะกรรมการชุดต่างๆและมีการจัดประชุมอย่างเป็นประจํา
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกภาค
ปฎิบัติองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนอกจากน้ัน ยังได้จัดให้มีการสัมมนากลุ่มต่างๆ หรือการจัดประชาพิจารณ์
แผนกลยุทธ์ หรือ KPI เพ่ือระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะร่วมกัน มีการจัดกิจกรรม meet The Dean         
เพ่ือสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ (รวมท้ังมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการบริหารงาน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6-01    คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์
สกอ. 5.1-6-02   รายงานการประชุมร่วมกับแหล่งฝกึภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลและในชุมชน 

สกอ. 5.1-6-03   การจัดประชุม/สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ (meet The Dean) เป็นประจํา   
ทุกปี เพ่ือระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 5.1-6-04           ช่องทางการรับความคิดเห็น เช่น ตู้รับข้อคิดเห็น โทรศัพท์สายด่วน เว็บบอร์ด การจัดเวที
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

 

7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ให้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ หรือมีการมอบอํานาจให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มี อํานาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน              
อาทิ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารพันธกิจต่างๆ และการมอบอํานาจ
หน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ดําเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นต้น  
 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-7-01      คําสั่ง/หนังสือการมอบอํานาจหรือแต่งต้ังให้ผูบ้ริหารส่วนงานต่างๆมีอํานาจในการบริหาร
และตัดสินใจ 

สกอ. 5.1-7-02  วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 
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8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วย           

ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออกข้อบังคับของ       
คณะพยาบาลศาสตร์ ระเบียบ และประกาศ เพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งน้ีได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ           
และประกาศผ่านเอกสาร เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-8-01      กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ เช่น ประกาศต่างๆของคณะทีแ่จ้งเวียน  เป็นต้น 
สกอ. 5.1-8-02   ช่องทางการเผยแพรก่ฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆของคณะ เช่น จลุสาร หนังสือเวียน   

เว็บไซต์ 
 

9.หลักความเสมอภาค (Equity) 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนอย่าง เท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยก     
เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเท่าเทียม เป็นต้น  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-9-01       กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของคณะ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการได้เข้ารับการฝึกอบรม/การศึกษาต่อ  การจัดสวัสดิการต่าง  ๆ

สกอ. 5.1-9-02   วาระการประชุม รายงานการประชุม ประจําคณะที่เก่ียวกับการพัฒนา และสวัสดิการ
ต่างๆ ของบุคลากร 

 

10.หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิด

ซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของ
คณะ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
การประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน  

 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-10-01    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ที่แสดงถึงการรบัฟังข้อเสนอแนะจากที ่
ประชุม 

สกอ. 5.1-10-02   สรปุการประชุมหรือการประชาพิจารณ์ต่างๆ  ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเหน็และหาข้อสรุปร่วมกัน  

สกอ. 5.1-10-03       วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 



84 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช     เบอร์โทรศพัท์ :  085-048-2568 
 ผู้รายงานผล      : อาจารย์ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช     เบอร์โทรศพัท์ :  085-048-2568 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5  
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

แนวทางการประเมิน 
5.1 มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบ หรือคณะทาํงานการจัดการความรู ้โดยมีผู้บริหารคณะร่วมเป็นคณะทํางาน 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ที่ 90 /2557     ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557  ดังน้ี 
อาจารย์ ดร.วนิดา   วิสุทธิพานิช   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์        รัตนเสถียร   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ศรีสุดา   รัศมีพงศ์   กรรมการ 
อาจารย์อุบลวนา   ขวัญบุญจันทร์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์  ช่ืนใจเรือง   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นิลภา   จิระรัตนวรรณะ   กรรมการ 
อาจารย์วันเพ็ญ    รักษ์ปวงชน   กรรมการ 
อาจารย์วิไลกุล    หนูแก้ว    กรรมการ 
รักษาการราชการผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี   กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พ.ต.อ.เอ้ือญาติ ชูช่ืน   กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวเสาวลักษณ์ สรรเพชร    กรรมการและเลขานุการ   
นายดนุพล วัฒนา      กรรมการและเลขานุการ   

ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ สร้างความเข้าใจ
ในหลักการจัดการความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากรของคณะฯ สนับสนุนและผลักดันให้สาขาวิชา/สํานัก 
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ ประสานงานและสร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้กับหน่วยงานภายนอกของคณะพยาบาลศาสตร์ กํากับติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯอย่างต่อเน่ือง รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก
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การจัดการความรู้ของสาขาวิชา หรือสํานักสู่สาธารณะ และประเมินผลตามแผน การจัดการความรู้ และพัฒนา   
การจัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง (สกอ. 5.1-5.1-01) (สกอ. 5.1-5.1-02) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ที่  90/2557  ลงวันที่ 9 

กรกฎาคม 2557 
สกอ. 5.1-5.1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 23 

สิงหาคม 2557 
 

5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย และกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 ได้จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ (สกอ. 5.1-5.2-01) และโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ เรื่องแนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยงและ
การจัดการความรู้ในองค์กร (สกอ. 5.1-5.2-02)  ในวันที่  12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมทัศนา บุญทอง     
อาคารศรีนครินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และร่วมกันกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
(สกอ. 5.1-5.2-03) สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัย สนับสนุน
วิสัยทัศน์ของคณะฯ “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา ในการผลิตบุคลาการทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ”และกลยุทธ์ “ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ” โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล และการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา      คณะ
พยาบาลศาสตร์ เพ่ือรับรองประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์                      ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านงานวิจัย (สกอ. 5.1-5.2-04) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.2-01 แผนการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2557 

สกอ. 5.1-5.2-02 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เรื่องแนวคิดและหลักการการบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการความรู้ในองค์กร  ในวันที่  12 ธันวาคม 2557 

สกอ. 5.1-5.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะฯเรื่องการกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2558 

สกอ. 5.1-5.2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 23 
สิงหาคม 2557 
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5.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 2 เพื่อกําหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 
บุคลากรในสาขา/สํานัก ต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้

และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน               
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เช่นสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการนิเทศปฏิบัติพยาบาลบนหอผู้ป่วย ของหัตถการต่างๆ ในรายวิชา พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก        และ
วัยรุ่น (สกอ. 5.1-5.3-01) สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในช้ันเรียนและการฝึกปฏิบัติในชุมชน 11 หัวข้อย่อยคือ  

1) การมีจรรยาบรรณ  
2) ความรับผิดชอบ  
3) ความเสียสละ  
4) ความซื่อสัตย์  
5) ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน  
6) การแสดงออกซึ่งบุคลิกเป็นที่น่าเช่ือถือ  
7) การประพฤติปฏิบัติตนต้ังอยู่ในความดี  
8) เป็นแบบอย่างที่ดี   
9) ความสามารถในการจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพและการปฏิบัติงาน  
10) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
11) ความกตัญญู  
12) ความอดทน (สกอ. 5.1-5.3-02)  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทําโครงการจัดการความรู้ในเรื่องสอนอย่างไรให้ลูกศิษย์           

มีคุณธรรมจริยธรรม (สกอ. 5.1-5.3-03) สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แลกเปลี่ยนเรียนรู้            
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน ใน 2 ประเด็นคือ 1) คุณธรรมจริยธรรมในนิสิต หัวข้อ
การมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลาและความรับผิดชอบ 2) คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
(สกอ. 5.1-5.3-04) สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ดําเนินการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการเรียนการสอน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Simulation teaching to learning ethical 
in obstetric nursing” (สกอ. 5.1-5.3-05) และสํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการรักษาความลับของ
ผู้ป่วย ระหว่างอาจารย์ในสาขา/สํานัก 

หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากแต่ละสาขา/สํานักแล้ว อาจารย์ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนพยาบาลให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์
“ความรู้คู่คุณธรรม นําคุณภาพชีวิตเด็กสู่สังคม” โดยอภิปรายเพ่ือจัดทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการสอดแทรกคุณธรรม
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จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว ทั้งในช้ันเรียนและการนิเทศปฏิบัติการ
พยาบาล รวมทั้งชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีอาจารย์บางท่านยังได้เสนอเพ่ิมเติมว่าในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล ควรต้องปฏิบัติทั้งอาจารย์ และนิสิตพยาบาล โดยมีระบบที่รองรับ             
เช่น ระบบการควบคุมการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม (สกอ. 5.1-5.3-06) (สกอ. 5.1-5.3-07) 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการทําวิจัยคณะฯ ดําเนินการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย     
ในการพัฒนาผลงานวิชาการสู่การตีพิมพ์ระหว่างบุคลากรอาจารย์และนักวิชาการสายสนับสนุนเรื่อง “การเขียน
บทความภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ”โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนกับอาจารย์อ่ืนๆที่
ทํางานวิจัย และเตรียมตีพิมพ์บทความวิจัย เช่น อาจารย์ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช เล่าประสบการณ์การตีพิมพ์บทความ
วิจัยทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ ห้องอาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557    
และวันที่ 9 เมษายน 2558 (สกอ. 5.1-5.3-08) (สกอ. 5.1-5.3-09) (สกอ. - 5.1-5.3-10)  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.3-01 สรุปการจัดการความรู้สาขาวิชาการพยาบาลเด็กเรื่องการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การนิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
สกอ. 5.1-5.3-02  สรุปการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เรื่องการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การเรียนการสอน ทัง้ในช้ันเรียนและการฝึกปฏิบัติในชุมชน 
สกอ. 5.1-5.3-03    โครงการจัดการความรู้ในเรื่องสอนอย่างไรให้ลูกศษิย์มีคุณธรรมจริยธรรม 
สกอ. 5.1-5.3-04  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
สกอ. 5.1-5.3-05    สรุปการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เรื่อง  

“Simulation teaching to learning ethical in obstetric nursing” 
สกอ. 5.1-5.3-06  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 

  3 มิถุนายน 2558 ที่แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
สกอ. 5.1-5.3-07 สรุปรายงานการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มศว วันที่ 3 มิถุนายน 2558 
สกอ. 5.1-5.3-08 รายช่ืออาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  Lunch talk การจัดการความรู้ในด้านงานวิจัยครั้งที่ 1 

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 

สกอ. 5.1-5.3-09 รายช่ืออาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Lunch talk การจัดการความรู้ในด้านงานวิจัยครั้งที่ 2  
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 

สกอ. 5.1-5.3-10 เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Lunch Talk) 
 สกอ. 5.1-5.3-11 สรุปรายงานผลโครงการประชุมปฏิบัติการ “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” 
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5.4 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดนาแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติและผู้รับผิดชอบหรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลท่ีเกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการนาไปปฏิบัติ 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามให้บุคลากรในสาขา/สํานักต่างๆของคณะฯ
นําแนวทางการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านงานวิจัย ไปดําเนินการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็นการบูรณาคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนนิสิตพยาบาล              
(สกอ. 5.1-5.4-01) และติดตามการพัฒนาผลงานวิชาการสู่การตีพิมพ์ ของบุคลากร  
 นอกจากน้ีคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนติดตามปัญหาอุปสรรคที่พบจาก
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านงานวิจัย ของแต่ละสาขา/สํานัก หลังการแลกเปลี่ยน
ความรู้  พบว่าทุกสาขาวิชาและสํานักมีการดําเนินการจัดการความรู้ที่เป็นความชํานาญเฉพาะ ปัญหาอุปสรรค       
ที่พบมักจะเป็นเรื่องเวลาที่มีน้อยจากภาระงานประจํา จึงทําให้ทุกสาขาวิชา/สํานัก มีการจัดการความรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติในภารกิจปกติและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 
3 มิถุนายน 2558 ที่แสดงการสรุปรายงานการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มศว  

 
5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่นาไป
ใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลกัษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสาขา/สํานัก ในปีการศึกษา 2557 ที่ ได้ผลดีมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ ดี               
แล้วดําเนินการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชา/สํานัก รวมท้ังทาง Website 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้สาขาวิชา/สํานัก ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ของแต่ละสาขาวิชา/สํานัก 
แล้วนําไปพัฒนาในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตพยาบาลของ
คณะต่อไป (สกอ. 5.1-5.5-01) (สกอ. 5.1-5.5-02) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.5-01 เอกสารแสดงการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ทาง Web Site 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
สกอ. 5.1-5.5-02 สรุปรายงานการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มศว วันที่ 3 มิถุนายน 2558 
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5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
 หลังจากคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนพยาบาลและด้านงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ  แล้วพบว่าสาขาวิชา/สํานักต่างๆ ได้นําแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต คือแนวปฏิบัติที่ดีในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการนิเทศปฏิบัติการพยาบาล       
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว และแนวปฏิบัติที่ดีในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
พยาบาล ไปใช้ เช่น สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พชช 364        
การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 โดยให้นิสิตลงนามรับทราบในการบันทึกความร่วมมือ (MOU)                           เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม (สกอ. 5.1-5.6-01) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ              
ครั้งที่ 5/2558 วาระแจ้งเพ่ือพิจารณาจากประธานคณะกรรมการ การจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์        
ประจําปีการศึกษา 2557 (สกอ. 5.1-5.6-02) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.6-01 หลักฐานบันทึกความร่วมมือ (MOU) เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ในการเรียนรายวิชา พชช 364 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2  
สกอ. 5.1-5.6-02 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วาระเพ่ือพิจารณาจากประธาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ฯ 
 
5.7 นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปี
ต่อไป 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล และแนวปฏิบัติที่ดีสู่การตีพิมพ์บทความ เพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดการความรู้
ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (สกอ. 5.1-5.7-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.7-01 สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 วาระเพ่ือพิจารณา
เรื่องข้อเสนอแนะ เพ่ือการจัดการความรู้ใน ปีการศึกษา 2558 ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร       เบอร์โทรศัพท ์: 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์  ช่ืนใจเรือง เบอร์โทรศัพท ์: 089-569-4205 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 

 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ          
สายสนับสนุน 
 

แนวทางการประเมิน 
 

6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร ความ
ต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรม
องค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ผลการดําเนินการ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ซึงเป็นส่วนหน่ึงในแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ (สกอ. 5.1-6.1-01) ด้วยการจัดประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนิสิต              
และผู้เก่ียวข้อง (สกอ. 5.1-6.1-02) ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร และความต้องการของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นพ้ืนฐาน รวมท้ังมีการวิเคราะห์ทิศทางนโยบายและกําหนดประเด็นใน       
การจัดทําแผนโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
     1) การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม  
     2) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ  
     3) การพัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล  
     4) บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคม  
     5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสมรรถนะหลัก รวมทั้งครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (สกอ. 5.1-6.1-03) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6.1-01 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์  ปีงบประมาณ 2557 

สกอ. 5.1-6.1-02 รายงานผลการการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ .ศ .2556-2559)  และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 
คณะพยาบาลศาสตร์” 

สกอ. 5.1-6.1-03 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557  
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6.2  มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

ผลการดําเนินการ  
 คณะพยาบาลศาสตร ์ได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมายซึงเป็นส่วนหน่ึงในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ (สกอ. 5.1-6.2-01) ทีส่ะท้อนผลผลิต
และผลลัพธ์ไว้อย่างครบถ้วน  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-6.2-01 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มกีารกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 

 
6.3  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน            และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งช้ี
ของแผนเมื่อครบรอบระยะเวลาตามแผน ปีละ 1 ครั้ง (สกอ. 5.1-6.3-01) และได้รายงานผลความสําเร็จของแผนฯ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ           
(สกอ. 5.1-6.3-02)  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-6.3-01 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งช้ี

ของแผน 

สกอ. 5.1-6.3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่มีวาระการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งช้ี
ของแผนฯ 

 

6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้นําผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ (สกอ. 5.1-6.4-01) ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณถัดไป (สกอ. 5.1-6.4-02) 
 

 รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6.4-01 รายงานผลการพิจารณาการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามตัวบ่งช้ีของแผนฯของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

สกอ. 5.1-6.4-02 เอกสารแสดงการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์   
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร       เบอร์โทรศพัท์ : 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : อาจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์               เบอร์โทรศพัท์ : 086-319-3399 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 
 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

แนวทางการประเมิน 
7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบาย และให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกําหนดนโยบายด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 5.1-7.1-01) และในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
พยาบาลศาสตร์  โดยมีการแต่ง ต้ั งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์               
มีคณบดีเป็นที่ปรึกษา ในการกําหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามกํากับ และการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  (สกอ. 5.1-7.1-02 ) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-7.1-01 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

สกอ. 5.1-7.1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 

 
7.2 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่กําหนดในระบบ CHE QA online 
 

ผลการดําเนินการ 
         คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังน้ี 

1) มีการควบคุมคุณภาพ โดยมีการนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และวงจร
คุณภาพ (PDCA) มาบูรณาการกับการดําเนินงานในทุกพันธกิจหลัก เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ทําหน้าที่ วางแผนการดําเนินงาน กํากับติดตามผลการดําเนินงานผ่าน 
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วาระประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
(สกอ. 5.1-7.2-01) มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง           
และกําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งในระดับ สาขาวิชา/สํานัก ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะฯ (สกอ. 5.1-7.2-02)   

2) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดเวลา และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online (สกอ. 5.1-7.2-03)     
(สกอ. 5.1-7.2-04) (สกอ. 5.1-7.2-05) (สกอ. 5.1-7.2-06 )  

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-7.2-01 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557   
สกอ. 5.1-7.2-02 ร า ย ง านปร ะ ชุ มคณะก ร รมก า รป ร ะ จํ า คณะพย าบ าลศ าสต ร์  ค รั้ ง ที่  8/2557 

วันที่  23  สิงหาคม  2557  เรื่องแจ้งจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3.2.3 
แนวทางการ พัฒนางาน ด้านประ กันคุณภาพการศึ กษา  คณะพยาบาลศาสตร์  
ปีการศึกษา 2557 

สกอ. 5.1-7.2-03 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558  

สกอ. 5.1-7.2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 /2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 วาระพิจารณา 4.1 พิจารณาผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเตรียมเอกสาร และกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ี ระดับคณะฯประจําปีการศึกษา 
2557 

สกอ. 5.1-7.2-05 บันทึกข้อความพิจารณามอบหมายผู้กํากับตัวบ่งช้ี ผู้เขียนรายงาน และผู้จัดเก็บข้อมูล
หลักฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะฯ    

 

7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ และเชื่อมโยงสู่แผนกล
ยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ 
 

ผลการดําเนินการ 
 ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559)  และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2558 ได้มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 มาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน และทบทวนปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี            
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558  และ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของคณะฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ (สกอ. 5.1-7.3 -01) (สกอ. 5.1-7.3-01)   
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-7.3-01 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
สกอ. 5.1-7.3-02 เอกสารข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ.2556 – 2559)   
 
7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 
ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2557 (สกอ. 5.1-7.4-01) และมีการติดตามปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของ สกอ ซึ่งจะมีผลต่อระดับคะแนนคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและการเข้ าสู่ ตํ าแหน่งทาง วิชาการของอาจารย์  (สกอ .  5 .1-7 .4-02)  (สกอ .  5 .1-7 .4-03)              
(สกอ. 5.1-7.4-04) โดยผลประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ของปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดีมาก      
เท่ากับ 4.51 คะแนน (สกอ. 5.1-7.4-05)  และในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับดี 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-7.4-01 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

สกอ. 5.1-7.4-02 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 

วันที่  23  สิงหาคม  2557 วาระ เรื่องแจ้งจากงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สกอ. 5.1-7.4-03 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558  วันที่  29  มกราคม  

2558 วาระพิจารณา  ที่ 4.4 การผลักดันการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และ 
4.5 การผลักดันการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   

สกอ. 5.1-7.4-04 ร าย ง านประ ชุมคณะกรรมการประจํ า คณะพยาบาลสาสตร์  ครั้ ง ที่  1/2558 
วันที่  19  กุมภาพันธ์  2558 วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ 4.1 การ
ผลักดันการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  และ การผลักดันการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 

สกอ. 5.1-7.4-05 รายงาน AS3 ปีการศึกษา  2556   
 
สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านการบริหารของคณะฯเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม    
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 4 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,,3,4,5,6,7) 
  5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์     เบอร์โทรศพัท์ : 081-751-7652
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ     เบอร์โทรศพัท์ : 081-685-4734 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

การดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ผลการดําเนนิการ 
         คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ต้ังแต่การกํากับมาตรฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและข้อบังคับสภาการพยาบาล ต้ังแต่การมีระบบ
การคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร (สกอ. 5.2-1-01) การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน (สกอ. 5.2-1-02) การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบเวลา (สกอ. 5.2-1-03) ระบบการคัดเลือกนิสิตและการผลิตบัณฑิต (สกอ. 5.2-1-04)             
การติดตามบัณฑิตที่ได้งานทํา (สกอ. 5.2-1-05)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.2-1-01 ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ประหลักสูตร 

สกอ. 5.2-1-02 ระบบและกลไกการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน  
สกอ. 5.2-1-03 ระบบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา 

สกอ. 5.2-1-04 ระบบการคัดเลือกนิสิตและการผลิตบัณฑิต 

สกอ. 5.2-1-05 ระบบการติดตามการได้งานทําของบัณฑิต 
 
 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่

กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา         
การดําเนินงานในระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เริ่มต้นประมาณ 2 ปีการศึกษาก่อนหลักสูตรฯ       
จะหมดอายุในการรับรองจากสกอ .  กล่าวคือ มีการวางแผนในการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ               
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เริ่มต้นในปีการศึกษา 2558 (สกอ. 5.2-2-01) สําหรับการดําเนินงานในการคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอนมีการดําเนินการก่อนการเปิดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  (สกอ. 5.2-2-02) นอกจากน้ีในการ
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ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะเริ่มดําเนินการในปี
การศึกษา  2558 ซึ่ งหลักสูตรฯ  ของคณะพยาบาลศาสตร์  จะครบรอบการปรับปรุ ง ในปี  พ .ศ .  2559              
(สกอ. 5.2-2-03) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 สําหรับการดําเนินงานในการคัดเลือกนิสิตและการผลิตบัณฑิต
ดําเนินงานตามระบบทุกขั้นตอน (สกอ. 5.2-2-04) รวมถึงการติดตามบัณฑิตปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานทําซึ่งได้
ดํ า เ นินการแ ล้ ว เส ร็ จ ใน เ ดือนพฤษภาคม  พ .ศ .  2558 (สกอ . 5 . 2 - 2 -05)  ทั้ ง น้ี ก า ร ติดตาม ดั งกล่ า ว              
คณะกรรมการบ ริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จะแจ้ง ต่อที่ ประ ชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 5.2-2-06)  

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.2-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 6/2558 วาระ

เพ่ือพิจารณากรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  
สกอ. 5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 5/2557 วาระ

เพ่ือพิจารณามคอ. 3 มคอ.4 ประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2557  

 ร า ย ง า นก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร ร มก า รบ ริ ห า รหลั ก สู ต รพย าบ า ลศ า สต ร บัณ ฑิ ต  
ครั้งที่ 12/2557 วาระเพ่ือพิจารณา มคอ.3 มคอ.4 ประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอนใน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2558 วาระ
เพ่ือพิจารณามคอ. 3 มคอ.4 ประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2557   

สกอ. 5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2558 วาระเพ่ือพิจารณากรอบ
เวลาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  

สกอ. 5.2-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2558 
ว า ร ะ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า เ กณ ฑ์ แ ล ะ จํ า น ว น รั บ นิ สิ ต ช้ั น ปี ที่  1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2558 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีสอบตรง  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2558 
วาระเพ่ือพิจารณาเกณฑ์และจํานวนรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของคณะพยาบาล
ศาสตร์โดยวิธีสอบ admission  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 5/2558 
วาระเพ่ือพิจารณาเกณฑ์และจํานวนรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของคณะฯ โดยวิธี
สอบตรงคร้ังที่ 2  

สกอ 5.2-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 8/2557 
วาระรายงานการติดตามบัณฑิตที่ได้งานทํา 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ 5.2-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2558 

วาระแจ้งเพ่ือทราบเรื่องผลการพิจารณากรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และการคัดเลือก
อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 5/2557 
วาระแจ้งเพ่ือทราบเร่ืองผลการพิจารณามคอ. 3, มคอ.4¸ ประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2558 
วาระแจ้งเพ่ือทราบเรื่องผลการพิจารณาเกณฑ์และจํานวนรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ของคณะฯ โดยวิธีสอบตรง  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2558 
วาระแจ้งเพ่ือทราบเรื่องผลการพิจารณาเกณฑ์และจํานวนรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ของคณะฯ โดยวิธีสอบ admission  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2558 วาระแจ้งเพ่ือทราบเรื่องผล
การพิจารณาเกณฑ์และจํานวนรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของคณะฯ โดยวิธีสอบตรง
ครั้งที่ 2  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558 วาระแจ้งเพ่ือทราบเร่ือง
รายงานการติดตามการได้งานทําของบัณฑิต 

 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการจ้างอาจารย์พิเศษทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพ่ือให้มีอัตราส่วนระหว่างจํานวนนิสิตต่ออาจารย์ 1 คนลดลง โดยอัตราส่วนระหว่างจํานวนอาจารย์ต่อ
นิสิตในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยู่ระหว่าง 1: 5-8 คน (สกอ 5.2-3-01) (สกอ 5.2-3-02) ทําให้การเรียนการ
สอนมีคุณภาพ การจัดสรรงบประมาณและเวลาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ (สกอ 5.2-3-03) การจัดสรรงบประมาณให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามที่สภาการพยาบาลกําหนด รวมถึงการศึกษาดูงานในสถาบันช้ันนําของประเทศ 
เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นต้น (สกอ 5.2-3-04) 

 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ 5.2-3-01 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 

สกอ 5.2-3-02 คําขอต้ังงบประมาณการจัดการเรียนการสอน 

สกอ 5.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 วาระเพ่ือ
พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและเวลาให้อาจารย์ทํางานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ 5.2-3-04 บันทึกข้อความการไปดูงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ใ ช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ .  2555 เ ป็นปีที่ 3              

(สกอ 5.2-4-01) และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตามคณะฯ กําหนดให้ทุก
รายวิชามีการประเมินผลรายวิชาโดยนิสิต (สกอ 5.2-4-02) และมอบหมายให้หัวหน้ารายวิชาจัดทํา มคอ.5        
และ มคอ.6 (สกอ 5.2-4-03) ซึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และนําผลการประเมิน
รายวิชาดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป (สกอ 5.2-4-04)  ซึ่งนอกจากการประเมิน
หลักสูตรฯ ตามรอบแล้ว คณะฯ ยังกําหนดให้มีการประเมินหลักสูตรฯ โดยนิสิตแต่ละช้ันปี (สกอ 5.2-4-05)  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ 5.2-4-01 มคอ.2 

สกอ 5.2-4-02 แบบประเมินรายวิชา 

สกอ 5.2-4-03 มคอ.5-6-7 

สกอ 5.2-4-04 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

สกอ 5.2-4-05 ผลการประเมินหลักสูตรฯ โดยนิสิตแต่ละช้ันปี 

 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นํารายละเอียดในการบริหารหลักสูตรฯ              

แจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือทราบและพิจารณา และนําผลการพิจารณาดังกล่าวแจ้งแก่ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นําไปปฏิบัติ โดยกําหนดให้ทุกรายวิชานําผลการประเมินทั้งจาก มคอ. 5 มคอ.6 มคอ.7 (สกอ 5.2-5-01)            
และผลจากการประเมินรายวิชา (สกอ 5.2-5-02) รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ             
(สกอ 5.2-5-03) มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้หลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง (สกอ 5.2-5-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ 5.2-5-01 มคอ.5-7 

สกอ 5.2-5-02 ผลการประเมินรายวิชา 

สกอ 5.2-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
สกอ 5.2-5-04 การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการประเมินหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โดยได้ผลการ

ประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน “ผ่าน” (สกอ 5.2-6-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ 5.2-6-01  AS3 รายงานการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

 
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านการกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2557 จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
  5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี มศว 5.1 : การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์   เบอร์โทรศัพท ์: 086-319-3399 
ผู้รายงานผล      :  อาจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์                     เบอร์โทรศพัท์ : 086-319-3399 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

การดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 
(Waste) เพื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
ผลการดําเนนิการ      
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการนําหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) มาพัฒนา
กระบวนการทํางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการใช้ข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษามาคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย (Waste) เพ่ือทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และได้คัดเลือกกระบวนการท่ีต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  จํานวน 1 กระบวนการคือ การปรับปรุงการตรวจประเมินคุณภาพระดับ สาขาวิชา/สํานัก โดยมีการ
พิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (มศว 5.1-1-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.1-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  

ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 เมษายน 2558 วาระพิจารณา ข้อ 4.3  การพิจารณาแนวทาง  
การดําเนินงานตัวบ่งช้ี มศว 5.9 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 

 
 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
ผลการดําเนนิการ 
 ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 กระบวนการ ได้แก่      
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ สาขาวิชา/สํานัก มีการวิเคราะห์สาเหตุของความ
สูญเสียพบว่า การตรวจประเมินระดับสาขาวิชา/สํานัก ปีการศึกษา 2556 เป็นการประเมินในแต่ละสาขาวิชา/สํานัก 
ใช้ระยะเวลาประเมิน 2  วัน ทําให้สูญเสียเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (มศว 5.1-2-01) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.1-2-01 เอกสารแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียของการจัดการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ สาขาวิชา/สํานัก 
 
 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตาม
และประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 
ผลการดําเนินการ 

1.มีการวางแผนปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยจัดทําโครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” (มศว 5.1-3-01) มีการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและค่าเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด (มศว 5.1-3-01) 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.1-3-01 โครงการ เ พ่ิมประสิท ธิภาพการบ ริหาร จัดการงานประ กันคุณภาพการ ศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ในภาคผนวก ของ รายงานผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 

4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนท่ีระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
 

ผลการดําเนินการ 
 จากการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านประกันคุณภาพ ทั้ง 3 ตัวช้ีวัด โดยในการประเมิน
รอบ 12  เดือน มีการดําเนินงานแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ดังน้ี (มศว 5.1-4-01)  

1) การปรับปรุงขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา/สํานัก  
การประเมินในแต่ละสาขาวิชา/สํานัก ของปีการศึกษา2556   จํานวน 6 สาขาวิชา/สํานัก                 ใช้

ระยะเวลาประเมิน 2 วัน  ในปีการศึกษา 2557 เปลี่ยนเป็นการประเมินแบบกลุ่ม คือ 3 สาขาวิชา/สํานัก/กลุ่ม   ใช้
ระยะเวลาตรวจประเมิน 1 วัน  ลดรอบเวลาได้ร้อยละ 50  
           2) ประสิทธิภาพและคณุภาพของวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                     1.  ด้านประสิทธิภาพ จากการประเมินกระบวนการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา/สํานัก 
พบว่ามีประสิทธิภาพในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.5 พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการประเมินฯ 
ระยะเวลา 1 วัน ร้อยละ 63.4  ความเพียงพอของคณะกรรมการผู้ประเมิน (จํานวนคณะกรรมการผู้ประเมินกลุ่ม 5 
คน/ 3 สาขาวิชาและสํานัก ) ร้อยละ 70 และการประหยัดทรัพยากร ร้อยละ 46.7 
                     2.  ด้านคุณภาพของเคร่ืองมือการประเมิน จากการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ พบว่าระดับ
คุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.4  
                      3.  สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้งด้านประสทิธิภาพและคณุภาพ อยู่ในระดับ              มาก
ที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.4  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.1-4-01 รายงานผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ์

 
5. มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนนิการ 
 จากการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา/สํานัก          
ผลการประเมินพบว่า สามารถลดระยะเวลาจาก 2 วันเหลือ 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 50และ ผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.4 โดยมีการรายงานผลใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (มศว 5.1-5-01)      
(มศว 5.1-5-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.1-5-01 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   

ครั้ งที่ 3/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาผลการประเมินการปรับปรุง
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/สํานัก 

 
 

6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

 

ผลการดําเนนิการ 
 

 มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/สํานัก ของปีการศึกษา 2557 ไปปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา/สํานัก ปีการศึกษา 2558  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/สํานัก ทาง Website  คณะพยาบาลศาสตร์  (มศว 5.1-6-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.1-6-01 เอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา/สํานัก  

ประจําปีการศึกษา  2558 
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สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านการบริหารจัดการแบบลีน ประจําปีการศึกษา 2557     
จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5,6 ) 

5  คะแนน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี มศว 5.2 : การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร            เบอร์โทรศพัท์ : 086-305-2736 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รัตนเสถียร    เบอร์โทรศัพท์ : 086-305-2736 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

การดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 

ผลการดําเนนิการ 
มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประหยัดพลังงาน (มศว 5.2-1-01) โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานย่อย

มาเป็นคณะกรรมการมีการประชุมทุกภาคการศึกษา (มศว 5.2-1-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.2-1-01 คณะกรรมการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 

มศว 5.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 
 
 

2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
 

ผลการดําเนนิการ          
มีการกําหนดนโยบายประหยัดพลังงานไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และจัดทํา

แผนปฏิบัติการ (มศว 5.2-2-01) พร้อมกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลการ
ดําเนินงานจัดทําแผนการดําเนินงานประหยัดพลังงาน (มศว 5.2-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.2-2-01 แผนยุทธศาสตร์ของคณะด้านประหยัดพลังงาน 

มศว 5.2-2-02 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลการดําเนินงาน 
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3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน 
ผลการดําเนินการ 
 มีการดําเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน โดยให้หน่วยงานย่อยร่วมคิดกิจกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน  
นําแผนการดําเนินงานและกิจกรรมประหยัดพลังงาน นําเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ          
(มศว 5.2-3-01) (มศว 5.2-3- 03) เพ่ือกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของคณะฯ และนําไปปฏิบัติตามแผน     
โดยมีประกาศนโยบายให้บุคลากรทราบทั่วกัน (มศว 5.2-3-02) 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.2-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เรื่องกําหนดนโยบายประหยัดพลังงาน 

มศว 5.2-3-02 มาตรการประหยัดพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มศว 5.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 

 
 

 

4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
มีการดําเนินงานตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกภาคการศึกษา และนําผลเข้าพิจารณา

ในคณะกรรมการประจําคณะฯ (มศว 5.2-4-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.2-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  เรื่องติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

 
5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง 
หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 
 

ผลการดําเนนิการ 
มีการนําผลการประเมินการดําเนินงาน  และข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอแนะมา

ปรับปรุง และเป็นแนวทางปรับแผนการดําเนินงานในปีต่อไป (มศว 5.2-5-01) 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
มศว 5.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  เรื่องติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจําปีการศึกษา 
2557 จํานวน 5 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5  ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) 

5 คะแนน  
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา  

 

องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีอาจารย์ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก 
สสส. เป็นจํานวนมาก ทําให้อาจารย์มีโอกาสในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น  

2. คณะฯ วางแผน และเป้าหมายร่วมกันในการ
ผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนติดตามอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือช่วยหาแนวทางการผลิตผลงานวิชาการให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3. อาจารย์มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์หลากหลาย ได้แก่ บทความวิชาการ 
บทความวิจัย และหนังสือ การเผยแพร่ผลงานใน
หลายรูปแบบทั้งการนําเสนอในระดับชาติและ
นานาชาติ  และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ได้รับทุนได้รับเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจาก สสส. ผลิตผลงานทางวิชาการเสร็จตาม
กําหนดเวลา 

2.ส่งเสริมให้มอีาจารย์ที่มีประสบการณ์มากเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้อาจารย์ที่มปีระสบการณ์น้อย และเข้ารว่มทําวิจัยใน
โครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุน และ ส่งเสริมความ
ร่วมมือให้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ทํางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ต่างสาขาที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกได้ 

3. สนับสนุนและสร้างทีมวิจยัเพ่ือให้มีโอกาสในการขอ
ทุนวิจัยสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
4. ส่งเสริมให้มกีารดําเนินการวิจัยโดยการบูรณาการการ
วิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.จํานวนอาจารย์ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน

งานวิจัยมีน้อย 
2. อาจารย์บางส่วนผลิตผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเน่ืองจากภาระ
งานสอนมีมากเกินเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนดไว้  

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอก เช่น  สสส.  วช. เป็นต้น  

2. วางแผนและจัดทําระบบและกลไกสนับสนุนในการ
ดําเนินการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดเป็น
รายบุคคล ได้แก่  การลดภาระงานสอน  การจัดสรร
งบประมาณสําหรับผู้ช่วยวิจัย  

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มีการบูรณาการโครงการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยจํานวนมาก 
 และผลสําเร็จของการบูรณาการส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนิสิต  
 

1. ดําเนินงานบริการวิชาการร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน 
2. ควรมแีผนต่อยอดจากการบริการวิชาการนําไปสู่การวิจัย 
3.วางแผนและจัดทําระบบและกลไก ตามกระบวนการ
PDCA และติดตามผลของแผนโดยดูความสําเร็จของตัวบ่งช้ี
ของงานบริการวิชาการทุกไตรมาส 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1 . คณะพ ย า บ า ล ศ า ส ต ร ์ใ ห ้ก า ร ส นับ ส นุน
งบประมาณและ โอกาส ในการ โครงการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 .มีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เ ช่น 
วันลอยกระทง วันสงกรานต์ มีการส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกโครงการ 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ยังไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. ไม่ได้ประชุมกํากับติดตามทุกโครงการในแผนด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และไม่ได้ทํารายงาน
การติดตามผลแผนฯหรือปรบัแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรอบ 6 เดือนทําให้บางโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด 

1.ควรติดตามความคืบหน้าของโครงการที่กําหนดในแผน 
โดยติดตามเป็นรายไตรมาสและจัดทํารายงานผลแผนฯ 
ราย 6 เดือน 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ สกอ. 5.1 เกณฑ์มาตราฐานข้อท่ี 5 
จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งผู้บริหารและ
อาจารย์ รวมทั้งนิสิตพยาบาลตระหนักและให้
ความสําคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ 

 

1.จัดให้มีการติดตามการนําองค์ความรู้ทีได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

2.พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติหรือถอดบทเรียน 

3.พัฒนาเป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

1บุคลากรมีภาระกิจการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และในแหล่งฝกึมาก ทําให้มีเวลาในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้น้อย 

1.ใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

2.นําข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาเป็นแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการความรู้ของคณะพยาบาล 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ สกอ. 5.1 เกณฑ์มาตราฐานข้อท่ี 7 
จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

1.ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการใช้วงจร
คุณภาพมาดําเนินงานในพัธกิจหลักส่งผลใหม้ีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี อย่างต่อเน่ือง 

 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

1.มีตัวบ่งช้ีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันเวลากับการ
รายงานการประเมินตนเอง คือตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1 
เกณฑ์มาตราฐานข้อที่ 2 มีการดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน 

1.เก็ยรวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตรให้เป็นระบบ 

2.ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือลด
ต้นทุนต่อหน่วยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเทียง
เคียงสมรรถนะกับหลักสูตรในสถาบันอ่ืนเพ่ือการ
เรียนรู้และปรบัปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลพื้นฐาน  

 
ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 
 

ตวั

บ่งช้ี 
ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 

1 จาํนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีป่ระเมนิ 1 

2 จาํนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 1 

3 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 3.84 

4 จาํนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 0 

5 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 0.00 

6 จาํนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 0 

7 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 0.00 

8 ผลรวมของคา่คะแนนประเมนิของทุกหลกัสตูร 3.84 

สกอ. 1.2 อาจารยป์ระจาํคณะท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

9 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 40.0 

10 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 17.5 

สกอ. 1.3 อาจารยป์ระจาํคณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

11 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 40.0 

12 อาจารยป์ระจาํคณะทีไ่มม่ตีาํแหน่งทางวชิาการ 28.5 

13 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

14 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

15 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

16 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท 5.0 

17 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท 0.5 

18 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท   
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19 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก 6.0 

20 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก   

21 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก   

22 ผลรวมจาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 11.5 

สกอ.1.4 จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ  (ตามรายงานการวิเคราะหข์องกองแผนงาน) 

23 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 29.0 

24 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะในแต่ละกลุม่สาขาวชิา   
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์

ศลิป์ (8 : 1) 
29.0 

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

25 จาํนวนนิสติเตม็เวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวชิา 
  

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

165.31 

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   
 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

26 จาํนวนนิสติเตม็เวลา (FTES) ปรบัเป็นปรญิญาตร ี
  

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

27 จาํนวนนิสติเตม็เวลารวมทุกระดบัเทา่กนั แยกตามกลุม่สาขาวชิา 
  

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

165.31 

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   
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   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   
   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 

เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

28 สดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ 
  

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

5.70 

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   
   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 

เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

29 สดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

8 

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   
   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 

เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

30 รอ้ยละของการคาํนวณคา่ความแตกต่างจากสดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ

คณะ 
-28.75 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

-28.75 

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

31 คา่เฉลีย่คะแนนรวมทุกกลุม่สาขา 0.00 

  

 - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปตัยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และประยกุต์
ศลิป์ (8 : 1) 

0.00 

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ปา่ไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การทอ่งเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
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สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการจดับรกิารใหค้าํปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติแก่นิสติในคณะ 4.50 
33 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหลง่งานทัง้เตม็เวลาและนอก

เวลาแก่นิสติ 
4.50 

34 ผลรวมคะแนนเฉลีย่การจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่การทาํงานเมือ่สาํเรจ็การศกึษาแก่นิสติ 4.50 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จาํนวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํทีป่ฏบิตังิานจรงิ ไมน่บัลาศกึษาต่อ 29.00 

  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 29.0 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

36 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน 675,760.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 675,760.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

37 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายใน 675,760.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 675,760.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

38 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

39 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก 6,054,400.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 6,054,400.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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40 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอก 6,054,400 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 6,054,400 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

41 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

42 
ผลรวมจาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 6,730,160.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 6,730,160.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

43 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 232,074.48 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 232,074.48 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

44 
คะแนนทีไ่ดแ้ยกตามกลุม่สาขาวชิา 5.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 5.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนักวิจยั 

45 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 40.0 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 40.0 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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46 คา่น้ําหนกัผลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

47 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
(0.20) 

5 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 5 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

48 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
(0.20) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

49 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ

หรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยั
นําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. 
(0.40) 

1 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 1 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

50 
จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั

นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่
มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้
ให ้ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (0.40) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

51 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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52 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2  
(0.60) 

8 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 8 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

53 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่
ที ่2 (0.60) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

54 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู

ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบ
เป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s 
list) (0.80) 

11 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 11 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

55 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่น

ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ ซึง่
ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

56 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 
(0.80)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

57 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 
(0.80)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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58 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

59 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 3 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

60 จาํนวนผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

61 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ 
(1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

62 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้าํเนินการ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

63 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม ่และไดร้บัการจดทะเบยีน (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

64 จาํนวนตาํราทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 5 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

65 จาํนวนหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
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กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

66 จาํนวนงานแปลทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

67 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ดนํ้ามา
ขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

68 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ดนํ้ามา
ขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

69  จาํนวนงานแปลทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ดนํ้ามา
ขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

70 คา่น้ําหนกังานสรา้งสรรคข์องอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

71 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผา่นสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

72 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัมหาวทิยาลยั (0.40)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   
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กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

73 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

74 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  (0.80) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

75 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ (1.00) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

76 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ(1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

77 ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 23.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 23.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

78 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 57.50 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

79 คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาขา 3.59 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 3.59 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
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สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

80 จาํนวนอาจารยท์ีม่สีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมในระดบัมหาวทิยาลยั  28 
81 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิ 29 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกาํกบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

   

82 สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเพือ่พฒันานิสติ  (บาท/คน)   
83 สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเพือ่พฒันาอาจารย ์ (บาท/คน)   
84 สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเพือ่พฒันาบุคลากร (บาท/คน)   
85 สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเพือ่การจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน)   

สกอ. 5.2   ระบบกาํกบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

86 มจีาํนวนหลกัสตูรทีม่ผีลการประเมนิคุณภาพไมผ่า่นองคป์ระกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน 0 
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ผลดําเนินงานตามตวับ่งชี้เชิงคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
 

   

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี 

เกณฑข้์อ 1 จดับรกิารใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นิสติในคณะ ม ี

เกณฑข้์อ 2 
มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหลง่งานทัง้เตม็เวลา 
และนอกเวลาแก่นิสติ 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่การทาํงานเมือ่สาํเรจ็การศกึษาแก่นิสติ ม ี

เกณฑข้์อ 4 
ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับรกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไมต่ํ่ากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 ม ี

เกณฑข้์อ 5 
นําผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรงุพฒันาการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลู เพือ่สง่ให ้
ผลการประเมนิสงูขึน้หรอืเป็นไปตามความคาดหวงัของนิสติ ม ี

เกณฑข้์อ 6 ใหข้อ้มลูและความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชพีแก่ศษิยเ์ก่า ม ี

สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรี 

เกณฑข้์อ 1 
จดัทาํแผนการจดักจิกรรมพฒันานิสติในภาพรวมของคณะโดยใหนิ้สติมสีว่นรว่มในการจดัทาํ

แผนและการจดักจิกรรม ม ี

เกณฑข้์อ 2 ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานิสติ ใหด้าํเนินกจิกรรมทีส่ง่เสรมิคุณลกัษณะบณัฑติตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิหง่ชาต ิ5 ประการ ใหค้รบถว้น 
ประกอบดว้ย   

ม ี

1) คุณธรรม จรยิธรรม ม ี

2)  ความรู ้ ม ี

3)  ทกัษะทางปญัญา   ม ี

4)  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ ม ี

5)     ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม ี

เกณฑข้์อ 3 จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นิสติ ม ี

เกณฑข้์อ 4 
ทุกกจิกรรมทีด่าํเนินการ มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมและนําผล
การประเมนิมาปรบัปรงุการดาํเนินงานครัง้ต่อไป  ม ี

เกณฑข้์อ 5 ประเมนิความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานิสติ ม ี

เกณฑข้์อ 6 นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานิสติ ม ี

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 
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สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑข้์อ 1 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ม ี

เกณฑข้์อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปน้ี ม ี

  

  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ม ี

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม ี

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

ม ี

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor)  

ม ี

เกณฑข้์อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม ี

เกณฑข้์อ 4 
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ม ี

เกณฑข้์อ 6 
มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ม ี

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

เกณฑข้์อ 1 
จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ม ี

เกณฑข้์อ 2 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก 
การบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

ม ี

เกณฑข้์อ 4 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ม ี
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เกณฑข้์อ 6 
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 

ม ี

องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑข้์อ 1 กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑข้์อ 2 
จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผน 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑข้์อ 4 
ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑข้์อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ม ี

เกณฑข้์อ 7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ไมม่ ี

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกาํกบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

เกณฑข้์อ 1 

พฒันาแผนกลยุทธจ์ากผลการวเิคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ของคณะและ

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของคณะ มหาวทิยาลยั รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลุม่สถาบนัและ
เอกลกัษณ์ของคณะและพฒันาไปสูก่ลยทุธท์างการเงนิและแผนปฏบิตักิารประจาํปีตามกรอบ

เวลา เพือ่ใหบ้รรลุผลตามตวับง่ชีแ้ละและเป้าหมายของแผนกลยทุธ ์และเสนอผูบ้รหิารระดบั
คณะเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

ม ี

เกณฑข้์อ 2 

ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิทีป่ระกอบไปดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสตูร 
สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเพือ่พฒันานิสติอาจารย ์บุคลากร การจดัการเรยีนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่วเิคราะหค์วามคุม้คา่ของการบรหิารหลกัสตูร ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการผลติ
บณัฑติ และโอกาสในการแขง่ขนั 

ไมม่ ี

เกณฑข้์อ 3 

 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ม ี

เกณฑข้์อ 4 
บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมมาภบิาลอยา่งครบถว้นทัง้ 10 ประการ ทีอ่ธบิายการดาํเนินงาน
อยา่งชดัเจน 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ม ี
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เกณฑข้์อ 6 
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ม ี

เกณฑข้์อ 7 

ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบกลไกทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัพนัธกจิและพฒันาการของคณะทีไ่ดป้รบัใหก้ารดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารงานคณะตามปกตทิีป่ระกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 

ม ี

สกอ. 5.2 ระบบกาํกบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

เกณฑข้์อ 1 

มรีะบบและกลไกในการกาํกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม

องคป์ระกอบ 
การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 

ม ี

เกณฑข้์อ 2 

มคีณะกรรมการกาํกบั ตดิตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบทีก่าํหนดในขอ้ 1 และ
รายงาน  
ผลการตดิตามใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเพือ่พจิารณาทุกภาคการศกึษา 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 
มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานของหลกัสตูรใหเ้กดิผลตามองคป์ระกอบ

การประกนั คุณภาพหลกัสตูร 
ม ี

เกณฑข้์อ 4 

มกีารประเมนิคุณภาพหลกัสตูรตามกาํหนดเวลาทุกหลกัสตูร และรายงานผลการประเมนิ 
ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเพือ่พจิารณา ม ี

เกณฑข้์อ 5 
นําผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจาํคณะมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีุณภาพ

ดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง 
ม ี

เกณฑข้์อ 6 มผีลการประเมนิคุณภาพทุกหลกัสตูรผา่นองคป์ระกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน ม ี

มศว  5.1 การบริหารจดัการแบบลีน (Lean Management) 

เกณฑข้์อ 1 
มกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศในการคดัเลอืกกระบวนการทาํงาน (Work Process) ทีม่คีวาม
สญูเสยี (Waste) เพือ่ทาํการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการอยา่งน้อย 1 กระบวนการ ม ี

เกณฑข้์อ 2 
มกีารวเิคราะหก์ระบวนการทาํงานตามเกณฑข์อ้ 1 ในรายละเอยีด เพือ่ระบุสาเหตุของความ
สญูเสยี ม ี

เกณฑข้์อ 3 

วางแผนการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานทีม่คีวามสญูเสยี โดยกาํหนดตวัชีว้ดัและคา่
เป้าหมาย 
ทีจ่ะใชต้ดิตามและประเมนิความสาํเรจ็ของการปรบัปรงุ 

ม ี

เกณฑข้์อ 4 มกีารดาํเนินการตามแผนการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานตามแผนทีร่ะบุในเกณฑข์อ้ 3 ม ี

เกณฑข้์อ 5 
มกีารตดิตามผลการดาํเนินการตามตวัชีว้ดัทีก่ําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจาํ

คณะหรอืคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิารณา ม ี
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เกณฑข้์อ 6 

มกีารนําผลการพจิารณาหรอืผลการประเมนิมาปรบัปรงุกระบวนการทาํงานต่อไป เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมาย หรอืปรบัใหเ้ป็นกระบวนการทาํงานใหมท่ีไ่ดป้ระสทิธภิาพและทาํการเผยแพร่
สูผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง ม ี

มศว  5.2 การดาํเนินการตามมาตรการรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 

เกณฑข้์อ 1 มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินการหรอืมกีารมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบดาํเนินการ ม ี

เกณฑข้์อ 2 
มแีผนการดาํเนินการตามมาตรการรกัษ์สิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยกาํหนดตวัชีว้ดั
ความสาํเรจ็และคา่เป้าหมายทีต่อ้งการบรรลุ 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 
มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรและผูเ้ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
แผน 

ม ี

เกณฑข้์อ 4 
มกีารดาํเนินการตามแผน และตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผน พรอ้ม
ทัง้รายงานต่อคณะกรรมการประจาํคณะเพือ่พจิารณา 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 
5. มกีารนําผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํคณะมาใชใ้นการแกไ้ข

ปรบัปรงุหรอืกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานปีต่อไป 
ม ี

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 


