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คํานํา 
 
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยซึ่งได้ดําเนินการจัด
การศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ครอบคลุม          
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรของ                
คณะพยาบาลศาสตร์ ทุกระดับท้ังผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และนิสิต ได้นําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทํางานเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
ตลอดจนการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยนําผลการประเมินคุณภาพมาทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี ย่ิงขึ้นอย่างต่อเ น่ืองทุกปีเ พ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ เป็น
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

           ในการน้ีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา  2559                
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์         
ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหาร
จัดการในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์ 

           คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้เก่ียวข้องทุกท่าน 
มา ณ โอกาสน้ี   
      
 
 
 
 
 
       
             
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
               สิงหาคม  2560 
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ข้อมูลทั่วไป 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 
ประวัติคณะพยาบาลศาสตร ์
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาจัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตพยาบาล       
ทําหน้าที่ดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชน ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่ทันสมัย        
เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้มีความทันสมัย ทันต่อความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้ รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและ               
การผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 – 2562) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง ดังนี้ 
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้กําหนดไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 โดยเป็น

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้โอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง         

คณะพยาบาลศาสตร์ จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิ โรฒ  โดยปรับโครงการจัดตั้ งคณะพยาบาลศาสตร์ เ ป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์                  
ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 
เป็นประธานฯ ได้นําเสนอหลักสูตรและปรับโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้ ง                  
คณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
ครั้งท่ี 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 

วันที่ 25 กันยายน พ .ศ . 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ นําหลักสูตรและโครงการจัดตั้ ง             
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดาํเนินการจัดการเรียนการ
สอนได้ แต่เน่ืองจากประเทศประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบายชะลอ
การจัดตั้งหรือเพ่ิมหน่วยงานใหม่ทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ไว้ก่อน 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ .ศ .  2542 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ เ ปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต               
โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จํานวน 36 คน 
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วันที่  10 เมษายน  พ .ศ . 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิ โรฒ  ได้มีประกาศให้ โครงการ จัดตั้ ง                 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
ตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที ่ 3/2543 เมื ่อวันที ่ 31 มีนาคม  พ .ศ .2543    
สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง ประธานการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม        
พ.ศ.2543 

วันที่ 23 ธันวาคม พ .ศ .2545 รองศาสตราจารย์ ดร . ทัศนา  บุญทอง เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหน่งคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2546 

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

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 

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

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

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2550 รองศาสตรจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
คนที่ 2 วาระที่ 1 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2550 และในวาระที่ 
2 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 11/2554 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 

วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี       
คณะพยาบาลศาสตร์คนที่ 3  ตั้งแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 – 17 มิถุนายน 2562 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 25/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558     

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ 

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต และคณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์  โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
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อาคารและทีต้ั่ง    
 อาคารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีชื่อเรียก ว่า อาคารศรีนครินทร์  ภายในอาคาร
มีพ้ืนท่ีใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ภายนอกรวม 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ์  อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  
โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21800 Website: http://nurse.swu.ac.th    

                                                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : อาคารและที่ต้ังของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์
 

 
ปรัชญา (Philosophy) 
ความรู้คู่คุณธรรม นําคุณภาพชีวิตสูส่ังคม 
 

ปณิธาน (Pledge) 
มุ่งมั่นผลติบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีความรู้ คู่คุณ ธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการชมุชน             
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน 
 

วิสัยทัศน ์  (Vision)  
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา ในการผลติบุคลากรทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู ้คู่คณุธรรม   

สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดบัชุมชน ระดับชาตแิละ
นานาชาติ 
 

พันธกิจ    (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีมคีวามรู้คู่คุณธรรม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการกับพันธกิจหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมี
คุณภาพ 

3. ส่งเสริม ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

วัตถุประสงค ์  (Object) 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม           
ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดทั้งองค์ความรู้ใหม่ ในศาสตร์ทางการพยาบาล       
และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแพร่หลาย 

3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม และบุคลากร ในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน วัฒนธรรมและศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล       

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์  
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 

1) อัตลักษณ์ 
  นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีทักษะส่ือสาร 
 2) เอกลักษณ์ 
  บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และย่ังยืน 
 

 

โครงสร้างการบรหิารงาน 
 ตามมติที่คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมได้พิจารณา       
เรื่องการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ และมีการอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงสร้างการ
บริหารคณะ ฯ ดังต่อไปนี้ 
 
 

ภาพท่ี 1 : แสดงโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ภาพที่ 2 : แสดงโครงการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 และพัฒนาคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

  และวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสาขา 
- การพยาบาลเด็ก 

- การพยาบาลชุมชน 

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 

- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

- การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

   ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   และบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

   ผู้อํานวยการสํานักงานคณบด ี

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบด ี

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ตารางที่ 1 รายชื่อผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2559 
  

ลํา
ดับ
ที่ 

รายนาม ตําแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา         วังสะจันทานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสดุา รัศมีพงศ์ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทมิา  ฤกษ์เลื่อนฤทธิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

4 อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ รองคณบดฝี่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ 

5 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการและบริการวิชาการ 

6 อาจารย์ ดร.มยุรฉัตร กันยะม ี ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหารและประกันคุณภาพ 

7 อาจารย์ ดร.สริินุช บูรณะเรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัย 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  วิสุทธิพานิช หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

9 รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญงิ ดร.เอื้อญาต ิ  ชูชื่น หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวชศาสตร์ 

10 อาจารย์ ดร.นิลภา   จิระรัตนวรรณะ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน       รัตนมงคลกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์ 
13 นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี 
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หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559  (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)          
 

ตารางที่ 2 ชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน 
 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อหลักสตูร/สาขาวิชา 
ภายใต้การกํากบั

ดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 2548 เกณฑม์าตรฐาน TQF 

เอกสาร 
อ้างอิง ปีท่ีเปิด

สอน 
ผลการประเมิน ปีที่เปิด

สอน 
ผลการประเมิน 

ภาควิชา คณะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับปริญญาตรี                   

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   2548   2555   
ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร 

  รวมระดับปริญญาตรี          

  รวมท้ังสิ้น 1 หลักสูตร          
 

 
ตารางที่ 3 จํานวนนิสิตจําแนกตามชั้นปีทีศึ่กษา 
 

ลําดับ
ที่ 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(ปีการศกึษา 2559) 

(ชั้นปี) 

จํานวนนสิิตแยกตามระดับการศกึษา 
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา

เอก 
1 ชั้นปีที่ 1 101 - - 101 

2 ชั้นปีที่ 2 160 - - 160 

3 ชั้นปีที่ 3 125 - - 125 

4 ชั้นปีที่ 4 82 - - 82 

รวม 468 - - 468 
 
หลกัสูตรเฉพาะทาง 

คณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเน่ือง
สาขาพยาบาลศาสตร์  โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 
2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟ้ืนฟูวิชาการ 
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จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
1. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ทั้งหมด จํานวน 44 คน มีอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง 
จํานวน 29 คน  และมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 15 คน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ      
แสดงดงัตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อและจํานวนอาจารย์จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ ตําแหน่งทางวิชาการ  

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

วุฒิ
การศกึษา

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

จํานวน
อาจารย์
ที่ปฏิบัติ 
งานจริง 

จํานวน
อาจารย์
ที่ลา

ศึกษาต่อ

จํานวน
อาจารย์
ประจํา โท เอก อ. ผศ. รศ. 

1 นางทัศนียา  วังสะจันทา
นนท์ 

1 ธ.ค.2543      1.0  1.0 

2 นางวนิดา   วิสุทธิพานิช 1 ก.ค.2552      1.0  1.0 
3 นางสาววานิด   ด้วงเดช 16 มิ.ย.2551      1.0  1.0 
4 นางสาวณัฐวรา   จันทร์เอี่ยม 1 ต.ค.2555      1.0  1.0 
5 นางวรานุช   กาญจนเวนิช 1 ก.พ. 2551       1.0 1.0 
6 นางสาวเพ็ญนภา 

ฤทธิวงศ์ 
สุวรรณวงษ์ 1 ส.ค.2555       1.0 1.0 

7 นางสาวสุปราณี ภู่ระหงษ์ 3 มิ.ย.2556       1.0 1.0 
8 ร้อยเอกหญิงวภิา

วรรณ 
นําศรีเจริญกุล 1 มิ.ย.2555       1.0 1.0 

9 นางสาวศรีสุดา   รัศมีพงศ์   2 พ.ย.2541      1.0  1.0 
10 นางสาวนิลภา   จิระ

รัตนวรรณะ 
3 มิ.ย.2544      1.0  1.0 

11 นางสาวสุคนธ์   วรรธนะอมร 14 พ.ย.2544      1.0  1.0 
12 นางมยุรฉัตร   กันยะมี 6 ก.ย. 2553      1.0  1.0 
13 นางสาวจารุวรรณ    ไผ่ตระกูล 1 มี.ค.2549      1.0  1.0 
14 นางสาวผกาพรรณ   บุญเต็ม 13 มี.ค.2549      1.0  1.0 
15 นางสาวเพ็ญประภา สุธรรมมา 3 มิ.ย.2556      1.0  1.0 
16 นางสาวนะฤเนตร จุฬากาญจน์ 3 มิ.ย.2556      1.0  1.0 
17 นางสาวขนิษฐา วิศิษฬ์เจริญ 15 ก.ค.2556      1.0  1.0 
18 นางสาวศิริพร  สมบูรณ์ 1 ก.พ.2554       1.0 1.0 
19 นางสาวคณานิตย์ แสงหิรัญ 1 ก.พ.2555       1.0 1.0 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

วุฒิ
การศกึษา

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

จํานวน
อาจารย์
ที่ปฏิบัติ 
งานจริง 

จํานวน
อาจารย์
ที่ลา

ศึกษาต่อ

จํานวน
อาจารย์
ประจํา โท เอก อ. ผศ. รศ. 

20 นางดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล 1 มี.ค.2546      1.0  1.0 
21 นางสาวจันทิมา   ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 1 ม.ค.2542      1.0  1.0 
22 เรืออากาศเอกหญิง

จิรวรรณ   
อินคุ้ม 1 มิ.ย.2541      1.0  1.0 

23 นางสาวนัฐรัมภาพร   ธนปิยวัฒน์ 1 มี.ค.2544      1.0  1.0 
24 นางสาวอรสิรา   สุขวัจนี 2 พ.ย.2552      1.0  1.0 
25 นางสาวสิรินุช  บูรณะเรอืง

โรจน ์
15 ก.ย. 2553      1.0  1.0 

26 นางสาววิมลวรรณ
   

เลิศวงศ์
เผ่าพันธ์ุ 

16 ต.ค.2546      1.0  1.0 

27 นางขวัญจิต   คุปตานนท์ 2 เม.ย. 2544       1.0  1.0 
28 นางสาวอุ่นเรือน  แก้วพินิจ 7 พ.ย.2549       1.0 1.0 
29 นางอุไรวรรณ  นิกรปกรณ์ 16 มี.ค.2553      1.0  1.0 
30 นางสาวเพชรตัน์   รุจิพงศ ์ 17 ม.ค.2554       1.0 1.0 
31 นางวันเพ็ญ   รักษ์ปวงชน   23 ก.ย.2542      1.0  1.0 
32 นางลาวัณย์    รัตนเสถียร 1 มิ.ย.2540      1.0  1.0 
33 นางสาวชฎาภรณ์    วัฒนวิไล 1 ก.ค.2544      1.0  1.0 
34 นางสาววิไลกุล   หนูแก้ว 1 มิ.ย.2544      1.0  1.0 
35 นางวัชรี      ด่านกุล 15 มี.ค. 2559      1.0  1.0 
36 นางสาวบุศรา    แสงสว่าง 1 เม.ย.2554       1.0 1.0 
37 นางสาวนุชรีย์    แสงสว่าง 3 ต.ค.2554       1.0 1.0 
38 นางวิลาวัลย์    ไทรโรจน์รุ่ง 29 ก.ย.2542       1.0 1.0 
39 นางภารดี   ประเสรฐิวงษ์ 19 ก.ค. 2547       1.0 1.0 
40 ร.ต.อ.หญิงศิรินทร์

ทิพย์ 
บุญด้วยลาน 1 ก.ค.2557      1.0  1.0 

41 พันตํารวจเอกหญิง
เอื้อญาติ   

ชูชื่น 24 พ.ค.2553      1.0  1.0 

42 นางสาวกฤตยา แสวงทรัพย์ 3 ส.ค.2558      1.0  1.0 
43 นางสาวกัญญาณัฐ สุภาพร 1 พ.ย.2555       1.0 1.0 
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ลํา 
ดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

วุฒิ
การศกึษา

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

จํานวน
อาจารย์
ที่ปฏิบัติ 
งานจริง 

จํานวน
อาจารย์
ที่ลา

ศึกษาต่อ

จํานวน
อาจารย์
ประจํา โท เอก อ. ผศ. รศ. 

44 นางสาวอรวรรณ จันทร์มณี 16 ต.ค.2557       1.0 1.0 
45 นางสาวชุติมาภรณ์ กังวาฬ 3 เม.ย.2560         
46 นางสาววิไลวรรณ ปะธิเก 16 พ.ค.2560         

รวม 27 17 34 9 1 29 15 44 
 

ตารางที่ 5  สรุปจํานวนอาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ  
 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาเอก 
 

รวม (คน) 

อาจารย์ - 23 11 34 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 4 5 9 
รองศาสตราจารย์ - - 1 1 
ศาสตราจารย ์ - - - - 
ผลรวมจํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ 2.2)(ต้ัวต้ัง) 17 จํานวนอาจารย์ประจํา

ท้ังหมดสําหรับใช้เป็นตัวหาร 
สกอ 2.2  สกอ 2.3 ผลรวมจํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ (รศ ศ) (สกอ 2.3) (ตัวต้ัง) 1 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (สกอ 2.3) (ตัวหาร) 29  

44 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 15 

 

2. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
 

ตารางที่ 6 รายชื่อและจํานวนบุคลากร สํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่ง
บริหาร 

งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้

 งานการเงินและบญัชี      
1 นางสาวกาญจนา สุขสง่า ปริญญาโท นักวิชาการเงินและบัญชี  
2 นางสาวสรัลชนา นครคง ปริญญาตร ี นักวิชาการเงินและบัญชี    

3 นางวรางคณา ซับซ้อน ปริญญาตร ี นักวิชาการเงินและบัญชี    

 
 
4 

งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
นางสาวเสาวลักษณ์ สรรเพชร 

 
 
ปริญญาตร ี

 
 
เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

   
 


 งานบริการการศึกษา      
5 นางสาวนันธิยา รักซ้อน ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา รักษาการ

หัวหน้างาน
บริการ
การศึกษา 

  



18 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่ง
บริหาร 

งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้

6 นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา    

7 นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา    

8 นางสาวธญา  กป่ินชรานนท์ ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา    

9 นางสุธาวี  จินตกสิกรรม ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา    

10 นางสาวทศัวรรณ   ภมรนาค ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา    

11 นางสาวนวมลล์ิ ประดิษฐ์วงษ์ ปริญญาโท เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป    

12 นางสาวศิริพร   จีนหวาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(กําลังศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี) 

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์    

 งานบริหารและธุรการ      
13 นางสาวนภาพร ศรีโพธ์ิ ปริญญาตร ี เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป            
14 นางสาวสิร์ดาภัทร   สุขฉวี ปริญญาตร ี เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป    

15 นางนงนุช  จิตตสงัด ปริญญาตร ี เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป    

16 นายบุญกอง   ราตรีวงษ์ ปริญญาตร ี เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป    

17 นายณัฏฐชัย               แสงบุตร ปริญญาโท บุคลากร    

18 นายยุทธิชัย   เนื่องจากฉิม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พนักงานขับรถยนต์    

19 นายอุทัย   เกษร มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานขับรถยนต์    

20 นายจาํรัส   ไพฑูรย ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานขับรถยนต์    

 งานพัสด ุ       
21 นางสาวชดา เกิดโภคา ปริญญาโท นักวิชาการพัสดุ รักษาการ

หัวหน้างาน
พัสดุ 

  

21 นางภคอร ขุขันธิน ปริญญาโท นักวิชาการพัสดุ    

22 นางสาวณปภัช นิ่มสง่า ปริญญาตร ี นักวิชาการพัสดุ    

 งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

23 นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว ปริญญาโท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
คณบดี 
รักษาการ
หัวหน้างาน      
โสตทัศนูปกร
ณ์และ
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ตําแหน่ง
บริหาร 

งบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

24 นายวชิร                  ขจรจิตต์จรุง ปริญญาโท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    

25 ว่าท่ีร้อยตรีสัมภาษณ์   จันทคนธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(กําลังศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี) 

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา    

 

ตารางที่ 7 จํานวนงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนนุจากรัฐบาล)และงบประมาณเงนิรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายจ่าย/แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณเงนิรายได้(เงิน
อุดหนุนจากรฐับาล 

งบประมาณเงนิรายได้ รวม 

งบบุคลากร - 2,160,300.00 2,160,300.00 
งบดําเนินงาน 1,407,900.00 8,653,900.00 10,061,800.00 
งบลงทุน 7,745,110.00 - 7,745,110.00 
งบเงินอุดหนุน 9,588,990.00 5,441,700.00 15,030,690.00 
งบรายจ่ายอื่น - 1,763,500.00 1,763,500.00 
งบกลาง - 200,000.00 200,000.00 

รวม 18,742,000.00 18,219,400.00 36,961,400.00 
 หน่วยนับ : บาท 

 
ตารางที่ 8 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาคารสถานที่ 
 

อาคารสถานท่ี 
ลักษณะการใช้อาคารศรีนครินทร์ 

หมายเหตุ 
ห้องผู้บริหาร 

ห้องพกั
อาจารย์ 

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้อง 

ทํางาน 
ชั้นที่ 1 - - - - 2 กิจการนิสิต 
ชั้นที่ 2 6 1 4 - 5  
ชั้นที่ 3 - - - 12 -  
ชั้นที่ 4 - - 1 8 2  
ชั้นที่ 5 2 2 1 13 1  
ชั้นที่ 6 2 5 2 4 1  
ชั้นที่ 7 4 13 2 - 1  
ชั้นที่ 8 4 15 2 4 1  
ชั้นที่ 9 2 9 2 6 1  
รวม 20 45 14 47 14  
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แผนและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประจําปีการศกึษา 2559 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

1.บริหารจัดการให้มีสดัส่วนของ
อาจารย์ตอ่นักศึกษาเทียบเท่า
ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดโดยสภาการพยาบาล 
(1:6) และ เฟ้นหามาตรการที่ได้
ประสิทธิผลในการดึงดดูและ
ดํารงรักษาอาจารย์ไว้ในองค์กร 

1 ให้เกดิการคงอยู่ของ
อาจารย์ในคณะฯ โดยสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่
อาจารย์ ด้วยการให้
ค่าตอบแทนภาระงานสอน
เกิน ค่า พตส. ค่าตอบแทน
สาขาขาดแคลน  
2. การประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทางในรับอาจารย์ใหม ่ 
3. แนวทางแก้ไขระยะสั้น โดย
การจ้างอาจารย์พ่ีเลี้ยง/
อาจารย์พิเศษในสาขาที่มี
สัดส่วนจํานวนอาจารย์ตอ่
นิสิตไม่เป็นตามเกณฑ์
มาตราฐานฯ ที่กําหนดโดย
สภาการพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

1.คณะกรรมการประจํา
คณะฯมีการจดัทําแผน
อัตรากําลังระยะ 5 ปี จําแนก
ตามสาขาวิชา ประจําปี
งบประมาณ 2560 ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการจดัสรร
อัตราเพ่ิมอีก 3 อตัรา และมี
ตําแหน่งอาจารย์ท่ีจะเปิดรับ
สมัครอาจารย์ใหม่อีก จํานวน 
12 อตัรา ได้ดาํเนินการจัดทํา 
TOR แล้ว ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย
ได้ชะลอการรับสมัครโดยใหม้ี
การจัดรายชือ่อาจารย์ตาม
โครงสร้างที่มีการปรับปรุง
ใหม่ก่อน  
2.คณะกรรมการประจํา
คณะฯได้ดําเนินการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยในการ
บรรจุอาจารย์ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา (ด้านการ
สอน) เป็นอาจารย์ที่สามารถ
เบิกค่าตอบแทนในส่วนต่างๆ
ได้ตามภาระงานจริง เช่นค่า
สอนเกิน ค่าพตส. เป็นต้น 
รวมทั้งการจัดสรรสวัสดิการ
ทุกอย่างให้ตามระเบียบ เช่น
รถรับส่งขณะนิเทศแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ 
 3.มีการสร้างแรงจูงใจเช่น 
ปีงบประมาณ ได้เพ่ิมค่าสอน
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

ภาระงานสอนเกินให้กับ
อาจารย์ 

2.เร่งรัดการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบ 

1. การพัฒนาระบบส่งเสริม
คณาจารย์ในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ รวมทั้งควรมีการ
จัดสรรอตัราคณาจารย์ใน
หลักสูตรเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้
คณาจารย์สามารถจัดสรร
เวลาในการผลิตตํารา เอกสาร
วิชาการ และผลงานวิจัย 
2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคลและมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วนิดา  วิสุทธิพานิช 

1.คณะกรรมการประจํา  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้
กําหนดและดําเนินการให้
อาจารย์ผู้ที่มคุีณสมบัติครบ
สามารถจัดสรรเวลาเพ่ือ
เตรียมเอกสารในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ รวมท้ัง
ส่งเสริมสนับสนุนด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเบ้ืองต้นก่อนส่งออก
ไปจากคณะ  
2.คณะกรรมการประจํา คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้กําหนดให้
แตล่ะสาขาดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาตามบันไดวิชาชีพ 
และติดตามประเมินให้เป็นไป
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนการรับนิสิตไม่เป็นไป
ตามแผน (120 คน) บางปีมี
นิสิตเกินจํานวน (ปีการศึกษา 
2558 มีนิสติใหม่ 158 คน) บาง
ปี มีนิสิตต่ํากว่าแผน (ปี
การศึกษา 2559 มีนิสติใหม่ 
107 คน) 

1. จัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์
ผลงานของนิสิตใน website 
เพ่ือดึงดดูใหม้ผีู้สนใจสมัคร
เรียนมากขึ้น 
2. หาปัจจัยทํานายการเลือก
คณะฯ จากสถิติที่ผ่านมา เพ่ือ
ปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็ง เพ่ือให้จํานวนนิสิต
เป็นไปตามแผน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

1.ปีการศึกษา 2560 จํานวน
นิสิตเป็นไปตามเป้าหมาย  
2.คณะฯ จัดทาํการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ต่างๆ ใน website ทําให้ในปี
การศึกษา 2560 มีผู้สมัครเข้า
ศึกษาจํานวนมาก 
3.จากการสัมภาษณ์พบว่า
นิสิตเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ
พยาบาลศาสตร์ มศว 
เน่ืองจากชื่อเสียงและผลงานที่
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้สร้างสม 
และจากการตดิตาม website 
ของคณะฯ 

2. FTES สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เน่ืองจากมีอาจารย์
ไปศึกษาต่อเป็นจํานวนมากและ
มีอาจารย์บางส่วนลาออก สง่ผล
ต่อภาระงานของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริงที่มากจนเกินไป 
จนส่งผลตอ่การจัดการเรียนการ
สอน 

1. การประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทางในรับอาจารย์ใหม ่
2.ส่งเสริมใหอ้าจารย์ท่ีลา
ศึกษาต่อสามารถกลับมา
ทํางานได้ตามเวลา 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิจัย 

ปีการศึกษา 2559 ค่า FTES 
ของคณะฯ มีสดัส่วนทีด่ีข้ึน 
แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เน่ืองจาก 
1.มหาวิทยาลยัฯ อยู่ใน
ระหว่างการปรับระเบียบการ
รับอาจารย์ใหม่ ทําใหค้ณะฯ 
ไม่สามารถประกาศรับสมคัร
ทั้งที่มีผู้สนใจสอบถามหลาย
คน 
2.อาจารย์ที่ลาศึกษาหลายคน
ยังไม่ถึงกําหนดการลา จึงไม่
สามารถให้อาจารย์กลับมา
ทํางานได้ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

1. ไม่มีการนําผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมไปขอคุ้มครองสิทธ์ิ 
โดยการจดทรพัย์สินทางปัญญา 

1) รวบรวมงานวิจัย และ
นวัตกรรมการเรียนการสอน   
2)จัดประชมุแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผลงานวิจัย และ 
นวัตกรรมการเรียนการสอน     
3)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์
ความรู้ที่มีรูปแบบเพ่ือนําไป
ขอคุ้มครองสทิธิ์โดยจด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

อาจารย์ ดร.นิลภา           
จิระรัตนวรรณะ 

ไม่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ส่งขอคุ้มครองสิทธิ์โดยการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมลูนานาชาติมีน้อย 

1. จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเขียนต้นฉบับ
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดบัชาติและ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัย ดําเนินการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเขียนต้นฉบับ
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดบันานาชาติ 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

นานาชาต ิ (โดยการเข้าค่าย
แคมป์และเชญิ Editor ของ
วารสารที่อยู่ในฐาน Scopus 
เป็น Mentor ) และขอความ
ร่วมมือแต่ละสาขาวิชาให้ส่ง
อาจารย์เข้าร่วมโครงการ 
 

ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค. 60
โดยเชิญ Editor ชาวต่างชาติ 
และมีคณาจารย์เข้าร่วม
โครงการจํานวน 3 ท่าน 
พร้อมส่งบทความวิจัยไปยัง
วารสารที่ต้องการตีพิมพ์เป็นท่ี
เรียบร้อย 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

1. ไดม้ีการกําหนดยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ
เพียงด้านเดียว 

เพ่ิมการกําหนดยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
มากขึ้น 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ 

เพ่ิมการกําหนดยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
มากขึ้น 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

1. ปรับปรุงสาระของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.ปรับปรุงการวิเคราะห์ 
SWOT ให้ชัดเจนถึงสาเหตุ
ปัญหา    
2. กําหนดวิสัยทัศน์ด้านการ
เป็นสถาบันชั้นนําให้ชดัเจน  
3. ปรับปรุงตัวชี้วัดให้เป็นการ
วัดผลลัพธ์มากกว่าการวัด
กระบวนการ  
4.ปรับปรุงค่าเป้าหมายให้มี
ความท้าทาย 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 

ไดม้ีการปรับปรุงสาระของ
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาคณะฯ แต่ก็ยังพบว่ามี
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เป็น
กระบวนการค่อนข้างมาก 
ดังน้ันในปีงบประมาณ 2561 
ได้เชญิวิทยากรจากกอง
แผนงาน มาใหค้วามรู้และ
ชี้แนะ พบว่าสามารถลด
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เป็น
กระบวนการได้   

2. ปรับปรุงสาระของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

1.ปรับปรุงกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกับ SWOT 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 

ได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การเงินโดยบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์
5.2 และปรับปรุงตัวชี้วัดของ
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

2.ปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินให้มีตัวชี้วัดท่ี
เป็นปริมาณการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มี
ตัวชี้วัดที่เป็นปริมาณการเงิน 

3. ปรับปรุงสาระของแผนและ
การกํากับติดตามการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ 

1.ปรับปรุงการ SWOT ให้
ชัดเจน 
2.ปรับปรุงกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งการกับการ
วิเคราะห์จุดออ่น  กรณทีี่มี
แนวโน้มการอาจารย์ลาออก
ของอาจารย์เพ่ิมขึ้น จากกรณี
ความเสี่ยงด้านการคงอยู่กับ
ภาระงานที่สูงมาก 
3. การพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการของอาจารย์ให้
สอดคลอ้งกับสมรรถนะที่
ต้องการ   

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 

1.ได้ปรับปรุงแผนการบริหาร
บุคคลใหส้อดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ จุดออ่น  กรณทีี่มี
แนวโน้มการอาจารย์ลาออก
ของอาจารย์เพ่ิมข้ึน ซึ่งมี
อาจารย์ลาออกจากเหตุผล
ต้องการไปอยู่หน่วยงานที่ได้
ค่าตอบแทนสูงมาก ซึ่งคณะฯ
ไม่สามารถกําหนดอัตรา
เงินเดือนให้สูงตามหน่วยงาน
สถาบันใหม่ๆ  ที่สร้างแรง
ดึงดดูอาจารย์ให้ไปปฏิบัติงาน
ได้ แตค่ณะฯได้มีการปรับปรุง
ค่าตอบแทนภาระงานสอน
เกินเพ่ิมข้ึน มีนโยบายให้จ้าง
อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้ตามเกณฑ์ท่ี
สภาการพยาบาลกําหนด 
2. มีการพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการของอาจารย์ให้
สอดคลอ้งกับสมรรถนะที่
อาจารย์แต่ละคนต้องการ  
โดยมีการเพ่ิมงบประมาณเป็น 
10,000 บาท/คน  

4. ปรับปรุงสาระการวิเคราะห์
ความเส่ียง 

1.ปรับปรุงการวิเคราะห์
สาเหตุความเสีย่งให้
ครอบคลมุปัจจัยภายนอก   
และวิเคราะห์ผลกระทบให้
ชัดเจนว่าก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อปัจจัยด้านใด 
2. ปรับปรุงตัวชี้วัด
ความสําเร็จ  Key risk 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 

มีการปรับปรุงการวิเคราะห์
สาเหตุความเสีย่งท่ีครอบคลมุ
ปัจจัยภายนอก และวิเคราะห์
ผลกระทบให้ชดัเจนขึ้น  
รวมถึงการปรับปรุงตัวชี้วัด
ต้นเหตุ (Leading 
Indicators) 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

indicator ที่เป็น Lead 
indicator   

5. ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ 

1.ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยง ปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ 
2.เพ่ิมรายละเอียดการเขียน
แผนจัดการความรู้ให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล 

1. ได้ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2559 ให้
สอดคลอ้งและเชื่อมโยง กับ
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ 
2. ได้เพ่ิมรายละเอียดการ
เขียนแผนจัดการความรู้ให้มี
ความครอบคลมุและชัดเจน 

6. ปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพที่เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์คณะและ
แผนปฏิบัติการประจําปี และ
ปรับปรุงการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 

1. ปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพให้มีความเชื่อมโยงกบั
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ  
2. ปรับปรุงการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองให้
ครอบคลมุชดัเจน 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

1.มีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ที่
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ์
4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2560  
2.ปรับปรุงการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง โดยมีการ
กํากับและติดตามอย่าง
สม่ําเสมอ 

 
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ที ่มศว 5.2 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

1. ควรปรับปรุงการดําเนินการ
ติดตาม การดําเนินงานตามตวั
บ่งชี้ 

1 กําหนดแผนการดําเนินงาน
ให้เป็น ระบบ PDCA 
2. ควบคุมให้ดาํเนินงานให้
เป็นตาม ตัวบ่งชี้ของแตล่ะ
กิจกรรม/โครงการ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณบด ี

1.มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานของการพัฒนา
สภาพกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม โดยมีการวาง
แผนการดําเนินงานแต่ละ
กิจกรรม การมอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผดิชอบ          
การติดตามและประเมินผล 
(รอบ 6 เดือน) และนําผลมา
ปรับปรุง 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปกีารศกึษา 2558 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 

2.มีการตดิตามการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ โดยมอบหมาย
ผู้รับผดิชอบดําเนินงานและ
กําหนดให้รายงานผลกิจกรรม 
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ส่วนที ่2 
ผลการดําเนนิการตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศกึษา 2559 (ตัวบ่งชีข้อง สกอ. และ มศว) 
 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หนว่ย
นับ 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้า 
หมาย

คะแนน
ประเมิน

1 2 3 4 5 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์
(คะแนน
เต็ม 5)

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 5 ตัวบ่งชี้ 2.77
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร

      

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาํคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 

80 เทา่กับ 5 
ร้อยละ 60 17 44 38.64 X 2.41 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาํคณะที่
ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 

80 เท่ากับ 5
ร้อยละ 40 10 44 22.73 X 1.42 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจาํ 

I คะแนน 
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม

สาขาวิชา 5 คะแนน  0.00 X 0 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ
5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ
5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้=  3 ตัวบ่งชี้ 3.89 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ
5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรา้งสรรค ์

I บาท/คน 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
180,000 4,894,310 29 168,769.31 x 4.69 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาํและ
นักวิจัย 
 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
 ร้อยละ 60 10.40 44 23.64 x 1.97 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ =  1  ตัวบ่งชี้ 5.00
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคม 
P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ

5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ =  1 ตัวบ่งชี้ 5.00
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ

5 
ข้อ

6,7 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ        คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้=  4  ตัวบ่งชี้ 5.00 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ

การกํากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ
5,6 
ข้อ

7 
ข้อ

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หนว่ย
นับ 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้า 
หมาย

คะแนน
ประเมิน

1 2 3 4 5 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์
(คะแนน
เต็ม 5)

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 ข้อ
5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Management) 

P ข้อ 
1,2 
ข้อ

3 ข้อ 4 ข้อ
5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว 5.2 การดําเนินการตาม
มาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ
4 
ข้อ

5 
ข้อ

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) =  12  ตัวบ่งช้ี 3.79 
    คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งช้ี สกอ. และ มศว) =  14   ตัวบ่งช้ี 3.96
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ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.2 : อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า (I) 
การคิดรอบป ี : ปีการศกึษา  
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช  เบอร์โทรศัพท ์ 2-1891 
ผู้รายงานผล : ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช  เบอร์โทรศัพท ์ 2-1891 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละหรือค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละ 
1  คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 

X 100 
 

       2  แปลงค่าร้อยละทีคํ่านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

. 

คะแนนที่ได้ =                 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก                X 5 
                                                       80 

 

ผลการคํานวณ :  เชิงปริมาณ คิดเปน็ร้อยละ 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอกในปีการศึกษาที่ประเมิน 17 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 44 
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  38.64 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 2.41 
 

สรุปผลการดําเนินการเกณฑ์มาตรฐาน 
          ปี ก าร ศึกษ า  2559 คณ ะพยาบาลศาสต ร์มี อ าจาร ย์ป ระจํ าที่ มี คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญ าเอก จํานวน                   
ร้อยละ 38.64 เท่ากับ 2.41 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 38.64 2.41 คะแนน  
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รายการหลกัฐาน  
 

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 1.2-1-01 เอกสารแสดงรายช่ือและจํานวนอาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ที่มวีุฒิปริญญาเอก  

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษาน้ัน ทั้งน้ีอาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจใุหม่ ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.3 : อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา  
ผู้รับผิดชอบ : รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. เอือ้ญาติ ชูชื่น  เบอรโ์ทรศัพท ์:  2-1871 
ผู้รายงานผล : รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. เอือ้ญาติ ชูชื่น  เบอรโ์ทรศัพท ์:  2-1871 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละหรือค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละ 
      1  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสตูร 

 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 

      2  แปลงค่าร้อยละทีคํ่านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ    x 5 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน) ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
ผลการคํานวน :   เชิงปริมาณ คิดเปน็ร้อยละ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 
จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 
จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวมกัน 

10 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 44 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน 

22.73 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 1.42 
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สรุปผลการดําเนินการตามมาตรฐาน 
             ปีการศึกษา  2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้นจํานวน 44 คน แบ่งเป็น   
รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 29 คน ดังน้ัน ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คิดเป็นร้อยละ 22.73 เท่ากับ 1.42 คะแนน 
  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 22.73 1.42 คะแนน   

 

รายการหลกัฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 1.3-1-01 เอกสารแสดงรายช่ือและจํานวนอาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ที่มตีําแหน่งทาง
วิชาการ 

สกอ. 1.3-1-02 คําสั่งแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการ (รายบุคคล จํานวน 10 คน) 
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ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. 1.4 : จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนาํเข้า (I) 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลือ่นฤทธ์ิ เบอร์โทรศัพท ์: 2-1803 
ผู้รายงานผล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลือ่นฤทธ์ิ เบอร์โทรศัพท ์: 2-1803 
 

สูตรคาํนวณ 

 

ผลการคาํนวณ : เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน                                                          (1) 464 
จํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี                       (2) 147 
ค่าหน่วยกิตนิสิต (student Credit Hour s: SCH)  =  (1) x (2)                  (3) 8,058 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนใน            (4) 
ระดับปริญญาตรีน้ันๆ 

36 

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =  (3) / (4) :อาจารย์ประจํา(5) 223.83: 29 =7.72 : 1 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    (6) 6:1 
ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน [(5) – (6) x 100] / (6)  ร้อยละ 28.67 
เทียบคะแนนเต็ม 5   0 คะแนน 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์มีสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํารวมเท่ากับ
7.72 : 1 (เกณฑ์มาตรฐาน 6:1) ค่าร้อยละของการคํานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจําคณะเท่ากับร้อยละ 28.67  เท่ากับ 0 คะแนน (สกอ. 1.4-1-03)  
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 คะแนน ร้อยละ 28.67 0 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.4-1-01 รายช่ือนิสิตทุกช้ันปีของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 

สกอ. 1.4-1-02 หลักฐานแสดงการเปิดสอนรายวิชา ประจําปีการศึกษา 2559 

สกอ. 1.4-1-03 รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา ประจําปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ 1.5 : การบรกิารนสิิตระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ เบอร์โทรศัพท ์:  2-1803 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ เบอร์โทรศัพท ์:  2-1803 
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        
ระบบและกลไกในการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะพยาบาลศาสตร์    

เริ่มต้นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการกําหนดแผนการทํางานที่ชัดเจน ได้แก่ 
กําหนดให้มีการจัดประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือพิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ทั้งน้ีมีการกําหนดให้อาจารย์แต่ละคนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิตแต่ละรายตลอดช่วงเวลาที่นิสิตใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา ในสัดส่วนอาจารย์ 1 คน 
ต่อนิสิตไม่เกิน 23 คน (สกอ. 1.5-1-01) (สกอ. 1.5-1-02) และมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาว่า 
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ต้องผ่านการอบรมเพ่ือทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี      
นครินทรวิโรฒ หรือจากคณะฯ (สกอ. 1.5-1-03) และจัดให้มีอาจารย์ประจําช้ัน ติดตามดูแลให้คําปรึกษาแก่
นิสิตต้ังแต่อยู่ช้ันปีที่ 1 จนสําเร็จการศึกษา 

ทั้งน้ีในการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ระบบและกลไกของคณะฯ    
เริ่มต้ังแต่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ปฐมนิเทศ
เก่ียวกับหลักสูตร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการใช้ชีวิตในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแต่นิสิตเริ่มเข้า
ศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 โดยกําหนดกิจกรรมการพบปะพูดคุย 3 ฝ่าย คือ ระหว่างผู้ปกครอง นิสิตช้ันปีที่ 1      
และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ในวันปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัว
ในการดําเนินชีวิตในคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาฯ จะแจ้งช่องทางการติดต่อและ
เวลาเข้าพบแก่นิสิต  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือสอบถามประสบการณ์และปัญหาในการเรียนและ
การใช้ชีวิตในคณะฯ และในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมให้คําปรึกษาทันทีหากพบว่านิสิตมีปัญหาเกิดขึ้น หรือหาก
นิสิตมีปัญหาที่รุนแรงจนอาจารย์ที่ปรึกษาฯ พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถให้คําปรึกษาเพียงลําพังก็จะนําเรื่องเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือนิสิตต่อไป (สกอ. 1.5-1-04)   
ทั้งน้ี อาจารย์ที่ปรึกษาฯ สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัยฯ (สกอ. 1.5-1-05)  
และแฟ้มประวัติที่บันทึกข้อมูลนิสิตไว้ต้ังแต่แรกรับ (สกอ. 1.5-1-06) ครอบคลุมข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว 
และข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการให้คําปรึกษา  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
เรื่องพิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตช้ันปีที่ 1   

สกอ. 1.5-1-02 คําสั่งการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา   
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 แหล่งงานท้ังเต็มและนอกเวลาแก่
นิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์จัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษด้านการเรียนการสอน 

ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ การประกวดและแข่งขันต่างๆ การรับสมัครนิสิตทํางานพิเศษทั้งในและนอกเวลา และข้อมูล
ด้านหน่วยบริการสุขภาพ ฯลฯ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ (สกอ. 1.5-2-01) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าช้ันปี รวมถึงการส่งข่าวสารผ่านช่องทางสารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซต์คณะฯ และจุลสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ หรือทาง line group ช้ันปี (สกอ. 1.5-2-02)   

นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร์มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น (สกอ. 1.5-2-03) และ Facebook (สกอ. 1.5-2-04)   
เพ่ือนําข้อคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-2-01 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สกอ. 1.5-2-02 เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
สกอ. 1.5-2-03 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามที่ได้จากกล่องรับความคิดเห็น 
สกอ. 1.5-2-04 ผลการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ เช่น การเพ่ิมช่องทางทาง Facebook 

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อสําเร็จการศึกษา ต้ังแต่นิสิตเข้าศึกษา
ช้ันปีที่ 1 จนถึงช้ันปีที่ 4 ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คณะฯ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมทั้งในและ
นอกหลักสูตรฯ โดยคณะฯ กําหนดให้มีการปลูกฝังคุณสมบัติดังกล่าวเร่ิมต้ังแต่นิสิตเข้าสู่ช้ันปีที่ 1 โดยในการ
ปฐมนิเทศมีการกล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพ่ือให้นิสิตรับทราบและจัด
โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตอย่างต่อเน่ืองในทุกช้ันปี เช่น โครงการมอบหมวกประดับเข็มช้ันปี 
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โครงการวันไหว้ครู และพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้นิสิตจดจําและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการพยาบาลด้วยจิตสํานึกที่ดีงาม  และเมื่อสําเร็จการศึกษานิสิตก็พร้อมที่จะเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (สกอ. 1.5-3-01)  

นอกจากนี้คณะฯ กําหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาทางการพยาบาลมีการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม กรณีตัวอย่างเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่นิสิตทุกช้ันปี ทั้งน้ีในทุกรายวิชามีการ
ประเมินผลในเรื่องดังกล่าวด้วย และนิสิตต้องได้คะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านการประเมิน ซึ่ง
ในปีการศึกษาที่ผ่านมานิสิตร้อยละ 99 มีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 90 และนิสิตช้ันปีที่ 3 จํานวน 1 คน
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา รวมถึงข้อบังคับของสภาการพยาบาล (สกอ. 1.5-3-02) เช่น จัดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 
ฝึกปฏิบัติในรายวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติกับทีมพยาบาล ทั้งในเวรเช้า-
บ่าย-ดึก และจัดทบทวนความรู้ ให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 4 (สกอ. 1.5-3-03) นอกจากน้ีคณะพยาบาลศาสตร์ 
สนับสนุนงบประมาณปีละ 10,000 บาทให้อาจารย์ทุกคนมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพเพ่ือให้มีความรู้ที่
ทันสมัยในการถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต (สกอ. 1.5-3-04) อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเชิญผู้ทรงคุณ
ภายนอกท้ังจากสภาการพยาบาลและจากสถาบันที่มีช่ือเสียงเพ่ือมาให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นิสิตอีกด้วย 

ด้านจิตอาสา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และทักษะสื่อสาร คณะฯ มีการจัดกิจกรรม       
เพ่ือพัฒนานิสิตด้านจิตอาสาและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รวมถึงทักษะการสื่อสารทุกภาคการศึกษา 
โดยมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมรรยาทในสังคมสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 รวมท้ังมีการกําหนดนโยบาย
ในการสอดแทรกด้านจิตอาสา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และทักษะสื่อสารในรายวิชาต่างๆ        
เช่น การสืบค้นข้อมูล การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การอภิปราย การอ่านและแปล Journal การ
อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้อง และการร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ เป็นต้น (สกอ. 1.5-3-05) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-3-01 1) ตัวอย่างประมวลรายวิชา 
2) โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
3) โครงการพิธีมอบหมวกและประดับเข็มช้ันปี 
4) โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา 

สกอ. 1.5-3-02 มคอ. 2 
สกอ. 1.5-3-03 1) ตารางสอนทบทวนปี 4 

2) รายละเอียดการฝึกปฏิบัติในรายวิชา พรภ 411 เสรมิประสบการณ์วิชาชีพ 
สกอ. 1.5-3-04 ตัวอย่างบันทึกการไปอบรม/ประชุมของอาจารย์ 
สกอ. 1.5-3-05 ตัวอย่างประมวลรายวิชา 
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51                    
จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการท่ีให้แก่นิสิตเมื่อ

สิ้นสุดกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมาทุกกิจกรรม เช่น การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นิสิตในคณะฯ การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่นิสิต การสอนทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตใน
การสอบข้ึนทะเบียนฯ และเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น มีคะแนนประเมินมากกว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (สกอ. 1.5-4-01 และ สกอ. 1.5-4-02)  

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-4-01 คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นิสิตในคณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 1.5-4-02 คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 

  
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
เมื่อทราบผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  
2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มและนอก

เวลาแก่นิสิต  
3) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดําเนินการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (สกอ. 1.5-5-01) และมอบ
ให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 ผู้รับผิดชอบได้จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ (สกอ . 1.5-5-02) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ (สกอ. 1.5-5-03) เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน และมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ  (สกอ. 1.5-5-04) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 

7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบ เรื่องผลการประเมนิ
กิจกรรมที่จัดขึน้เพ่ือพัฒนานิสิต 

สกอ. 1.5-5-02 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ได้แก่ แผนการพัฒนาด้านวิชาการ 
สกอ. 1.5-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระเพ่ือพิจารณา 
สกอ. 1.5-5-04 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ปีการศึกษา 2559 
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่าน        
2 ช่องทาง คือ  

1) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เป็นต้น (สกอ. 1.5-6-01)   
2) จดหมายประชาสัมพันธ์ (สกอ. 1.5-6-02)  
โดยข้อมูลและความรู้ที่ให้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ กําหนดการการต่อ

อายุใบประกอบวิชาชีพ  กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ บทความวิชาการท่ีกล่าวถึง
ความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลในโรคต่างๆ กําหนดการสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในกรณี
ที่ศิษย์เก่าไม่สามารถสอบผ่านครบทุกรายวิชาที่สภาการพยาบาลกําหนด เป็นต้น    
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.5-6-01 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เป็นต้น 
สกอ. 1.5-6-02 จดหมายประชาสัมพันธ์ 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2559 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       : อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ   เบอร์โทรศัพท ์: 2-1804  
ผู้รายงานผล      : อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ   เบอร์โทรศัพท ์: 2-1804   
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     
และการจัดกิจกรรม 
 

ผลการดําเนนิการ        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์           
(สกอ. 1.6-1-01) เพ่ือกํากับดูแลงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และงานกิจการนิสิตให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต       
และโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นิสิตอย่างเพียงพอ และครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท มีการมอบหมาย
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
ครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง  (civic engagement)          
กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ และช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีอิสระในการจัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ 

ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัดทําแผนการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา ในการสัมมนาวาง
แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมนั้นจะดําเนินการในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 ภายหลังจากที่มีการเลือกต้ัง
ประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และแต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เป็นที่
เรียบร้อย (สกอ. 1.6-1-02) โดยจัดทําเป็นโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเพ่ือให้
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชุดเก่าได้ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต          
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คณะพยาบาลศาสตร์ชุดใหม่  โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 
เข้าร่วมประชุม ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินกิจกรรมด้วย  

ในการวางแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 น้ัน คณะกรรมการ
บริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้ใช้คู่มือการดําเนินงานกิจกรรมของนิสิต (สกอ. 1.6-1-03) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้าน
กิจกรรมพัฒนานิสิตและการนําเอาผลการประเมินการจัดกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาเป็น
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 (สกอ.1.6-1-04) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-1-01 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 32/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต  ปีการศึกษา 2559  

สกอ. 1.6-1-02 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 24/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
ปีการศึกษา 2559 

สกอ. 1.6-1-03 คู่มือการดําเนินงานกิจกรรมของนิสิต สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

สกอ. 1.6-1-04 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2558 และแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2559 

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

ผลการดําเนนิการ 
 การดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษาน้ัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 
(สกอ. 1.6-2-01) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทุกโครงการ/กิจกรรม นอกจากน้ีคณะพยาบาลศาสตร์มีการ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 1.6-2-02) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต ในการดําเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรมของ
นิสิตน้ัน ต้ังอยู่บนหลักการท่ีสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโดย
ภาพรวมของกิจกรรม/โครงการที่นิสิตดําเนินการตามแผนน้ันมีความสอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนิสิต และได้รับความเห็นชอบจากองค์การนิสิต กองกิจการนิสิต ผู้บริหารของคณะพยาบาล
ศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามลําดับ กิจกรรมต่างๆ
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ที่นิสิตได้ดําเนินการตามแผนน้ัน มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 5 ประการ ดังน้ี 

 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านการ
พัฒนาทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 โครงการสายสัมพันธ์วันแรก
พบลดควันบุหรี่      

2 โครงการสอนน้องร้องเพลง      
3 โครงการกตเวทิตา คารวะ 

(กตัญญูคารวะสืบสาน
วัฒนธรรมองค์กร) 

     

4 โครงการ FUNNY ENG     
5 โครงการประชาธิปไตยสีขาว 

(ส่งเสริมประชาธิปไตย)      

6 โครงการสามัคคีชาวสีขาว      
7 โครงการเตรียมความพร้อม 

swu game      

8 โครงการสัมมนาสโมสรนิสิต
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

9 โครงการพัฒนาทักษะบริการ     
10 โครงการปลูกฝังจิตอาสา 

พัฒนาจริยธรรม      

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 1.6-2-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจําปีการศึกษา 2559  
สกอ. 1.6-2-02 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 23/2559 เรื่องแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 

2559 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม  2559 
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล 5+ อันประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาทคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า อินติ 
และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นิสิตพยาบาลเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ เ ป็นการนําหลักการ PDCA (Plan, Do, Check, 
Act) เพ่ือให้นิสิตได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่คอยให้
คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการของการดําเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้และ
เสริมทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก (สกอ. 1.6-3-01) และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กในวัยเรียน        
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ  โรงเรียนแอ๊ดเวนติสมิชช่ัน นานาชาติ จังหวัดสระบุรี มีนิสิตพยาบาลจากทั้ง 6 
สถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้ีและนอกจากน้ีการที่มีนิสิตจากหลายสถาบันมาเข้าร่วมโครงการน้ีด้วย
ยังทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน และสามารถนําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือคําแนะนําที่ได้รับ ไปปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น   

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-3-01 สรุปผลการเข้าร่วมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาล 5+ 
 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนนิการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
ผลการดําเนินการ 

ในการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรม/โครงการ คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์             
ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ จะนําเอาผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดในปี
การศึกษา 2558 (สกอ. 1.6-4-01) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
และจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตในปีการศึกษา 2559 (สกอ. 1.6-4-02) เมื่อดําเนินการทุก
กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ได้จัดทํารายงานสรุปและผลการประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 
(สกอ. 1.6-4-03) และได้นําเอาผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดในปีการศึกษา 2559  มาเป็น
แนวทางร่วมในการวางแผนกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (สกอ. 1.6-4-04)  

เพ่ือให้นิสิตและผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ/กิจกรรม บรรลุถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม            และ
สามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไปได้อย่างครอบคลุมมากข้ึนจึงได้
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ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงที่ เ ป็นการปิดภาค
การศึกษา ภาคปลาย และ/หรือ ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยในปีการศึกษา 2559 น้ีโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 
3-4 สิงหาคม 2560 ในการจัดสัมมนานิสิตที่เป็นคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชุดเก่า จะเป็น
ผู้นําเสนอผลสรุปการจัดโครงการ ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรปรับปรุงสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป หาก
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชุดใหม่เห็นสมควรว่า โครงการน้ันๆ ควรได้มีการจัดอย่าง
ต่อเน่ืองในปีต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-4-01 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 
สกอ. 1.6-4-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 1.6-4-03 ผลการประเมนิผลความสําเร็จของกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 1.6-4-04 แผนการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 

2560 
สกอ. 1.6-4-05 สรุปโครงการ FUNNY ENG 
สกอ. 1.6-4-06 สรุปโครงการประชาธิปไตยสีขาว  
สกอ. 1.6-4-07 สรุปโครงการราตรีสีขาว (ศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

สกอ. 1.6-4-08 
สรุปกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์อ้อมจิต ว่องวาณิช “ด้วยรัก...จากใจ
ศิษย์” 

สกอ. 1.6-4-09 สรุปโครงการกตัญญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 1.6-4-10 สรุปโครงการทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 1.6-4-11 สรุปโครงการนิทรรศการ NURSE SWU Open House 2016 
สกอ. 1.6-4-12 สรุปโครงการพัฒนาทักษะบริการ 
สกอ. 1.6-4-13 สรุปโครงการอาสาสร้างสุข เพ่ือผู้สูงวัย 
สกอ. 1.6-4-14 สรุปโครงการความร่วมมือพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพยาบาล 5+ 
สกอ. 1.6-4-15 สรุปโครงการค่ายสานฝันสู่เสน้ทางสีขาว 
สกอ. 1.6-4-16 สรุปโครงการวัคซีนชีวิตเพ่ือพิชิตความสําเร็จ : นิสิตพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 
สกอ. 1.6-4-17 สรุปโครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาจริยธรรม 
สกอ. 1.6-4-18 สรุปโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณทิตทีพึ่งประสงค์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ

พัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพและสิ่งประดิษฐ ์
สกอ. 1.6-4-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 

1/2559 วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เรื่อง การประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นิสิต ที่กําหนดให้มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ประการ ทั้งด้านงบประมาณ และระยะเวลาการดําเนินงานตาม
แผน (สกอ. 1.6-5-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-5-01 การประเมินความสําเร็จตามแผน ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 1.6-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

 

 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
ผลการดําเนินการ 

คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพนิสิต มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยนํารายงานการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการดําเนินงานกิจการนิสิต 
และข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลในการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตในปีการศึกษาต่อไป   
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 1.6-6-01 ผลการประเมนิผลความสําเร็จของกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 1.6-6-02 แผนการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 

2560 
สกอ. 1.6-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2559 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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ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี : ปีการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ       : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ     เบอรโ์ทรศัพท์ 2-1833 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.สิรินุช บูรณะเรืองโรจน์                 เบอร์โทรศพัท ์ 2-1873 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ 
 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มที่อาจารย์และบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนผลิตผล

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่โดยจัดเก็บในรูปแบบอิเล็ก
โทรนิกส์ที่ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลไดง่้ายเพ่ือนําใช้ในการบริหารงานวิจัยที่เป็นการสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ผลิตผล
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อม
ทั้งวางแผนร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ 2.1-1-01) จัดให้มีช่องทาง
เข้าถึงข้อมูลนําใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยจากช่องทางหน้าเว็บเพจของคณะพยาบาลศาสตร์  (สกอ 2.1-1-02)   

มีระบบสารสนเทศให้บุคลากรรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องสําหรับสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆเก่ียวกับ
วิธีการทําวิจัย ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์ใน
หลายช่องทาง คือ การติดประกาศตามบอร์ดภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ 2.1-1-03) การส่งจดหมายอิเล็กโทร
นิคส์ (สกอ 2.1-1-04)  
 

รายการหลกัฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 2.1-1-01 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ท่ี 31/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 
สกอ. 2.1-1-02 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนในเวปเพจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
สกอ. 2.1-1-03 ภาพถ่ายบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
สกอ. 2.1-1-04 จดหมายอิเล็กโทรนิคที่ส่งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย 

และแหล่งทุนให้อาจารย์และบุคลากร 
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 2. สนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเดน็ต่อไปนี ้
 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหนว่ยวิจัยหรือศนูย์เคร่ืองมือ 

หรือศูนย์ใหค้ําปรึกษาและสนับสนนุการวจัิยหรืองานสรา้งสรรค ์
- ห้องสมุดหรอืแหลง่คน้ควา้ข้อมูลสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 

สร้างสรรคเ์ชน่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบติัการ 
- กิจกรรมวชิาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชน่การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting professor) 
 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสร้างใน 4 ประเด็น ได้แก่    

1) สนับสนุนให้มีคลินิกนักวิจัยโดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกนักวิจัย (สกอ. 2.1-2-01) เชิญอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์หรือมีความชํานาญในการทําวิจัยหรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกให้เป็นที่ปรึกษาสําหรับอาจารย์
ภายในคณะฯรวมทั้งบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการทําวิจัย และจัดตารางให้มี
คณะกรรมการฯรับผิดชอบให้คําปรึกษาโดยตรงในทุกๆวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของแต่ละเดือน (สกอ.2.1-2-02) 
พร้อมท้ังจัดห้องตลอดจนอปุกรณ์เครือ่งคอมพิวเตอร ์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS และอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมต่อ
การให้คําปรึกษารวมถึงสะดวกต่อการสืบค้นหาข้อมูลได้ทันท่วงที (สกอ.2.1-2-03)  

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

3) มีแหล่งค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ ทั้งห้องอ่านหนังสือของคณะฯและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย เป็นสมาชิกวารสารบทความใช้ที่ห้องสมุดของคณะฯ (สกอ. 2.1-2-05)      
(สกอ. 2.1-2-06) มีวารสารบทความอย่างเพียงพอ มีสื่ออิเลคทรอนิคส์ที่เป็นข้อมูลเฉพาะสาขาการพยาบาลและสาขา
ที่เก่ียวข้องโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯดําเนินการจัดซื้อ (สกอ. 2.1-2-07) เพ่ือค้นคว้าฐานข้อมูลในการทบทวนองค์
ความรู้เฉพาะสาขารวมถึงความรู้ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   

4)  ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 224 คณะพยาบาลศาสตร์        
(สกอ. 2.1-2-08) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ต้นฉบับงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย อ. Peter Fayers เมื่อวันท่ี 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ แคนทารี โฮเทล จังหวัด 
อยุธยา (สกอ. 2.1-2-09) 

 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 2.1-2-01 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 134/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกนักวิจัยคณะพยาบาล
ศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 2.1-2-02 ตารางให้คําปรึกษาวิจัยโดยคณะกรรมการคลินิกวิจัยด้านการส่งเสริมการวิจัยแต่ละเดือน 
สกอ. 2.1-2-03 ภาพถ่ายห้องส่งเสริมการวิจัย (ใช้ในการให้คําปรึกษา) 
สกอ. 2.1-2-04 หน้าเวปเพจการเข้าถึงระบบเครือข่าย 
สกอ. 2.1-2-05 รายชื่อวารสารท่ีห้องอ่านหนังสือของคณะฯและห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
สกอ. 2.1-2-06 ภาพถ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
สกอ. 2.1-2-07 หน้าเวปเพจเข้าถึงเวปไซด์ต่างๆ 
สกอ. 2.1-2-08 รายงานโครงการประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สกอ. 2.1-2-09 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ต้นฉบับงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผลการดําเนนิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ด้านการวิจัยให้แก่

อาจารย์และบุคลากร เป็นจํานวนเงิน 911,000 บาท (สกอ. 2.1-03-01) และได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 
4 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 181,070 บาท (สกอ. 2.1-03-02) จากการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
และผลงานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์       
ครั้งที่ 2 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ผู้ประชุมพิจารณา หัวข้อ 3.3.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
เงินงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 2.1-03-03)  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 2.1-3-01 แผนงบประมาณด้านการวิจัย เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2560 
สกอ. 2.1-3-02 สรุปผลการจัดสรรเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สกอ. 2.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ผู้ประชุมพิจารณา หัวข้อ 3.3.3 พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังน้ี 
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1) จัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมนําเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท (สกอ. 2.1-4-01)  

2) สนับสนุนงบประมาณให้รางวัลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (สกอ. 2.1-4-02) 
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1-4-03) ตามระเบียบที่คณะพยาบาล

ศาสตร์ กําหนดไว ้(สกอ. 2.1-4-04) 
ในปีการศึกษานี้ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย  จํานวน 7,500บาท (สกอ. 2.1-4-05) เงิน

รางวัลในการตีพิมพ์ จํานวน 12,000 บาท (สกอ. 2.1-4-06) 
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 2.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 (สําหรับข้อ 3 การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนองานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์) 

สกอ. 2.1-4-02 เอกสารการขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

สกอ. 2.1-4-03 เอกสารอนุมัติค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สกอ. 2.1-4-04 คู่มือเสนอขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2559 
สกอ. 2.1-4-05 เอกสารอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
สกอ. 2.1-4-06 เอกสารอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวิจัยมีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและผลงานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และนักวิจัยโดยให้การสนับสนุนทั้งภายในมหาวิทยาลัย (สกอ. 2.1-5-01) และภายนอกมหาวิทยาลัย (สกอ. 2.1-5-
02) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการและข้อมูลที่สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เวปไซด์ของคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 2.1-5-03) 
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการ�Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย: Phase 
124 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกอ. 2.1-5-04) การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สกอ. 2.1-5-05) นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและ
ผลงานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ยังมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่อาจารย์ที่มีการผลิตผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์โดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลดีเด่นสมัครเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 
(สกอ. 2.1-5-06) และดําเนินการประชาสัมพันธ์การได้รับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรม
ทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในหลายช่องทาง คือ การติดประกาศตามบอร์ดภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ.2.1-5-
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07) จอภาพดิจิตัล บริเวณชั้น 1 (สกอ.2.1-5-08) จดหมายข่าวคณะฯ (สกอ.2.1-5-09) และส่ือสังคมออนไลน์ภายใน
คณะฯ คือ กลุ่มไลน์ IT Nurse Express (สกอ.2.1-5-10) รวมทั้งการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (สกอ. 2.1-5-11)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 2.1-5-01 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
สกอ. 2.1-5-02 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนอกมหาวิทยาลัย 
สกอ. 2.1-5-03 http://nurse.swu.ac.th/research.html  
สกอ. 2.1-5-04 จดหมายเชิญประชุมและอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาซึ่งมีรายชื่ออาจารย์ที่

เข้าร่วมโครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย: Phase 124 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สกอ. 2.1-5-05 ภาพถ่ายการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สกอ. 2.1-5-06 เอกสารการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรม

ทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 
สกอ. 2.1-5-07 ภาพถ่ายบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์การได้รับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการ

วิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 จากพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

สกอ. 2.1-5-08 ภาพจากจอภาพดิจิตัล บริเวณชั้น 1ประกาศประชาสัมพันธ์การได้รับประทานรางวัล
พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

สกอ. 2.1-5-09 จดหมายข่าว คณะฯประกาศประชาสัมพันธ์การได้รับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขา
การวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

สกอ. 2.1-5-10 Caption ข้อความแหน้าจอจากกลุ่มไลน์ IT Nurse Express 
สกอ. 2.1-5-11 เอกสารการขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่   
 

6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จะถูก

นําไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก ให้การช่วยเหลือโดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยและผลงานวิชาการเป็นผู้กํากับดูแลให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดข้ึนตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้ประสานงานการ
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วิจัยประจําคณะฯเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” กับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี (สกอ. 2.1-6-01) และการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผ่านเวปไซด์คณะฯ (สกอ. 2.1-6-02)  

  
รายการหลกัฐาน  

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
 สกอ. 2.1-6-01 เอกสารการเข้าร่วมอบรมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการวิจัย 

หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” 
สกอ. 2.1-6-02 http://nurse.swu.ac.th/research.html 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี:้  
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

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

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบป ี : ปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
ผู้รับผิดชอบ       : ผศ. ดร.จันทิมา  ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ                    เบอร์โทรศพัท์  2-1804 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.นิลภา  จิระรตันวรรณะ               เบอรโ์ทรศัพท์  2-1807 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบนัที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

วิธกีารคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยตอ่จํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได ้เท่ากับ 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ทีกํ่าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมนิ :  
ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 477,370 บาท 

และ ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 4,416,940  บาท  รวมทั้งสิ้นจํานวน 4,894,310 บาท มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง
จํานวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยจํานวน 168,769.31  บาท/คน ดังน้ี  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน 
จํานวนเงินสนบัสนนุ 

(บาท) 
ระยะเวลาการรับ
ทุน (วนัที่รับ-วันท่ี

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
1. อริสรา สุขวัจนี  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 

26,300  สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน 
จํานวนเงินสนบัสนนุ 

(บาท) 
ระยะเวลาการรับ
ทุน (วนัที่รับ-วันท่ี

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
2. อริสรา สุขวัจนี การพพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ตดิตอ่เร้ืองรังโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน 

170,000  สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

3. ผกาพรรรณ บุญเตม็  ผลของการเรียนการสอนโดยใช้
แนววิถีพุทธต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 

100,000  สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560  

4. ผกาพรรรณ บุญเตม็ การพัฒนาการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสติพยาบาลศาสตร์ใน
การฝึกปฏิบัติวิชาการ
รักษาพยาบาลข้ันต้น พชช 467 

60,000 
 

 มีนาคม 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

5. สิรินุช บูรณะเรืองโรจน ์
 

การสํารวจปัจจัยที่มีผลตอ่การมี
งานทําหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

24,770 
 

 มีนาคม 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

6. จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 
 

ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของญาติผู้ดแูล
ผู้ป่วยโรคหัวใจ 

81,300 
 

 มีนาคม 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2561 

7. จารุวรรณ ไผต่ระกูล 
ผกาพรรณ บุญเตม็ 
สุคนธ์  วรรธนะอมร  
นิลภา  จิระ
รัตนวรรณะ 
 

การตรวจสอบความเที่ยงและความ
ตรงของแบบประเมินการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมและ/หรือ
โครงการ (พยบ.235)ของนิสติ
พยาบาล มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ 

15,000  มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561 

8. สุคนธ์  วรรธนะอมร  
 

โครงการการประเมินภายนอก
โครงการเงินอดุหนุนเพ่ือการดูแล
เด็กแรกเกิด พ้ืนที่ภาคกลาง  

 2,333,940 
(30%) 

 

1 พฤษภาคม 60 – 
31 กรกฎาคม 

2561 
9. นิลภา จิระรตันวรรณะ โครงการทบทวนและประเมนิผล

การดําเนินงานโครงการพัฒนา
 2,083,000 มิถุนายน 60 – 

กรกฎาคม 60 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน 
จํานวนเงินสนบัสนนุ 

(บาท) 
ระยะเวลาการรับ
ทุน (วนัที่รับ-วันท่ี

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
นวัตกรรมการขับเคลื่อนงาน 
ครอบครัวอบอุน่ในระดับพ้ืนท่ี 

 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 2.2-1-1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 
สกอ. 2.2-1-2 การพพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิตอ่เร้ืองรังโดยใชชุ้มชน

เป็นฐาน 
สกอ. 2.2-1-3 ผลของการเรียนการสอนโดยใชแ้นววิถีพุทธตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษา 
สกอ. 2.2-1-4 การพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติพยาบาลศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติวิชาการ

รักษาพยาบาลขั้นต้น พชช 467 
สกอ. 2.2-1-5 การสํารวจปัจจัยที่มีผลตอ่การมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
สกอ. 2.2-1-6 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของญาตผิู้ดแูลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
สกอ. 2.2-1-7 การตรวจสอบความเท่ียงและความตรงของแบบประเมินการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและ/หรอื

โครงการ (พยบ.235)ของนิสติพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สกอ. 2.2-1-8 โครงการการประเมินภายนอกโครงการเงินอดุหนุนเพ่ือการดูแลเด็กแรกเกิด พ้ืนที่ภาคกลาง  
สกอ. 2.2-1-9 โครงการทบทวนและประเมนิผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลือ่นงาน 

ครอบครัวอบอุน่ในระดับพ้ืนที่ 
 

สรุปผลดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยจํานวน  168,769.31  บาท/คน เท่ากับ 4.69 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี:้  
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

180,000 บาท/คน 168,769.31  บาท/คน 4.69 คะแนน 
 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณน้ันๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
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3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกัน
ของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละ
สถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือ
นักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
การคิดรอบป ี : ปีปฏิทิน 
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ฤกษเ์ลื่อนฤทธิ ์ เบอรโ์ทรศัพท ์: 2-1833 
ผู้รายงานผล      : อาจารย์ ดร.สิรินุช บูรณะเรอืงโรจน ์      เบอร์โทรศัพท ์: 2-1873 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาํและนักวิจัย 
x 100 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
หมายเหตุ :การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทินเป็นตัวตั้ง และใช้ปีการศึกษาเป็นตัวหาร 

 

ข้อมูลประกอบการคํานวณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาํ 
 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก
จํานวนชิ้นงานใน 

ปีปฎิทิน พ.ศ. 2559 
ผลรวมถว่งน้ําหนัก

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  (คน) 44  
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง   (คน) 29  
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ   (คน) 15  
จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์
ประจํา รวมลาศึกษาต่อ) 

(ช้ินงาน) 13  

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตี พิ ม พ์ ในรายงาน สืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20   

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐ าน ข้ อ มู ล  ต าม ป ระก าศ  ก .พ .อ . ห รื อ ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.40   

จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก
จํานวนชิ้นงานใน 

ปีปฎิทิน พ.ศ. 2559 
ผลรวมถว่งน้ําหนัก

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม
ที่ 2)  

0.60   

จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อ ยู่ใน
ฐ าน ข้ อ มู ล  ต าม ป ระก าศ  ก .พ .อ . ห รื อ ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ป ระก าศ  ( ซ่ึ ง ไม่ อ ยู่ ใน  Beall’s list) ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 

0.80 13 10.4 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ  ก .พ .อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

1.00   

จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดําเนินการ 

1.00   

จํานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00   

ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

ผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานวิชาการ  
 

10.4 
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ผลการคํานวณ 
 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี ้ ผลดําเนินการ 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559) 10.4 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปีการศึกษา 2559) 44 
ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 23.64 
คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 1.97 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คณะพยาบาลศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจํานับรวมที่ลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  จํานวน 44 คน 

โดยมีผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพรวม 13 ชิ้น มีผลรวมถ่วงนํ้าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ร้อยละ 23.64 เท่ากับ 1.97 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้:  
เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
 ร้อยละ 60 ร้อยละ 23.64 1.97 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร 

ชื่อบทความวจัิยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/
ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุม

วิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่านํ้าหนัก

สกอ. 2.3-1-01 ปัจจัยที่มีความสะมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมดว้ยตนเองในสตรีไทยเขต
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ประเทศไทย , วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม 
2559 หน้า 279 - 294 

สิรินุช บูรณะเรืองโรจน ์ TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-02 การดําเนินงานปรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่
เหมาะสมของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชมุชน , วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 
2559 หน้า 295 - 312 

อริสรา สุขวัจนี TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-03 ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม , 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

จารุวรรณ ไผต่ระกูล 
นะฤเนตร จุฬากาญจน์ 

TCI กลุ่ม 1 0.80 
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รหัสเอกสาร 

ชื่อบทความวจัิยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/
ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุม

วิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่านํ้าหนัก

นครินทร์ , ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 : พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 หน้า 142 – 152 

สกอ. 2.3-1-04 การคุมกําเนิดฉุกเฉินในวัยรุน่ ,วารสาร
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ ปีที่ 
23 ฉบับที่ 1 : เมษายน 2559 หน้า 45 – 
54 

นุชรีย์ แสงสวา่ง 
บุศรา แสงสวา่ง 
ประภาพร วิสารพันธ์ 

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-05 ทัศนคต ิความตระหนัก และลักษณะการ
ใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในวัยรุน่ ,วารสาร
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ ปีท่ี 
23 ฉบับที่ 1 : เมษายน 2559 หน้า 15 – 
25 

นุชรีย์ แสงสวา่ง 
บุศรา แสงสวา่ง 
ประภาพร วิสารพันธ์ 

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-06 ความแตกต่างของความรู้ด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ และการคุมกําเนิดระหว่าง
วัยรุ่นตั้งครรภ์และวัยรุ่นไมต่ัง้ครรภ์ ,
วารสารพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 
: มกราคม – มนีาคม 2559 หน้า 7 – 16 

นุชรีย์ แสงสว่าง 
บุศรา แสงสว่าง 

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-07 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและการให้
ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพตอ่พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันภาวะหัวใจ
ล้มเหลวของผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงโค
โรนารีทีม่ีภาวะความดันโลหิตสูง ,วารสาร
การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 
ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม – กันยายน 2559 
หน้า 40 - 47  

จันทิมา ฤกษเ์ลื่อนฤทธิ ์
Ling Shi 
รัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ 

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-08 Health Promoting Behaviors among 
Family Caregivers of Patients with 
Heart Failure , ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปี 11 ฉบับ 2,เม.ย. – 
มิ.ย. 2559 หน้า 62 - 68 

จันทิมา ฤกษเ์ลื่อนฤทธิ ์
เจริญ ตรีศักดิ ์

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-09 การสะท้อนคิดและแผนผังความคิดกับ ชฎาภรณ์ วฒันวไิล TCI กลุ่ม 1 0.80 
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รหัสเอกสาร 

ชื่อบทความวจัิยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) /ชื่อบทความวิชาการ/
ตํารา/หนังสือ และชื่อการประชุม

วิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 
ค่านํ้าหนัก

ทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตพยาบาล , 
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ปีที่ 24 ฉบับที ่1 : เมษายน 2559 
หน้า 1-12 

พิมพ์ณิชา เทพวัลย์ 

สกอ. 2.3-1-10 Psychometric Testing of GPAQ 
among the Thai Population , ไทย
เภสัชศาสตร์และวิทยาการสขุภาพ ปี 11 
ฉบับ 4, ต.ค. – ธ.ค. 2559 หน้า 144 - 
152 

วนิดา วิสุทธิพานิช TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-11 Effects of Laughing Training on 
Serum Cortisol and Nitrite Levels in 
Thai Private Office Workers , 
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ ปีที่ 99 
ฉบับที่ 11, หน้า 25 - 30 

Panaree Busarakumtragul 
Jittra Dusadeemethagul 
Uayart Chuchuen 

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-12 Factors Associated with Learning 
Happiness of Nursing Students, 
Faculty of Nursing,Srinakharinwirot 
University , ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3, ก.ค. 
– ก.ย. 2559 หน้า 98 - 105 

Sukon Vattanamorn 
Sirisa Chamsui 
Apinya Chainu 
Peechern Sameeklang 
Arisa Suttichum 
Oatchara Saisujarit 
Pattama Nasompoch 

TCI กลุ่ม 1 0.80 

สกอ. 2.3-1-13 การเปรียบเทียบความสามารถ:
กระบวนการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก, วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 
30 ฉบับที่ 2 , หน้า 112 - 123 

นิลภา จิระรตันวรรณะ 
สุคนธ์ วรรธนะอมร 

TCI กลุ่ม 1 0.80 
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หมายเหตุ กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวั่นที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหนง่ทางวชิาการ แต่ไม่ไดน้ํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนง่ทางวิชาการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ สกอ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี     : ปีการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ ดร. จารุวรรณ ไผ่ตระกูล เบอร์โทรศัพท ์: 2-1862 
ผู้รายงานผล      :  อาจารย ์ดร. จารุวรรณ ไผ่ตระกลู เบอร์โทรศัพท ์: 2-1862 
เกณฑก์ารประเมิน : 

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 
คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการทําแผนบริการวิชาการประจําปีการศึกษา 2559 โดยการวิเคราะห์ความ

ต้องการด้านบริการวิชาการ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์จากนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2560 (สกอ.3.1-1.01 และ สกอ.
3.1-1.02) และนําข้อมูลความต้องการของชุมชนและสังคม มาจัดทําแผนบริการวิชาการในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
บูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม ของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) และ
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ในท้ังแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ (สกอ. 3.1-1-03 และ สกอ. 3.1-1-04) ได้มีการนําเสนอแผนฯเพ่ือทราบในวาระประชมุคณะกรรมการ
บริการวิชาการ (สกอ. 3.1-1-05 และ สกอ. 3.1-1-06) และเสนอในคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 
3.1-1-07)   
 

รายการหลกัฐาน   
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 3.1-1-01 เอกสารขออนุมัติโครงการและงบประมาณของโครงการบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560    

สกอ. 3.1-1-02 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
ปีงบประมาณ 2560 

สกอ. 3.1-1-03 แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560-2563) 
สกอ. 3.1-1-04 แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สกอ. 3.1-1-05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 3.1-1-06 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 48/2560 เรือ่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาล

ศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 
สกอ. 3.1-1-07 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 5/2560 วันที ่26 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระพิจารณาที่ 3.4.4 พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 6 เดือน) ตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 
2563) 

 
 

2. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใชป้ระโยชน์จากการบรกิารวชิาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานสิิตชมุชนหรือสังคม 
ผลการดําเนนิการ 

  ในปีการศึกษา 2559 (ประจําปีงบประมาณ 2560) มีโครงการบริการวิชาการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของ
คณะจํานวน 10 โครงการ (สกอ. 3.1-2-01) ทุกโครงการมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคม (สกอ. 3.1-2-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 3.1-2-01 รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  

สกอ. 3.1-2-02 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของแต่ละโครงการ   
 
 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 

ผลการดําเนนิการ 
   จากแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและบูรณาการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วม (สกอ. 3.1-3-01) มีโครงการจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 10 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 6 โครงการ (โครงการหมายเลข 
1-6)  
และโครงการงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 1 โครงการ (โครงการหมายเลข 7) (สกอ. 3.1-3-02) 

2. โครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบียน จํานวน 3 โครงการ (โครงการหมายเลข 8-10) (สกอ. 
3.1-3-03)  

โครงการการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
1. โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

         2. โครงการการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในบริบทไทยพุทธ-มุสลิม :
การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารเศรษฐกิจ(การเงิน)ผู้สูงอายุ(และกลุ่มวัยผู้สูงอายุ) โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม ตําบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก 
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครอง
และครูพ่ีเลี้ยง 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตอําเภอองครักษ์อย่างมีส่วนร่วม : การพัฒนา
ความสามารถผู้ดูแล การดูแลจัดการโรคเรื้อรังและภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 

5. โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

6. โครงการพัฒนาความสามารถของผูดู้แลในการดแูลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึ่งพิง ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครนายกอย่างมีส่วนร่วม: โครงการระยะท่ี 1 อ.องครักษ์ 

7. โครงการบริการวิชาการพัฒนากายจิตสังคมทุกช่วงวัย 
8. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
9. โครงการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรค

เบ้ืองต้น) 
10.โครงการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต 

(การล้างไตทางช่องท้อง) 
 โดยโครงการจํานวน 10 โครงการ มีจํานวนโครงการที่บริการแบบให้เปล่า จํานวน 7 โครงการ 

(โครงการท่ี 1-7) 
 

รายการหลักฐาน   
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 3.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและบูรณา 

การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  
สกอ. 3.1-3-02 เอกสารโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล)  และเอกสารโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้   
สกอ. 3.1-3-03 เอกสารโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติให้จัดโดยเก็บค่าลงทะเบียน 

 

   
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
   ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม                
ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 (สกอ. 3.1-4-01)  
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 จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติบริการ ฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริการ
วิชาการ ได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในรอบ 6 เดือน (สกอ. 3.1-4-02) และรอบ 12 เดือน 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ โดยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการทําโครงการ
รวมถึงแผนการบริการวิชาการต่อไป (สกอ. 3.1-4-03) 
รายการหลักฐาน 
    

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 3.1-4-01 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วม  
สกอ. 3.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 26 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระพิจารณาที่ 3.4.4 พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 6 เดือน) ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 
2563) 

สกอ. 3.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 วาระพิจารณาผลการประเมินความสําเร็จ แผนการใช้ประโยชน์ และแผนการปรับปรุง
หรือพัฒนาให้บริการวิชาการสังคม  

   
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 

ผลการดําเนนิการ 
จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ และจากการสรุปผลโครงการบริการวิชาการ

ของปีการศึกษา 2559 (สกอ. 3.1-5-01) รวมถึงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (สกอ. 3.1-5-02) จึงได้นําผลการ
ประเมินมาวางแผนการปรับปรุงแผนงานบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (สกอ. 3.1-5-03) และจะนําไปจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและบูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง
วันท่ี 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ต่อไป  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 3.1-5-01 ตัวอย่างสรุปผลโครงการบริการวิชาการ  
สกอ. 3.1-5-02 รูปการจัดกิจกรรม KM “องค์ความรู้จากการทําโครงการบริการวิชาการให้ประสบ

ความสําเร็จ” วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 3.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.

2560  วาระพิจารณาผลการประเมินความสําเร็จ แผนการใช้ประโยชน์ และแผนการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้บริการวิชาการสังคม  

 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 
 

ผลการดําเนินการ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินรายได้             

คณะพยาบาลศาสตร์ดําเนินการ ในปีการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 7 โครงการ จัดเป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ที่เป็นพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 1 ใน 5 พันธกิจของแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้  ที่เน้นให้ความสําคัญที่รับใช้สังคม ให้เกิดความย่ังยืนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมาจากความต้องการของประชาชน โดยมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจต่างๆ 
ของคณะ ซึ่งในจํานวนโครงการทั้งหมดดังกล่าว มีรายนามอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 คน 
จากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 29 คน (สกอ. 3.1-6-01) คิดเป็นร้อยละ 75.86 ของอาจารย์ประจํา             
คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559   
 

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ. 3.1-6-01 รายนามอาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2559 และรายนามอาจารย์คณะพยาบาล

ศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปี 2559 
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          ปีงบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา 2559) คณะพยาบาลศาสตร์มีผลดําเนินการด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม จํานวน 6  ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
6 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       : อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ  เบอร์โทรศัพท ์:  2-1804 
ผู้รายงานผล      : อาจารย์ ดร.วิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ  เบอร์โทรศัพท ์:  2-1804 
 

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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 4.1-1-01) เพ่ือกํากับดูแลงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลและติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมีการ
สร้างเครือข่ายระหว่างคณะฯ ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย (สกอ. 4.1-1-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะพยาบาลศาสตร ์ที่ 91/2558 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 4.1-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1153/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย
ด้านการทํานุบํารุงและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 

 
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์   

4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ. 4.1-2-01) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างเพียงพอ มีการมอบหมายบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากสาขาวิชาต่าง ๆ  และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
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ตอบสนองความต้องการของอาจารย์ บุคลากรและนิสิต โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นยังสอดคล้องกับการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ.4.1-2-01 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 2560 (พ.ศ. 2560-2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงาน

ตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในที่ประชุม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (สกอ. 4.1-3-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ.4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องการรายงานความคืบหน้า ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ หรอืกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ได้จัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีตามวัตถุประสงค์ของ

แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแยกเป็นระดับมหาวิทยาลัย (สกอ. 1.6-4-01) และระดับคณะ 
(สกอ. 1.6-4-02) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ.4.1-4-01 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
สกอ.4.1-4-02 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 
สกอ.4.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนนิการ 
ในการดําเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ จะจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
และได้นําเอาผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดในปีการศึกษาที่แล้ว  มาเป็นแนวทางร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือนําสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง (สกอ.4.1-5-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ.4.1-5-01 แผนการปรับปรุงโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 
สกอ.4.1-5-02 SWOT ตามองค์ประกอบที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.4.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง

การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชนผ่านทาง Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดหมายข่าว และเวบ
ไซด์คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 4.1-6-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 4.1-6-01 Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ เผยแพร่กิจกรรมกตัญญูคารวะ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร
 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการดําเนนิการ 

ไม่มี 
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินการด้านระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมจํานวน 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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ตัวบ่ ง ช้ีที่  สกอ  5 .1 : การบริหารของคณะเพื่ อการกํากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ               
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี     : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์  เบอรโ์ทรศัพท ์: 2-1803 
ผู้รายงานผล       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์      เบอรโ์ทรศัพท ์: 2-1803 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
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 
เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 1 

 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่กล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

แนวทางการประเมิน 
 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมท้ังกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ         
และกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 
 

ผลการดําเนนิการ 
        คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์   
4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 -17 กันยายน  พ.ศ. 2559        
โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะฯ
เพ่ือใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมท้ังกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะฯ และกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ (สกอ. 5.1-1.1-01  สกอ. 5.1-1.1-02  ) และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือขออนุมัติใช้แผน (สกอ. 5.1-1.1-03) 
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รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.1-1.1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ์
ครั้งที่ 5/2559วันพุธที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 ข้อ 4.2.8 พิจารณาการจัดประชมุเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 

สกอ. 5.1-1.1-02 เอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 -2563) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ในวันที่15 -17 กันยายน  2559  ณ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา  และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
จัดทําแผนฯ 

สกอ. 5.1-1.1-03 รายงานประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 13/2559 วัน
จันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ข้อ 3.5  ขออนุมัตใิชแ้ผนยุทธศาสตร ์คณะพยาบาล
ศาสตร ์4 ปี (พ.ศ.2560 -2563) และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2560  

 
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ ์
ผลการดําเนนิการ 
 คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี              
(พ.ศ.2560 -2563) ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่  5.2 มีระบบการ
บริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 4 
ตัวชี้ วัด โดยมีกลยุทธ์ครอบคลุมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ     
(แผนการใช้เงินงบประมาณ การเงินและบัญชี การบริหารงานพัสดุ)  การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการด้ านการเงินและงบประมาณการส่ งเสริมการสร้างรายได้ จากเงินนอกงบประมาณ  เป็นต้น                   
และมีการดําเนินการติดตามกํากับการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพบว่า ยังขาด
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของการติดตามเร่งรัดการใช้
งบประมาณ เน่ืองจากในขั้นตอนการจัดทําแผนงบประมาณ 2560 น้ันไม่ได้วางแผนจัดสรรเงินให้มีการเบิกจ่ายของ
แต่ละไตรมาสตามนโยบายการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ดังน้ันในปีงบประมาณ 2561 จึงได้มีการปรับปรุง
การจัดสรรเงินในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงจะต้อง
เพ่ิมระบบการควบคุมภายในให้มีใช้งบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดมากขึ้น และมีการ
ติดตามกํากับทุกระยะ 1 เดือนของแต่ละไตรมาส (สกอ. 5.1-1.2-01)    
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.1-1.2-01 แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เป้าประสงค์ที่  5.2 มีระบบการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 



72 
 

1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร 
ผลการดําเนนิการ 
 มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563) เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครบตามพันธกิจของคณะฯ โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 5.1-1.3-01)      
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ (สกอ. 5.1-1.3-02) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ. 2560  ผ่านวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สู่สาขาวิชา/สํานัก ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนฯ  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.1-1.3-01 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
4 ปี (พ.ศ.2560-2563) 

สกอ. 5.1-1.3-02 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ คร้ังที่ 13/2559 วัน
จันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ข้อ 3.5  ขออนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 -2563) และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2560 

 
1.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบั ติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง            
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนินการ 
            มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560         
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –มีนาคม 2560) พบว่า ตัวชี้วัดความสําเร็จ 76  ตัวชี้วัด บรรลุ 32 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ   42.1  โดยพบว่าตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุน้ันอยู่ในระหว่างดําเนินการ และได้รายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2560  วันที่  26 พ.ค.  พ.ศ. 2560  เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปี ฯ ของรอบ 12 เดือน (ฉบับปรับปรุงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
และผลการประเมิน (สกอ. 5.1-1.4-01 และ สกอ. 5.1-1.4-02) และกําหนดแผนติดตามการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  คร้ังที่ 2 ของรอบ 12 เดือน และรายงานผล
ความสําเร็จแก่คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ของปงีบประมาณ 2561 ให้มีประสิทธิภาพก่อนการประกาศใช้แผนฯ  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.1-1.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2560 วันศุกร์ที่  26  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ข้อ3.4.4 พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปี
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
งบประมาณ 2560 ( รอบ 6 เดือน)  ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.2560 – 2563)   

สกอ. 5.1-1.4-02 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2560) 

 
1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนนิการ 
             ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประเมินติดตามความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน   พบว่า บรรลุ 33 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งหมด 49 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
67.35 และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ในวาระประชุม คร้ังที่ 8/2559 วันเสาร์
ที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ข้อ 3.5.2 การรายงานผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 รอบ 12 เดือน    
(สกอ. 5.1-1.5-01 และสกอ. 5.1-1.5-02 ) และในการติดตามประเมินผลของแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 
2560 รอบ 6 เดือนน้ัน  ได้มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ 4 ปี ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า ตัวชี้วัดความสําเร็จ 76  ตัวชี้วัด บรรลุ 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 42.1 โดยพบว่าตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุน้ันอยู่ในระหว่างดําเนินการ และนําเสนอ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ซึ่งได้พิจาณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ รอบ 12 เดือน (สกอ. 5.1-1.5-03 และ       
สกอ. 5.1-1.5-04) และจะดําเนินการติดตามประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2560 รอบ 12 
เดือน  เพ่ือจะนําเข้าพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.1-1.5-01 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 รอบ 12  เดือน  

สกอ. 5.1-1.5-02 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่  8/2559 วัน 8 ที่ ตุลาคม  พ.ศ.2559  
ข้อ 3.5.2 การรายงานผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 รอบ 12 เดือน  

สกอ. 5.1-1.5-03 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน  

สกอ. 5.1-1.5-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่  26  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ข้อ3.4.4 พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 ( รอบ 6 เดือน)  ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.2560 – 2563)   

 
 
 
 



74 
 

1.6 มีการนําผลการพจิารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรบัปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ผลการดําเนินการ 
 จากการติดตามความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุง ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี      
พ.ศ.2560  ที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จจํานวนมาก บางตัวชี้วัดควรจะวัดในระดับโครงการ  ดังน้ันในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
ณ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 น้ัน ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีเป็นตัวชี้วัดหลักที่จะส่งผลให้วิสัยทัศน์
บรรลุ  นอกจากน้ี ผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนฯ ยังให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร      
สายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรเฉพาะทาง การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ การผลิตอาจารย์เพ่ือชดแทน
ความขาดแคลนจากอาจารย์ที่จะเกษียณงาน  ซึ่งได้มีการนําข้อเสนอแนะไปบรรจุแผนฯ ด้านแผนพัฒนาบุคลากร          
และจัดเตรียมงบประมาณระยะ 3 ปี (สกอ . 5.1-1.6-01 , สกอ . 5.1-1.6-02 , สกอ . 5.1-1.6-03 และ            
สกอ. 5.1-1.6-04)     

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.1-1.6-01 เอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ในวันที่ 8-10  สิงหาคม 2560   ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา    

สกอ. 5.1-1.6-02 รายงานผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน )  

สกอ. 5.1-1.6-03 รายงานผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน )  

สกอ. 5.1-1.6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่  14/2560 
วันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 วาระพิจารณา ข้อ  3.7 พิจารณาแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561  
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผศ.ชฏาภรณ์    วัฒนวิไล               เบอร์โทรศพัท์ : 2-1885 
ผู้รายงานผล      : นางสาวสรัสชนา นครคง      เบอร์โทรศพัท์ : 2-1825 
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 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละหลักสตูร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
แนวทางการประเมิน 
2.1 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยแสดงผลของการวิเคราะห์ ดังนี้ 
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย(คน) ในแต่
ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า และ 
- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) ใน
แต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการผลิตบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      
โดยการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อคน เท่ากับ 224,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษาๆ ละ 28,000 บาท ในปีการศึกษา 2559        
มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 223.83 (สกอ. 5.1-2.1-01) มีค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ดังน้ี 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2560 
 

ประเภทค่าใชจ่้าย เงินงบประมาณ(บาท)
เงินนอกงบประมาณ

(บาท) รวมทั้งสิน้ (บาท)
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา            2,160,300.00                           -        2,160,300.00 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            7,636,383.43                           -        7,636,383.43 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง            7,627,027.40                           -      7,627,027.40 

ค่าสาธารณูปโภค            1,000,000.00                           -        1,000,000.00 
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เงินอุดหนุน          10,848,706.48                           -     10,848,706.48 

รายจ่ายอ่ืน            1,391,689.00                           -        1,391,689.00 

ผลรวมทัง้หมด         30,664,106.31                           -    30,664,106.31 
 
หากแยกเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารหลักสตูรตามประเภท ดังน้ี 

ประเภทค่าใชจ่้าย เงินงบประมาณ(บาท) 
เงินนอกงบประมาณ

(บาท) รวมทั้งสิน้ (บาท)

ค่าใช้จ่ายเพือ่การพัฒนานิสิต               603,705.00                           -           603,705.00 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย,์บุคลากร               852,750.00                           -           852,750.00 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการ
สอน           23,108,995.98                           -       23,108,995.98 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร            6,098,655.33                           -         6,098,655.33 

ผลรวมทัง้หมด          30,664,106.31                           -      30,664,106.31 
 

  
คิดเป็นต้นทุนต่อคน เท่ากับ 30,664,106.31 บาท หาร จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 223.83 เท่ากับ 
136,997.30 บาท 
 เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดย 
 1. สัดส่วนของค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน หารด้วยต้นทุนต่อคน ได้ดังน้ี 
  224,000/136,997.30 เท่ากับ 1.64 ถือว่าคุ้มค่า 
 2. ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อคน ลบด้วยต้นทุนต่อคนในหลักสูตร ได้
ดังน้ี 
  224,000 – 136,997.30 เท่ากับ 87,002.70 ถือว่าคุ้มค่า 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-2.1-01 จํานวนนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 อ้างตามรายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิต

นิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์
http://planning.oop.swu.ac.th/Portals/55/download/5_report/Ftes/Ftes-
59/FTES-2559-new.pdf?ver=2017-05-17-144618-543 
http://planning.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7542 

สกอ. 5.1-2.1-02 การสรุปรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
2.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธภิาพในการผลติ โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทนุต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง 
ผลการดําเนินการ 
 ต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อคนของคณะพยาบาลศาสตร์ เท่ากับ 136,997.30 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อคนในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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นเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สืบค้นจากรายงานของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีต้นทุน
ต่อหน่วยในหลักสูตร เท่ากับ 486,440.08 บาท (สกอ. 5.1-2.2-01) และเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 
207,601.78 บาท (สกอ. 5.1-2.2-02) แสดงว่าต้นทุนต่อคนในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรตํ่ากว่าคู่เทียบ
ดังน้ันการบริหารมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-2.2-01 รายงานต้นทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ 2559 อ้างตาม

การรายงานต้นทุนผลผลิต สบืค้นจาก 
http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/dep_EvaluativeFollowUp
/unitCost2559/unitCostReport2559.pdf 

สกอ. 5.1-2.2-02 รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเชียงรายwww.crc.ac.th/2015/sar58/fnurse/5.1-2-3.pdf 

 
2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย 
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด เท่ากับ ต้นทุนรวมหารด้วยจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา โดยค่าที่คํานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทํา เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําในปี

การศึกษานั้น โดยค่าที่คํานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบผลการดําเนินการ 
 การวิเคราะห์ตันทุนประสิทธิผล (cost effectiveness) ประกอบด้วย 
 1. ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด เท่ากับ ต้นทุนรวมหารด้วยจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 82 คน โดยค่าที่คํานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 
 30,664,106.31 /82 เท่ากับ 373,952.52 บาท มีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทํา เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําในปี
การศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2559 นิสิตทั้ง 82 คน มีงานทําร้อยละ 100 โดยค่าที่คํานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่
เทียบผลการดําเนินการ 
 30,664,106.31 /82 เท่ากับ 373,952.52 บาท มีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 นอกจากน้ีเมื่อนําผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร มาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า 1 ปี 
คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 121,443.48 บาท (สกอ. 5.1-2.3-03)          
ต้นทุนเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 136,997.30 - 121,443.48 เท่ากับ 15,553.82 เมื่อนํามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ คือ ค่า
ครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นตามแนวโน้มของราคาสินค้าและเงินเดือน ทําให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แต่รายรับต่อคน         
ยังเท่าเดิม 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-2.3-01 รายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-2.3-02 รายช่ือบัณฑิตและสถานทีท่ํางาน ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 5.1-2.3-03 รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 
2.4  มีการนําผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา เพื่อใหไ้ด้
ข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรงุการบริหารหลักสตูรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าต่อไป 
 

ผลการดําเนินการ 
 จากการวิเคราะห์ตามข้อ 1-3 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ได้นําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (สกอ. 5.1-2.4-01) ในวาระ
เพ่ือพิจารณา และมีข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุง ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรกับสถาบันอ่ืนให้เปรียบเทียบในปีเดียวกันเพ่ือ
จะได้เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 2. ปรับปรุงวิธีการรับนิสิตเพ่ือให้มีจํานวนนิสิตเป็นไปตามแผน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-2.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที ่
14/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
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ตัวบ่งชี้ ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ          
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์      เบอร์โทรศพัท์ : 2-1803 
ผู้รายงานผล      :  อาจารย์ ดร. มยุรฉัตร  กันยะมี                    เบอร์โทรศพัท์ : 2-1860  
 

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 3 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

แนวทางการประเมิน 
 

3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ  
พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 

ผลการดําเนินการ 
       คณะพยาบาลศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์เป็นที่ปรึกษา และมีรองคณบดี รวมถึงผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (สกอ. 5.1-3.1-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.1-01 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 88/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม พ.ศ.2559 

 
3.2 มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบรบิทของคณะ ภายใต้กรอบการ
วิเคราะห์ ดังเช่น 
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ ์
- ด้านการเงิน 
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
- ด้านปฏิบัติการ 
- ด้านบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ 
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ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ ์อย่างน้อย 
2 ประเด็น 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยง ทางด้านกลยุทธ์  2 ประเด็นคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ทางด้านบริบทที่เสี่ยงต่อ
คุณภาพบัณฑิตคือ ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต และความเสี่ยงด้าน
การวิจัยคือผลงานวิจัย/บทความได้รับการตีพิมพ์ไม่ต่อเน่ือง ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเสี่ยงต่อด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้แก่ งานพัสดุ มีความเสี่ยงต่อความสูญหายของทรัพย์สิน/ทรัพย์สินเสียหาย ตามแบบ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ( สกอ. 5.1-3.2-01 และ สกอ. 5.1-3.2-02)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559  
วันที่ 8 ตุลาคม 2559 วารพิจารณา 3.5.1 การรายงานผลการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง   

สกอ. 5.1-3.2-02 รายงานวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์      
ในข้อ 2 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการประชุมและร่วมกัน
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ตามแบบ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-2) ในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์            
(สกอ. 5.1-3.3-01) (สกอ. 5.1-3.3-02) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 27 มกราคม 2560 วาระพิจารณา 3.2.3 การรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง   

สกอ. 5.1-3.3-02 รายงานวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-2) หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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3.4  มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเส่ียง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะ       
และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ  
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวิเคราะห์และระบุ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเส่ียง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะฯ และปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ (สกอ. 5.1-3.4-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.4-01 รายงานวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-2) หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทีมี่ระดับความเสี่ยงสงูและมีการดําเนนิการตามแผนฯ 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์     
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยท่ีประชุมฯ มีมติให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละด้านควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการตามแผนฯ (สกอ. 5.1-3.5-01 และ สกอ. 5.1-3.5-02)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.5-01 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

สกอ. 5.1-3.5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 27 มกราคม 2560 วารพิจารณา 3.2.3 การรายงานผลการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง   

 
3.6 มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนนิงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชีวั้ดความเสี่ยงที่สําคัญ 
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผน
บริหารความเส่ียงตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ และมีการรายงานผลการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง    
(RM-3) โดยนําเสนอเพ่ือพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ พบว่า ประเด็นความเสี่ยงด้านวิจัย พบว่าผลงานวิจัย/บทความวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติไม่ต่อเน่ือง ที่ประชุมฯ เสนอแนะให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
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เขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และประเด็นความเสี่ยงด้านคุณภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกลดลง ที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะให้มีการขออัตราอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติมและผลักดันให้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามแผน ทั้งน้ี คณะฯ ได้ส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานความเสี่ยง (RM-3)  ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแก่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรี     
นครินทรวิโรฒ  ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการบ ริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน  (RMIS)               
(สกอ. 5.1-3.6-01 และ สกอ. 5.1-3.6-02)   

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์
ที่ 28 เมษายน 2560 วาระที่ 3 เรื่องพิจาณา ข้อ 3.4.2 การติดตามแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (RM-3) และรายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) 
ประจําปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน  

สกอ. 5.1-3.6-02 รายงานผลการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3)  รอบ 6 เดือน 
 
3.7 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน และได้นําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พบว่าผลการดําเนินความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ตามเป้าหมาย และควรดําเนินการด้านความเสี่ยงที่
สําคัญเช่น ด้านการเงิน การพัสดุ (สกอ. 5.1-3.7-01 และ สกอ. 5.1-3.7-02) ซึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สกอ. 5.1-3.7-03) ได้มีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งในด้านกลยุทธ์ และการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงของงานด้านการเงิน งานพัสดุ (สกอ. 5.1-3.7-04) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-3.7-01 การรายงานผลการดําเนินงานด้านความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 
เดือน  

สกอ. 5.1-3.7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วัน
เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา ข้อ 3.5.1  การรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

สกอ. 5.1-3.7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วัน
ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 วาระที่ 3 เรื่องพิจาณา ข้อ 3.4.2 การติดตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง (RM-3) และรายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (ปย.2) ประจําปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน  

สกอ. 5.1-3.7-04 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์  เบอร์โทรศัพท์ : 2-1801 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์  เบอร์โทรศัพท์ : 2-1801 
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 4  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนนิงานอยา่งชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ          
คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก ดังน้ี  
   

        4.1. หลักประสิทธผิล (Effectiveness)   

            ในการบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ ยึดหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ของการดําเนินการ   
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ( สกอ. 5.1-4.1-01 ) เป็นเคร่ืองมือดําเนินงาน 
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ อย่างต่อเน่ืองทุกปี และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 (สกอ. 5.1-4.1-02)  เพ่ือเป็นแนวทางดําเนินงานให้การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจน
ติดตามประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ในรอบ 6 เดือน  และ 12  เดือน โดยได้นําเสนอ
การติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานของแผนฯ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระพิจารณาข้อ 3.4.4 ผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2560  และติดตามผลสําเร็จของแผนฯการดําเนินงานรอบ 12 เดือน เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยที่ประชุมเสนอแนะให้มีการปรับตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน (สกอ. 5.1-4.1-03 )       

               นอกจากน้ี คณะฯ ใช้นโยบายระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ ในการดําเนินงานทุก
พันธกิจหลัก (สกอ. 5.1-4.1-04 )  คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ประจําปีการศึกษา 
2558  เมื่อวันที่  25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 3.91  คะแนน อยู่
ในระดับดี (สกอ. 5.1-4.1-05 ) และในการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559  ได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
การประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2558  มาปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง ต่อไป การดําเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามงบประมาณที่ต้ังไว้ ในการวางแผนงาน  ทั้งน้ีจัดให้มีการ
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ .ศ . 2561 - 2564) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ จังหวัดนครนายก 
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รายการหลักฐาน 
 

 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.1-01    แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563)  
สกอ. 5.1-4.1-02    แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สกอ. 5.1-4.1-03       รายงานประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที ่5/2560 วันศุกร์ที่ 26 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระพิจารณา  ข้อ 3.4.4 ผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
รอบ 6 เดือน และ พิจารณาการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) 

สกอ. 5.1-4.1-04    นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ์ ประจําปีการศึกษา 2559 
สกอ. 5.1-4.1-05    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ (AS3 ) ประจําปีการศึกษา 2558  
สกอ. 5.1-4.1-06    โครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 

        

4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   
     คณะฯ ได้ยึดหลักนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553 – 2567) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ระบบออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินงานของคณะฯ ทําให้ประหยัดเวลา ประหยัด
ทรัพยากร และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว เช่น ระบบการจัดส่งเอกสาร
การประชุม ระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ผ่านระบบ supreme 2004 ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
               การดําเนินงานติดตามประสิทธิภาพของงาน ตามกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม โดยประเมินผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2563) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561  ให้สอดคล้องกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในของ
คณะฯ  เช่น การบริหารจัดการโดยใช้หลัก Cost Effectiveness มีการประชุมติดตามการจัดทํา Work Flow ของงานที่
ได้รับมอบหมาย (สกอ. 5.1-4.2-02) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการของการดําเนินงานในสํานักงานคณบดี โดยมีการประชุม
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียและการคัดเลือกกระบวนการของงานสํานักงานคณบดีที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
3 งาน คือ งานบุคคล งานพัสดุ และงานการเงิน (สกอ. 5.1-4.2-03 )    
               นอกจากน้ี การบริหารจัดการของคณะฯ ยังคํานึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการประหยัดพลังงาน 
และการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและลดความสิ้นเปลือง โดยคณะฯได้พิจารณาออกระเบียบการควบคุม
ภายในด้านการใช้ยานพาหนะ  และมาตรการการประหยัดพลังงาน การใช้ลิฟท์ การใช้ไฟฟ้า ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 5.1-4.2-04   สกอ. 5.1-4.2-05 และ สกอ. 5.1-4.2-06)         
มีการรายงานผลการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงของยานพาหนะและพลังงานไฟฟ้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ       
ทุกเดือน (สกอ. 5.1-4.2-07)  
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.2-01   เอกสารตัวอย่างการแจ้งเวียนบันทึกข้อความ ทาง E- mail และวาระประชุม  Electronic 

documents ระบบออนไลน์การดําเนินงานของคณะฯ  
สกอ. 5.1-4.2-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักงานคณบดีครั้งที ่1/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

วันอังคารที ่4 เมษายน 2560 วาระพิจารณาการติดตามการจัดทํา Work Flow   
สกอ. 5.1-4.2-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักงานคณบดีครั้งที ่2/2560 วาระพิจารณาเพ่ือวิเคราะห์

และคัดเลือกกระบวนการของงานในงานต่างๆ ของสํานักงานคณบดี และรายช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม   

สกอ. 5.1-4.2-04   รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ 
วาระแนวปฏิบัติเพ่ือการประหยัด/ลดการพลังงานไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2560   
ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 
รายงานคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2.1 ขอให้กําหนดและดําเนินมาตรการเพื่อประหยัด/ลด
การพลังงานไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2560 และข้อ 4.2.2 พิจารณามาตรการควบคุม
ภายในเพ่ือประหยัดค่านํ้ามันเช้ือเพลิง คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สกอ. 5.1-4.2-05   ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่อง การใช้ยานพาหนะ ลงวันที่ 18 กันยายน 2559   
สกอ. 5.1-4.2-06   ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน วันที่ 4 พฤศจิกายน      

พ.ศ. 2559 
สกอ. 5.1-4.2-07   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 

วาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ ข้อ 3.4.2 รายงานค่านํ้ามัน ค่าโทรศัพท์ภายใน  
และค่าโทรศัพท์ภายนอก  และวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.4.4 พิจารณามาตร 
การประหยัดพลังงาน นโยบายการใช้ลิฟต์เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 
 
 

4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ในการดําเนินงานของคณะฯคํานึงถึงหลักการตอบสนอง (Responsiveness) ตามพันธกิจต่างๆของคณะฯ 

ดังน้ี  
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล        

ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) แล้วเสร็จ ผ่านการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับวิชาชีพ 
และรอนําส่งเพ่ือให้ความเห็นชอบจากสกอ.(สกอ. 5.1-4.3-01) นอกจากน้ีในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการประเมินผลของนิสิต อาจารย์
ผู้สอนและแหล่งฝึกปฏิบัติ(สกอ. 5.1-4.3-02) รวมถึงมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ในระดับรายวิชา โดยสรุปผลการทวน
สอบฯ ในวาระประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกภาคการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลทุกรายวิชา (สกอ. 5.1-4.3-03) 
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พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
คณะฯ ได้จัดบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    

โดย จํานวน 8 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากเงินงบประมาณ (อุดหนุนจากภาครัฐ)  6 โครงการ        
และโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณรายได้ 2 โครงการ ทําให้เกิดประโยชน์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพต่อผู้ป่วยและ
ประชาชน (สกอ. 5.1-4.3-04) ตอบสนองนโยบายของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์เร่งสร้าง
เสริมสุขภาพคนไทยเชิงรุก โครงการบริการวิชาการหลายโครงการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ รวมทั้งทําให้แกน
นําและผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนให้มีความรู้และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
         นอกจากน้ี มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาชีพ โดยคณะฯ ได้รับมอบหมาย
จากสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเน่ืองแก่บุคลากรทางวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2560  
ดําเนินการ  4 โครงการ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทดแทนทางไต และโครงการ
พัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงด้านการสอน  (สกอ. 5.1-4.3-05)     
            พันธกิจด้านการบริหาร คณะ ฯ เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากรแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน
ที่ประชุม Meet the dean  ส่วน นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน กล่องแสดง
ความคิดเห็น ช่องทางสายด่วนคณบดี และทางอีเมล์และโทรศัพท์ของคณะฯ ซึ่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ         
ที่ได้รับคณะฯ จะได้นํามาปรับปรุงในการบริหารงานในงานที่เก่ียวข้องต่อไป (สกอ. 5.1-4.3-06)     

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.3-01   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 80/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 
และเอกสารการนําส่งเอกสารหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ  

สกอ. 5.1-4.3-02 ตัวอย่างรายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีการพิจารณาผลการ
ประเมนิและปรับปรุงรายวิชา ( มคอ. 5 และ มคอ. 6)  

สกอ. 5.1-4.3-03 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 วาระพิจารณา 
สรุปผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา 

สกอ. 5.1-4.3-04 สรุปแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือให้เกิดผลต่อนิสิต 
ชุมชน หรือสังคม ปีงบประมาณ 2560  

สกอ. 5.1-4.3-05   เอกสารขออนุมัติจัดอบรมและประชุมวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) และ  
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงด้านการสอน     

(สกอ. 5.1-4.3-06   ภาพแสดงกล่องรับข้อความคิดเห็น ช่องทางสายด่วนคณบดีหน้าwebsiteคณะฯ และแบบฟอร์ม 
รับข้อคิดเห็น  

 
 
 



87 
 

4.4  หลักภาระความรบัผิดชอบ (Accountability)  
  ในการบริหารจัดการคณะฯ คํานึงถึงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ดังน้ี 
มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกพันธกิจหลักต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการที่

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (สกอ. 5.1-4.4-01) ในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ  ได้เปิดโอกาสให้ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในจัดทํางบประมาณประจําปี 2561 (สกอ. 5.1-4.4-02)         
และมีการรายผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ รวมถึงเงินทดรองราชการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกไตรมาส (สกอ. 5.1-4.4-03) 

คณะฯ มีนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ยึดหลักความคุ้มค่า ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการควบคุมกํากับให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทั้งในด้านการจัดหาพัสดุ การบริหาร
พัสดุ และการควบคุมและจําหน่ายพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ( สกอ. 5.1-4.4-04 ) นอกจากน้ี การจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ คณะฯ ได้ขอความร่วมมือจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยแต่งต้ังอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณากําหนดราคา
กลาง จัดทํา TOR และการตรวจรับครุภัณฑ์  ฯลฯ ( สกอ. 5.1-4.4-05)  

ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน้ัน ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯทุกระดับร่วม
ประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําผลการประเมินนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 วาระที่ 3.3.2 พิจารณาผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการประจํา             
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สกอ. 5.1-4.4-06) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยผลการประเมิน มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

 ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
          การประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะตามหลักธรรมาภิบาล ได้แจก

แบบสอบถามให้คณาจารย์และบุคลากรจํานวน 55 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน 44 ชุดคิด เป็นร้อยละ 80 สรุปผลการ
ประเมิน        

1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย  3.51      
อยู่ในระดับดีมาก    

2) ผลการประเมินด้านการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล ได้คะแนนเฉล่ีย  3.39  อยู่ในระดับดี                        
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รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 ี่ ฎ้ฎฎฎ 

 
คุณลักษณะของผูบ้ริหาร เกณฑ์การพิจารณา (ร้อยละ) 

 
x 

ระด ับ 
คุณภาพ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ 
ต้อง 

ปรับปร ุง 
1. มีว ิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และ 
สามารถถ่ายทอดไปย ังบุคลากรท ุกระด ับ มี 
ความสามารถ 
ในการวางแผนกลย ุทธ ์ มีการนาข ้อมูลสารสนเทศเป็น 
ฐานในการปฏ ิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

13.6 40.9 29.5 6.8 
 

9.1 
 

3.43 
ดี 

2. มีการกาก ับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผล
การดาเนินงานของ หน่วยงานไปย ังบุคลากร 

15.9 47.7 15.9 13.6 
 

6.8 
 

3.52 
ดีมาก 

3. มีการสน ับสนุนให้บ ุคลากรในหนว ่ ยงานมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการต ัดสินใจแก ่ 
บุคลากรตามความเหมาะสม 

20.5 36.4 22.7 13.6 
 

6.8 
 

3.50 
ดี 

4. มีการถ่ายทอดความรู ้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถทางานบรรล ุว ัตถุประสงค ์ของ 
หน่วยงานเต ็มตามศ ักยภาพ 

20.5 36.4 27.3 4.5 
 

11.4 
 

3.50 
ดี

5. มีการบริหารงานด้วยหล ัก 
ธรรมาภ ิบาลโดยคานึงถึงประโยชน์ 
ของหน่วยงานและผู้ม ีส่วนได้ส่วนเส ีย 

27.3 36.4 25.0 6.8 
 

4.5 
 

3.75 
ดีมาก 

6. มีการนาผลการประเมินการบริหารงานไปปรับปรุง 
การบริหารงานอย ่างเป็นร ูปธรรม 15.9 38.6 27.3 6.8 

 
11.4 

 
3.41 

ดี 

 

รวม 18.95 39.40 24.61 8.68 
 

8.33 
 

3.51 ด ีมาก 

 

 
ตารางท ี่ 2   ด้านการบริหารตามหลักธรรมมาภ ิบาล  ( N = 44 คน) 

 
คุณลักษณะของผูบ้ริหาร 

เกณฑ์การพิจารณา (ร้อยละ)  
x 

ระด ับ 
คุณภาพ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
1. หลักประสิทธ ิผล 10.6 42.4 31.0 8.3 7.9 3.40 ดี 

2. หลักประสิทธภ ิ าพ 20.5 36.4 24.2 12.1 6.8 3.51 ด ีมาก 

3. หลักการตอบสนอง 11.3 40.9 31.8 8.0 8.0 3.40 ดี 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 13.6 28.4 33.0 15.9 9.1 3.21 ดี 
5. หลักความโปร่งใส 25.0 28.4 33.0 15.9 9.1 3.51 ด ีมาก 
6. หลักการมีสว ่ นร่วม 23.9 31.8 28.4 9.1 6.8 3.57 ด ีมาก 
7. หลักการกระจายอานาจ 14.8 36.4 29.5 12.5 6.8 3.41 ดี 
8. หลักนิติธรรม 15.9 31.8 34.1 10.6 7.6 3.38 ด ี 
9.หลักความเสมอภาค 15.9 33.0 20.5 15.9 14.7 3.20 ดี 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 22.5 25.0 22.7 19.4 10.3 3.31 ด ี 

รวมทุกด ้าน 17.4 33.3 28.5 12.2 8.6 3.39 ดี 
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รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.4-01   รายงานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปี  

งบประมาณ 2560  ครั้งที่ 1/2560 วันที ่2 มีนาคม 2560          
สกอ. 5.1-4.4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  

 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 วาระที่ 3.4.1 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สกอ. 5.1-4.4-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้งที ่4/2560 วันที่ 28 
เมษายน 2560วาระที่ 3.4.1พิจารณาการรายงานฐานะเงินทดรองราชการ  
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560  

สกอ. 5.1-4.4-04   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทัง้ในด้านการจัดหาพัสดุ การบริหารพัสดุ และ การควบคมุและ
จําหน่ายพัสดุเอกสารแจ้งเรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   

สกอ. 5.1-4.4-05 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ   
สกอ. 5.1-4.4-06 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที ่23 มิถุนายน

พ.ศ. 2560  วาระที่ 3.3.2 พิจารณาผลการประเมินการบริหาร ตามหลกัธรรมมาภิบาล ของ
คณะกรรมการ ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
4.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 
     ในการบริหารคณะฯ  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับมี

หน้าที่ ในการพิจารณาการบริหารจัดการทุกพันธกิจหลัก (สกอ. 5.1-4.5-01)  ในด้านการเงินและงบประมาณ         
ได้จัดทําแผนดําเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมจัดทํางบประมาณ 
(สกอ. 5.1-4.5-02 และ สกอ. 5.1-4.5-03) มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และเงิน
รายได้ของคณะฯ ทุกไตรมาส โดยนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการควบคุม
กํากับการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ. 5.1-4.5-05)   
             สําหรับเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป คณะฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ พ.ศ.2559 และสอดคล้องกับนโยบาย 
เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันตามประกาศแนวทางการจัดบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (สกอ. 5.1-4.5-06 และ
สกอ. 5.14.-5-07)   

 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.5-01   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ คาํสั่งที่ 3668/2559 
สกอ. 5.1-4.5-02   รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที ่5/2560  

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระที่ 3   เรื่องพิจารณา 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
   -ข้อ   3.4.1  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

    -ข้อ 3.4.2    พิจารณาการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินอุดหนุน
จากรัฐ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  
สกอ. 5.1-4.5-03 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ ครั้งที ่5/2560  

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วาระที่ 3   เรื่องพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สกอ. 5.1-4.5-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่  27 
มกราคม 2560 วาระที่ 3.2.1  เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560        

สกอ. 5.1-4.5-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 28 
เมษายน 2560  วาระพิจารณาที่ 3.4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน เงิน
รายได้ ปีงบประมาณ 2560 เงินทดรองราชการ ไตรมาส 2 

สกอ. 5.1-4.5-06 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการควบคุมภายในเพ่ือการบริหารโครงการบริการ
วิชาการแบบคร้ังคราว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

สกอ. 5.1-4.5-07 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้งที ่6/2560  
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วาระที่ 3.4.1 แจ้งนโยบายการจัดบริการวิชาการเพ่ือ
สังคมและชุมชน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
4.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
การบริหารจัดการตามพันธกิจหลัก น้ัน  คณะฯ  ไ ด้ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ            

นิสิต และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังเช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ปี  พ .ศ . 2560  ไ ด้ เ ปิด โอกาสให้ อาจาร ย์  และบุคลากรทุกระ ดับ เข้ า ร่ วมประ ชุมจั ดทํ าแผนฯ            
(สกอ. 5.1-4.6-01)   
            คณบดีได้มีการประชุม Meet The Dean เพ่ือประกาศนโยบายระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ  
รายงานผลการบริหารจัดการตามนโยบาย และเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทุกระดับเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือ
การพัฒนาพันธกิจต่างฯ (สกอ. 5.1-4.6-02)  ในการพัฒนาคณะฯ ได้ให้บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้คําปรึกษาและช้ีแนะในการพัฒนางานของคณะฯ ในแต่ละ
พันธกิจ (สกอ. 5.1-4.6-03) สําหรับการจัดการเรียนการสอนได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 5.1-4.6-04)  ให้บุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละแหล่งฝึกปฏิบัติ มีส่วนร่วม
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล (สกอ. 5.1-4.6-05)                  
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รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.6-01   รายช่ือผู้เข้าร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี พ.ศ.2560   
สกอ. 5.1-4.6-02   การประชุม meet the dean ประจําปี 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 และรายงานประชุม

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 
2560  วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน สรุปผลการสอบถามความต้องการเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน 

สกอ. 5.1-4.6-03   คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 279/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559    

สกอ. 5.1-4.6-04   มคอ.5 รายวิชา พชช 262 ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 5.1-4.6-05   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง สัมมนาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วันที่ 31 

พฤษภาคม 2560 - 2 มถิุนายน 2560 และรายช่ืออาจารย์พ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ 
ที่เข้าร่วมประชุม  

 
4.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
            คณะฯ ได้ยึดหลักการบริหารจัดการแบบการกระจายอํานาจ (Decentralization)และการมีส่วน

ร่วม เพ่ือให้การดําเนินงานตามพันธกิจหลักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยคณบดีได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา และผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม    
พันธกิจหลัก (สกอ. 5.1-4.7-01)  

           นอกจากน้ีในการดําเ นินงานตามพันธกิจหลัก  ไ ด้มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ            
ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินงาน และร่วมประเมินผล/ปรับปรุงการดําเนินงาน    
(สกอ. 5.1-4.7-02) 
 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.7-01   คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  
สกอ. 5.1-4.7-02 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 24 

พฤศจิกายน 2559 วาระพิจารณาที่ 3.3.6  พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
 

4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 คณะฯ  มีการบริหารจัดการโดยยึดระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ            

ดังเช่น การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  (สกอ. 5.1-4.8-01) ระเบียบการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา            
ได้ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2542 และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือดําเนินการสรรหาให้เป็นไปตามข้อบังคับและมีความโปร่งใส            
(สกอ. 5.1-4.8-02) 
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  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้มีการจัดทําและปรับปรุง KPI  การประเมินผลการปฏิบัติงานของสาย
วิชาการและนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่สอน )    แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ            
การลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและลงนามรับทราบผลการประเมินฯ (สกอ . 5.1-4.8-03 และ            
สกอ. 5.1-4.8-04)  

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ จะดําเนินการตามข้ันตอน คือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเบ้ืองต้น โดยหัวหน้าสาขาวิชา /หัวหน้างาน  กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจาณาตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ประเมินเป็นไปตามตัวช้ีวัด และเป็นธรรม (สกอ. 5.1-4.8-05) และนําผลการประเมินฯ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจาณาตรวจสอบ ความถูกต้อง ความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย            
(สกอ. 5.1-4.8-06) 

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.8-01 เอกสารแจ้ง เรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม  

พ.ศ.2559 
สกอ. 5.1-4.8-02 ตัวอย่างคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
สกอ. 5.1-4.8-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ วาระคร้ังที่ 7/2560 วันที่ 26 

กรกฏาคม 2560 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา เกณฑ์การประเมินภาระงานรอบที่ 2 (กุมภาพันธ์ 
– กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ 2560 

สกอ. 5.1-4.8-04 เอกสารการแจ้งเกณฑ์การประเมินภาระงานและการทําข้อตกลงปฏิบัติงาน                   รอบ
ที่ 2 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560                           ทาง 
E - mail 

สกอ. 5.1-4.8-05 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม 2560) ของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

สกอ. 5.1-4.8-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2560 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่องพิจารณาผลการประเมินข้าราชการพลเรือนการเพ่ิม 
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สายวิชาการ   
และสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

4.9 หลักความเสมอภาค (Equity) 
         คณะฯมีนโยบายการบริหารจัดการ  ด้านการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้ไปพัฒนาศักยภาพ

ตนเอง ทั้งด้านการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และ การประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานโดยยึด
หลักความเสมอภาค (Equity) อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร โดยยึดตามภาระงานที่รับผิดชอบ           
การจัดตามคิวหรือโควต้า และผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ (สกอ. 5.1-4.9-01 และ             
สกอ. 5.1-4.9-02)  
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 นอกจากน้ี การจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และปรับปรุงแผนอัตรากําลังบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ใช้เกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งใช้ข้อมูลภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เป็นฐานในการจัดอัตรากําลัง ซึ่งสะท้อนถึงภาระงานที่ปฏิบัติจริง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ           
(สกอ.5.1-4.9-03 ) สําหรับการกระจายอัตรากําลังให้แต่ละสาขาวิชาน้ัน ได้มีการพิจารณาในวาระประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลังและความจําเป็นเร่งด่วน/ความขาด
แคลนของแต่ละสาขาวิชา (สกอ. 5.1-4.9-04)  

 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.9-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559 วาระพิจารณาการสนับสนุนทุนโครงการผลิตและ
พัฒนาอาจารย์สายวิชาการ งบประมาณเงินรายได้  

สกอ. 5.1-4.9-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 
วันศุกร์ที่  22  มกราคม 2559 วาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ ข้อ 3.5.6   
การจัดทําข้อมูลประกอบการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

สกอ. 5.1-4.9-03  แผนกรอบอัตรากําลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ กรอบอัตรากําลัง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2559 -2563) คณะพยาบาลศาสตร์  

สกอ. 5.1-4.9-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้ งที่  2/2559   
วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.9.3                       การ
จัดสรรอัตรากําลังจากอัตราที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 

 
4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คณะฯ มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น มีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันโดยเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งในการพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ  จะดําเนินการผ่านวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์    

 นอกจากน้ีในการสรรหาผู้บริหารทั้งในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย จะดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ และในการบริหารจัดการคณะฯ น้ัน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับประเมินผลการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการประจําคณะฯ และประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของคณะฯ     
เพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (สกอ. 5.1-4.10-01 
สกอ. 5.1-4.10-02 และ สกอ. 5.1-4.10-03)  
รายการหลักฐาน  

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-4.10-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที ่6/2560 วันศุกร์ที่ 23 

มิถุนายน พ.ศ. 2560   
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
  -ข้อ 3.3.2 พิจารณาผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการประจํา             
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ข้อ 3.3.3 พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานและ
สภาพแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

สกอ. 5.1-4.10-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที ่23 มถิุนายน 2560  
สรุปผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

สกอ. 5.1-4.10-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที ่23 มถิุนายน 2560 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล     เบอร์โทรศพัท์ :  2-1872 
ผู้รายงานผล      :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล     เบอร์โทรศพัท์ :  2-1872 
 

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 5  
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

แนวทางการประเมิน 
5.1 มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบ หรือคณะทาํงานการจัดการความรู ้โดยมีผู้บริหารคณะร่วมเป็นคณะทํางาน 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสําคัญกับการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Explicit knowledge) จากความรู้ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้    
ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ผ่านกระบวนการจัดการความรู้  โดยได้ทําอย่างต่อเน่ืองและมี
การทบทวนทุกปีการศึกษา โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท้ังในระดับคณะและสาขาวิชา ในรูปของคณะกรรมการ
จัดการความรู้  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ในระดับคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบ
งานบุคคลและประกันคุณภาพ (สกอ. 5.1-5.1-01) โดยมีหน้าที่  

1. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร ์
2. สร้างความเข้าใจในหลักการจัดการความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากรของคณะ ฯ 
3. สนับสนุนและผลักดันให้สาขาวิชา/สํานักมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. ประสานงานและสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอกของคณะพยาบาลศาสตร์ 
5. กํากับ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

อย่างต่อเน่ือง 
6. รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นแนวความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ของ 

สาขาวิชา/สํานักสู่สาธารณะ 
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7. ประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ และพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 ในส่วนของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ในระดับสาขาวิชาน้ัน ประกอบด้วยคณาจารย์ทุกคน
ภายในสาขานั้นๆ โดยหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานโดยตําแหน่งหรือสาขาวิชามอบหมายผู้ที่เหมาะสมเป็นประธาน
แทน (สกอ. 5.1-5.1-02) และคณะกรรมการดําเนินงานมีหน้าที่ 

1. บริหารจัดการให้บุคลากรของสาขาวิชา/สํานัก มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการจัดการความรู้ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

2. กํากับ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ 

3. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สํานักและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับ   
คณะพยาบาลศาสตร์/เครือข่ายภายนอก 

4. ประเมินผลการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สํานัก และปรับปรุงการจัดการความรู้ต่อเน่ือง   
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.1-01 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 52/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 

สกอ. 5.1-5.1-02 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 53/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ (ระดับสาขาวิชา/สํานัก) ประจําปีการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 

 
 

5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สนับสนุนวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
สอดคล้อง 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะฯ ได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2559      
(สกอ. 5.1-5.2-01) โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ และ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง  
 ประเด็นความรู้ที่นํามาสู่การจัดการความรู้  ในปีการศึกษา 2559 น้ีน้ัน คณะยังให้ความสําคัญกับ
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ           
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา ในการผลิตบุคลาการทางด้านสุขภาพ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ” และ 
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 (ปรับปรุง ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป้าประสงค์ G1.1 
บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มศว มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ส่งเสริม
สมรรถนะทางด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตพยาบาล  และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัย



97 
 

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ G2.2 งานวิจัยและผลงานวิชาการมีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ กลยุทธ์สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
   ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาน้ัน พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) การจัดการความรู้
เน้นการเป็นแบบอย่างคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนิสิต      
โดยมีแนวปฏิบัติของทุกสาขาวิชา (สกอ. 5.1-5.2-02, สกอ. 5.1-5.2-03, สกอ. 5.1-5.2-04, สกอ. 5.1-5.2-05,     
สกอ. 5.1-5.2-06) แต่ในปีการศึกษา 2559 น้ี ยังพบอุบัติการณ์ของนิสิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการพร่องใน
คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การคัดลอกงานตนเองและคัดลอกงานเพ่ือน การเข้าห้องเรียนสาย การพูดโกหก
ส่อเสียด การปลอมลายเซ็น ซึ่งประเด็นคุณธรรมจริยธรรมน้ีสําคัญย่ิงต่อวิชาชีพพยาบาล ดังน้ัน คณะกรรมการ
จัดการความรู้จึงเลือกประเด็นคุณธรรมจริยธรรม เช่นเดิม และมุ่งเป้าที่นิสิตพยาบาลช้ันปีที่ 3 ซึ่งกําลังจะขึ้น
ช้ันปีที่ 4 และกลุ่มคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา ส่วนพันธกิจด้านการวิจัยเน้นการจัดการความรู้ในประเด็นของ
การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ และในปีการศึกษาน้ี 
คณะกรรมการจัดการความรู้เห็นชอบให้เป็นประเด็นคุณธรรมจริยธรรมกับการวิจัย เพ่ือจะได้ดําเนินการ
จัดการความรู้ในทิศทางเดียวกัน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.2-01 แผนการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

สกอ. 5.1-5.2-02 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: แนวปฏิบัติการสอนให้นิสิตมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สกอ. 5.1-5.2-03 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน: แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์สาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน 

สกอ. 5.1-5.2-04 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์: แนวปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

สกอ. 5.1-5.2-05 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ เรื่อง การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้เก่ียวกับปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 

สกอ. 5.1-5.2-06 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์: แนวปฏิบัติการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอนรายวิชา พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

5.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 2 เพื่อกําหนด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 
 สืบเน่ืองจากการตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย  จึงได้ถูกกําหนดเป็นประเด็นความรู้ที่นํามาสู่การการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ภายในสาขาวิชา
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และได้แนวปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ในที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ และในเวบไซต์ของคณะ ในปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: แนวปฏิบัติการป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม 
(Plagiarism) (สกอ. 5.1-5.3-01) 

2. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรม
คุณธรรม รายวิชา พชช 466 ปฏิบัติการสุขภาพชุมชน (การดูแลสุขภาพครอบครัว) (สกอ. 5.1-5.3-02) 

3. สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์: แนวปฏิบัติการจัดการเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมการไม่คัดลอกวรรณกรรมผู้อ่ืนสําหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 5.1-5.3-03) 

4. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น: แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ปฏิบัติการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเน้ือและเข้า
ช้ันใต้ผิวหนัง (สกอ. 5.1-5.3-04) 

5. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์: แนวปฏิบัติการป้องกันการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการของนิสิตช้ันปีที่ 4 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      
(พจว 473) (สกอ. 5.1-5.3-05) 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคณาจารย์
และนิสิตพยาบาลช้ันปีที่ 3 และมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ช่วยทํากระบวนการกลุ่ม          
คือ ดร.นิภาพร ละครวงศ์ จากโรงพยาบาลยโสธร และอาจารย์สราวุธ สมพงษ์ จากโรงพยาบาลปากพลี         
(สกอ. 5.1-5.3-06)  ผลการดําเนินการในส่วนของนิสิต คุณธรรมและจริยธรรมที่ตัวนิสิตอยากเสริมสร้าง      
คือ ความขยัน  ความตรงต่อเวลา การไม่พูดโกหก  กล้าที่จะเป็นผู้นํา การให้อภัย ความมีนํ้าใจ การมองโลกใน
แง่บวก ซึ่งประเด็นเหล่าน้ี ได้นําไปกระตุ้นให้กลุ่มคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนําไปสู่การ
ออกแบบการเรียนการสอน จนได้แนวปฏิบัติในระดับคณะ (สกอ. 5.1-5.3-07) และเผยแพร่ให้คณาจารย์ทุก
คนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ผ่านการแจ้งทางอีเมล์ ไลน์กลุ่ม และเวบไซต์ของคณะ (สกอ. 5.1-5.3-08) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.3-01 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: แนวปฏิบัติการป้องกันการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) 

สกอ. 5.1-5.3-02 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
จริยธรรมคุณธรรม รายวิชา พชช 466 ปฏิบัติการสุขภาพชุมชน (การดูแลสุขภาพ
ครอบครัว) 

สกอ. 5.1-5.3-03   สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์: แนวปฏิบัติการ
จัดการเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมการไม่คัดลอกวรรณกรรมผู้อ่ืนสําหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 5.1-5.3-04  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น: แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง ปฏิบัติการฉีดวัคซีนเข้า
น้ือและเข้าช้ันใต้ผิวหนัง 

สกอ. 5.1-5.3-05    สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์: แนวปฏิบัติการป้องกันการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการของนิสิตช้ันปีที่ 4 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (พจว 473) 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.3-06 รายงานสรุปโครงการการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
สกอ. 5.1-5.3-07 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
สกอ. 5.1-5.3-08 เวบไซต์คณะที่แสดงเมนูการจัดการความรู้และและแสดงรายละเอียดของแนวปฏิบัติที่ดี

ของแต่ละสาขาวิชา 
 

5.4 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติและผู้รับผิดชอบหรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลท่ีเกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ดําเนินการติดตามการนําใช้แนวปฏิบัติในระดับสาขาวิชาผ่าน
หัวหน้าสาขาวิชาในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งผลการดําเนินงานคณาจารย์กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติได้ (สกอ. 5.1-5.4-01) แต่ในส่วนของแนวปฏิบัติในระดับคณะน้ัน พ่ึงเสร็จสิ้นจากการ
กระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ัน จึงจะได้นําไปใช้ในปีการศึกษา 2560  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560  
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 

 

5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
นําไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
  

ผลการดําเนินการ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องการจัดการเรียนการ

สอนท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมจริยธรรมด้านการวิจัย ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
ระดับสาขาวิชาและคณะ ในปีการศึกษา 2559  (สกอ. 5.1-5.5-01) และได้ผลดีมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
และจัดเก็บเป็นระบบโดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล์ ไลน์กลุ่ม เว็บไซต์ของคณะ (สกอ. 5.1-5.5-02) และในท่ี
ประชุมของสาขาวิชา เพ่ือให้ทุกสาขาวิชาได้นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.5-01 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอนจาก

การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 
2559 

สกอ. 5.1-5.5-02 เว็บไซต์คณะที่แสดงเมนูการจัดการความรู้และและแสดงรายละเอียดของแนวปฏิบัติที่ดี
ของแต่ละสาขาวิชา 
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5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งช้ี
ของแผน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา ทุกรอบ 12 เดือน (สกอ. 5.1-
5.6-01) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-5.6-01 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการความรู้ 3.6.1 แนวปฏิบัติด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตพยาบาล  

 
5.7 นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ในปีต่อไป 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้นําแผนการจัดการความรู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (สกอ. 5.1-5.7-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-5.7-01 สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วาระที่  4  
เพ่ือพิจารณาเรื่องข้อเสนอแนะ เพ่ือการจัดการความรู้ใน ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ            
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์   เบอร์โทรศัพท์ :  2-1803 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์      เบอร์โทรศัพท์ :  2-1803 
 

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 6 
 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ          

สายสนับสนุน 
            
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร ความ
ต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือ
วัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ผลการดําเนินการ 
            คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะฯ โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  4 ปี (พ.ศ.2560 -2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 6 ตัวช้ีวัด (สกอ. 5.1-6.1-01) ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์จุดแข็งและ 
จุดอ่อนด้านบุคลากรและกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา ต้ังแต่การสรรหาโดยการจัดทําแผน
อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามสาขาวิชา ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) (สกอ. 5.1-6.1-
02 และ สกอ. 5.1-6.1-03 ) โดยในปีงบประมาณ 2560 มีอัตรารับอจารย์ใหม่จํานวน 12 อัตรา แต่ทั้งน้ี      
มหาลัยวิทยาลัยกําหนดมีการจัดรายช่ืออาจารย์ลงตามโครงสร้างใหม่ที่มีการปรับปรุงเหลือ 5 สาขาวิชา และ
ผ่านการรับรองจากท่ีประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงการขอปรับลดคุณวุฒิเป็น ปริญญาโทและ/
หรือปริญญาเอก 
                มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิ
การศึกษาที่สูงขึ้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับระบบการพัฒนา
สมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial competency) สําหรับผู้บริหาร จํานวน 
6,000 บาท  และ สมรรถนะเฉพาะ/ความรู้ตามสายงาน (Job competency)  ของสายวิชาการ (ผู้บริหารที่
ปฏิบัติหน้าที่สอน อาจารย์และนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน)  จํานวน 10,000 บาท และสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 8,000 บาท  รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในรายที่ไม่ยังเคยอบรม
ภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท/ทุน (สกอ. 5.1-6.1-04)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6.1-01 แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ  2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5  เป้าประสงค์ที่  5.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

สกอ. 5.1-6.1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 
วันศุกร์ที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 ข้อ    5.1   การติดตามแผนกรอบอัตรากําลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนอัตรากําลังบุคลากรระยะ 5 ปี (2560-2564) 

สกอ. 5.1-6.1-03 แผนกรอบอัตรากําลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ กรอบอัตรากําลัง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 -2564) คณะพยาบาลศาสตร์ 

สกอ. 5.1-6.1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันเสาร์
ที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ข้อ 3.5.6  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ข้อ 3.5.7 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับทุน
พัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560 

 

6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

ผลการดําเนินการ 
 การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล G 5.3.พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์  ของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี 
(พ.ศ.2560 -2563) ได้กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อน
ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมจํานวน 6 ตัวช้ีวัด เช่นร้อยละของผู้บริหารที่มีสมรรถนะการบริหารจัดการใน        
ระดับดีมาก ร้อยละอาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในระดับดี ของบุคลากร
ต่อสภาพการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ร้อยละของอัตราการคงอยู่ของสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ เป็นต้น (สกอ. 5.1-6.2-01)  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6.2-01 แผนพัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล G 5.3.พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์                
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 -2563) 

 
6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน       
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนินการ 
 มีการติดตามประเมินผลสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากรของปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 -2563)  และรายงานผล
ความสําเร็จของแผนฯ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –มีนาคม 2560) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
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คณะฯ เพ่ือพิจาณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ในรอบ 12 เดือน (สกอ. 5.1-6.3-01  
สกอ. 5.1-6.3-02  และสกอ. 5.1-6.3-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6.3-01 รายงานผลการดําเนินงานความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน   

สกอ. 5.1-6.3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์
ที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ข้อ3.4.4 พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 6 เดือน)  ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี       
(พ.ศ.2560 – 2563)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
G 5.3.พัฒนาบุคลากรใหม้ีลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ผลการดําเนินการ 
 จากการติดตามผลการดําเนินงานของการพัฒนาบุคคลกรในแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 รอบ 6 
เดือนพบว่า จากจํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน1 ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากบางตัวช้ีวัดอยู่ในระหว่าการเก็บข้อมูล และปัญหาตัวช้ีวัดที่มีแนวโน้มว่าไม่บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ตัวช้ีวัดเก่ียวกับการเพ่ิมจํานวนการดํารงตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  จึงได้มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการของแผนรอบ 12 เดือน ด้านการเพ่ิมจํานวนการดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการคือ กําหนดให้สาขาวิชาจัดสรรภาระงานให้กับอาจารย์ที่ถึงเวลากําหนดการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ส่วนเร่ืองการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก มีปัญหาการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน มีการจบล่าช้า จึงได้
มีการปรับปรุงระยะเวลาในการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่กําหนดข้อตกลงให้ลาได้ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร หากครบกําหนดแล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา ผู้ลาศึกษาต่อจะต้องกลับไปปฏิบัติงานก่อน  
(สกอ. 5.1-6.4-01)   
              ผลการติดตามความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจํา 2561 รอบ 12 เดือน 
ณ เดือนสิงหาคม 2560  พบว่า มีจํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จ 4 ตัวช้ีวัดในจํานวน 6 ตัวช้ีวัด และได้รายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ 
ครั้งที่ 14/2560  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ข้อ 3.7  พิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ 2561 เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 ตามท่ีมีข้อเสนอแนะจากเวทีการ
ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 
ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2560 ณ รอยัลฮิล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยมีการ
วิเคราะห์จุดอ่อนของการพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาเฉพาะระดับปริญญาเอกและเสนอแนะให้มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเฉพาะทาง และการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมถึงการผลิตอาจารย์รุ่นใหม่เพ่ือ
รองรับอัตราเกษียณราชการในช่วงปี พ.ศ.2565 -2567 โดยมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ระยะ 3 ปี 
(สกอ. 5.1-6.4-02 และสกอ. 5.1-6.4-03 )    
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-6.4-01 ตัวอย่าง MOU การลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561  
สกอ. 5.1-6.4-02 รายงานติดตามความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล G 5.3.พัฒนาบุคลากร
ให้มีลักษณะทีพึ่งประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 
-2563) รอบ 12 เดือน ณ เดือนสิงหาคม 2560  

สกอ. 5.1-6.4-03 รายงานประชุมคณะประจําคณะพยาบาลศาสตร์  วาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2560      
วันศุกร์ที่ 11 สงิหาคม 2560 ข้อ 3.7  พิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์     เบอร์โทรศพัท์ : 2-1803 
ผู้รายงานผล      :  อาจารย์ ดร. มยุรฉัตร  กันยะมี          เบอร์โทรศพัท ์: 2-1860 
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 7 
 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 
แนวทางการประเมิน 
7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบาย และให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกําหนด
นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 5.1-7.1-01) และในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา            
คณะพยาบาลศาสตร์  มีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพเป็นที่ปรึกษา ในการกําหนด
นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนการดําเนินงาน การติดตามกํากับ และการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  (สกอ. 5.1-7.1-02 ) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-7.1-01 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
สกอ. 5.1-7.1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 

2559 ที่ 69/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 
 
7.2 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่กําหนดในระบบ CHE QA online 
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ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังน้ี 

1) มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ ผ่านคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (สกอ. 5.1-7.2-01) (สกอ. 5.1-7.2-02) (สกอ. 5.1-7.2-
03)  (สกอ. 5.1-7.2-04)  (สกอ. 5.1-7.2-05)   

2) มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา) (สกอ. 5.1-
7.2-02) และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ กําหนดในระบบ CHE QA online และได้มีการ
กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 
(สกอ. 5.1-7.2-05)   

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-7.2-01 บันทึกข้อความพิจารณามอบหมายผู้กํากับตัวบ่งช้ี ผู้เขียนรายงาน และผู้จัดเก็บข้อมูล

หลักฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะฯ   
สกอ. 5.1-7.2-02 บันทึกข้อความติดตามการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 6 เดือน  

สกอ. 5.1-7.2-03 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.1.2 การติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 6 เดือน ประจําปีการศึกษา 2559 

สกอ. 5.1-7.2-04 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.1.3 ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 - 2562 

สกอ. 5.1-7.2-05 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบ 4.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สกอ. 5.1-7.2-06 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 28 
เมษายน 2560 วาระพิจารณาที่ 3.4.3 พิจารณากําหนดวันประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

 

7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและเชื่อมโยงสู่แผน
กลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตรได้มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ และมีการนําผลการวิเคราะห์ จุดแข็งและ
จุด อ่อนที่ ควรพัฒนามาปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์  4 ปี  (พ .ศ .2559 – 2562) และแผนปฏิ บั ติการ          
ประจําปีงบประมาณ 2560 (สกอ. 5.1-7.3 -01) (สกอ. 5.1-7.3-02) (สกอ. 5.1-7.3-03) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

สกอ. 5.1-7.3-01 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

สกอ. 5.1-7.3-02 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560– 2563) 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-7.3-03 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 
ผลการดําเนินการ   

  คณะพยาบาลศาสตร์มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สกอ. 5.1-7.4-01) และมีการติดตามปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่มี
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อระดับ
คะแนนในการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2559 ได้แก่ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์        
(สกอ . 5 .1-7.4-02) และผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตี พิมพ์และเผยแพร่ (สกอ . 5 .1-7.4-03)               
(สกอ. 5.1-7.4-04) โดยผลประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ของปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี  เท่ากับ 
3.91 คะแนน (สกอ. 5.1-7.4-05)  และในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินตนเองเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับดี 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
สกอ. 5.1-7.4-01 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

สกอ. 5.1-7.4-02 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 26 
พฤษภาคม 2560 วาระแจ้งเพ่ือทราบที่ 4.2.7 การติดตามการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

สกอ. 5.1-7.4-03 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 27 
มกราคม 2560 วาระพิจารณาที่ 3.3.11 พิจารณาแนวปฏิบัติการกระจายความรับผิดชอบ
ในการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ ตําราและหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
เพ่ือเตรียมการรับรองสถาบันการศึกษา 

สกอ.5.1-7.4-04 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเพ่ือให้ ต้นฉบับงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

สกอ. 5.1-7.4-05 รายงาน AS3 ปีการศึกษา  2558  
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนินการด้านการบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ สามารถดําเนินงานได้ จํานวน 7 ข้อ 
เท่ากับ 5 คะแนน 

 

  

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7  ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  
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ตัวบง่ช้ีที่ สกอ 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี     : ปีการศกึษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ     เบอร์โทรศพัท์ : 2-1821 
ผู้รายงานผล      : อาจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร     เบอร์โทรศพัท์ : 2-1821  
เกณฑก์ารประเมิน : 

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  
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย

คณะกรรมการฯ ติดตามบริหารจัดการหลักสูตรมีการกํากับติดตามประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและข้อบังคับสภาการ
พยาบาล ตั้งแต่การคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร (สกอ. 5.2-1-01) การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน (สกอ. 5.2-1-02) 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา (สกอ. 5.2-1-03) ระบบการคัดเลือกนิสิตและการผลิตบัณฑิต (สกอ. 5.2-1-04) 
การติดตามบัณฑิตที่ได้งานทํา (สกอ. 5.2-1-05)  
 

รายการหลกัฐาน  
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.2-1-01 ระบบและกลไกการคัดเลอืกอาจารย์ประจําหลักสตูร 
สกอ. 5.2-1-02 ระบบและกลไกการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน  
สกอ. 5.2-1-03 ระบบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา 
สกอ. 5.2-1-04 ระบบการคัดเลือกนิสิตและการผลติบัณฑิต 
สกอ. 5.2-1-05 ระบบการตดิตามการได้งานทําของบัณฑิต 
 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่

กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา ดังน้ี          
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การคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ โดยพิจารณาอาจารย์จากทุกสาขาวิชาฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สกอ. 5.2-2-01)  

การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการก่อนการเปิดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยพิจารณา
คุณสมบัติจากประสบการณ์สอน ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสอดคล้องกับรายวิชา และการกําหนด
ผู้สอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานข้ันต่ําของผู้สอนแต่ละคน (สกอ. 5.2-2-02)  นอกจากน้ัน อาจารย์ผู้สอนยัง
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเน่ืองด้านวิชาวิชาการ วิชาชีพพยาบาล ทักษะการจัดการเรียนการสอน 
และทักษะการวัดและประเมินผล เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (สกอ. 5.2-2-03) 

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)         
จะครบรอบการรับรองจากสกอ.ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สกอ. 5.2-2-04) กําหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ  (สกอ. 5.2-2-05) กําหนดกรอบระยะเวลาและกระบวนการปรับปรุง (สกอ. 5.2-2-06) เพ่ือ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

การคัดเลือกนิสิต มีการวางแผนการคัดเลือกเป็นระบบสอบตรง และระบบ Admission กําหนดจํานวน 
คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สกอ. 5.2-2-07) และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (สกอ. 5.2-2-08) โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต (สกอ. 5.2-2-09) ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สกอ.5.2-2-10)   

การผลิตบัณฑิต จัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค และภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามระเบียบและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตามหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดย  

1) คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ทําหน้าท่ีในการกําหนด นโยบายในการจัดการเรียนการ
สอน ติดตามกํากับการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
(สกอ.5.2-2-11)   

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทําหน้าที่ในการควบคุม คุณภาพการเรียนการ
สอน การดําเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนงาน  และจัดกระบวนการจัดการเรียน การสอนให้เป็นตามที่
หลักสูตรกําหนด (สกอ.5.2-2-12)  

3) หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน มอบหมายให้หัวหน้ารายวิชา
รับผิดชอบในการพิจารณาประมวลการสอนรายวิชา จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประสานงานกับ
อาจารย์ผู้ร่วมสอน นิสิต และการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์รายวิชา (สกอ. 5.2-2-13) 

การติดตามการได้งานทําของบัณฑิต โดยให้บันทึกข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิตพร้อมกับประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงาน พบว่าบัณฑิตจํานวน 96 คน             
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ได้งานทําร้อยละ 100 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตทุกด้านอยู่ในระดับดี คะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.03 (สกอ. 5.2-2-14) 

การกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาอย่างต่อเน่ือง
ทุกภาคการศึกษา (สกอ. 5.2-2-15)  

 

 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

สกอ. 5.2-2-01 อาจารย์ประจําหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สกอ. 5.2-2-02 1) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ พิเศษ 4/2560 

วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณาแนวปฏิบัตกิารเตรียมอาจารย์ใหม ่
2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 7/2559  
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559  วาระพิจารณาเปลี่ยนแปลงหัวหน้ารายวิชาที่สาขาวิชา 
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์รับผิดชอบ 
3) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ พิเศษ 4/2560 
วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณาเปลีย่นแปลงหัวหน้ารายวิชาทีส่าขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรับผดิชอบ 
4) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ครั้งที ่7/2560  
วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วาระ 3.1.3 พิจารณาเพ่ิมอาจารย์ผูส้อนในรายวิชา 

สกอ. 5.2-2-03 รายงานผลการพัฒนาทักษะและความรู้ของคณาจารย์ 
สกอ. 5.2-2-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 728/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
สกอ. 5.2-2-05 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
สกอ. 5.2-2-06 กรอบระยะเวลาและกระบวนการปรับปรุงหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2560) 
สกอ. 5.2-2-07 การวางแผนการคัดเลอืกนิสติ 
สกอ. 5.2-2-08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2548   

หมวด 3 การรบัเข้าเป็นนิสิต 
สกอ. 5.2-2-09 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตร ีประจําปีการศึกษา 2559   
สกอ. 5.2-2-10 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 7/2560   

วันอาทิตยท่ี์ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณาตดัสินผลการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาตอ่ระดบั
ปริญญาตรี (หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) ประจําปีการศึกษา 2560 (สอบตรง) 

สกอ. 5.2-2-11 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3668/2559 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์    
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  

สกอ. 5.2-2-12 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 65/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตร
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
บัณฑิต สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 

สกอ. 5.2-2-13 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 4/2559  
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 วาระพิจารณา (ร่าง) มคอ. ประมวลการสอน ภาระงานสอน 
ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาประจําภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2559 

 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 10/2559  
วันเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 วาระพิจารณา (ร่าง) มคอ. ประมวลการสอน ภาระงานสอน 
ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาประจําภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2559 

 3) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 3/2560  
วันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณา (ร่าง) มคอ. ประมวลการสอน ภาระงานสอน 
ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดร้อน  
ปีการศึกษา 2559  
4) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 1/2560  
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560  พิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
5) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ พิเศษ 4/2560 
วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณาผลการศึกษาและผลทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

 6) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ พิเศษ 1/2560 
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5/มคอ.6) ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

 7) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 6/2560  
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 วาระพิจารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชา  
(มคอ.5/มคอ.6) ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

สกอ. 5.2-2-14 ผลการได้งานทําของบัณฑติ และผลประเมนิความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 
สกอ. 5.2-2-15 1) รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 1/2560 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560  
วาระพิจารณารับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559  
วาระรับรองผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5-มคอ.6) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
2) รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 2/2560 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
วาระพิจารณาทบทวนเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการศึกษาภาคปฏิบัติ 
3) รายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 7/2560  
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศกึษา 2559 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนนิการ  

คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การจ้างอาจารย์พิเศษภาคทฤษฎีเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้กับผู้
มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับวิชาชีพพยาบาล การส่ือสาร
สุขภาพ ฯลฯ โดยให้หัวหน้าวิชาประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาเสนอ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สกอ 5.2-3-01) 

ด้านการศึกษาภาคปฏิบัติ สนับสนุนให้มีการจ้างอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ (พยาบาลพ่ีเลี้ยง) (สกอ 5.2-3-02) 
จากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือให้มีอัตราส่วนระหว่างจํานวนนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยอัตราส่วนระหว่าง
จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยู่ระหว่าง 1: 5-8 คน ทําให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนาผลงานของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงานใน
สถาบันชั้นนําของประเทศ เช่น ณ ศูนย์มหาวชิรมหาลงกรณ์ และสถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติพระบรมราชชนนี เป็นต้น (สกอ 5.2-3-03) 

ด้านการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน คณะพยาบาลศาสตร์ดําเนินการจัด 1) โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล และระบบคลังข้อสอบ เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจหลักการวัดและประเมินผล และจัดทํา
คลังข้อสอบ 2) โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้คณาจารย์ร่วมวางแผนการจัดการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560 และพัฒนาระบบการสอนในรูปแบบ Team base learning เพ่ือสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการประชุม/อบรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง เพ่ือพัฒนาพยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกให้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล และมีความเข้าใจหลักการกระบวนการการสอนในคลินิก การ
ประเมินผล และ 5) กิจกรรมความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีการพบ
ผู้บริหาร อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ จากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
และผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ (สกอ 5.2-3-04) 

ด้านการทบทวนความรู้ของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 4 โดยจัดโครงการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม
การสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง ประจําปีการศึกษา 2559 (สกอ 5.2-
3-05) 

ด้านการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ การจัดสรรงบประมาณและเวลาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทํางานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ (สกอ 5.2-3-06)  
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รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ 5.2-3-01 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 4/2559  

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 วาระพิจารณา (ร่าง) มคอ. ประมวลการสอน ภาระงานสอน 
ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาประจําภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2559 
2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 10/2559  
วันเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 วาระพิจารณา (ร่าง) มคอ. ประมวลการสอน ภาระงานสอน 
ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาประจําภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2559 
3) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 3/2560  
วันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณา (ร่าง) มคอ. ประมวลการสอน ภาระงานสอน 
ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2559  

สกอ 5.2-3-02 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
สกอ 5.2-3-03 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มหาวชิรมหาลงกรณ์   
สกอ 5.2-3-04 1) สรุปรายงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล และระบบคลังข้อสอบ 

2) สรุปรายงานโครงการสัมมนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
3) สรุปรายงานการใช้งบประมาณสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวชิาการ  
4) สรุปรายงานโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
5) สรุปรายงานกิจกรรมความร่วมมอืจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์ 

สกอ 5.2-3-05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ครั้งที ่8/2559  
วันพฤหัสบดีที ่18 สิงหาคม พ.ศ.2559 วาระพิจารณารูปแบบกิจกรรมทบทวนความรู้นิสติชั้นปีที ่4

สกอ 5.2-3-06 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วาระพิจารณาอนุมตัิงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก 
งบประมาณรายได ้

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะฯ ได้ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมทบทวนการดําเนินการหลักสูตรฯจากผู้ใช้บัณฑิต พบว่า 
สมรรถนะของบัณฑิตที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะทางปัญญา 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเสนอให้มีการปรับรูปแบบ
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การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นิสิตมีการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อ้างอิง 
โดยอาจใช้สถานการณ์จําลอง หรือเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้จากโครงงาน ฯลฯ ผู้สอนกระตุ้นให้เกิด
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาเอกสาร ตําราการสอนท่ีใช้ในการ
สอนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและนําใช้ในการพยาบาลได้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนา
ให้นิสิตได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่สามารถนํามาใช้ในการพยาบาล การจัดการดูแลผู้รับบริการอย่าง
เป็นระบบ โดยได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (สกอ 5.2-6-01) นําเสนอใน
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (สกอ 5.2-6-02) 
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ 5.2-4-01 มคอ.7 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
สกอ 5.2-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2560  

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วาระพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา 2559 

 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

ผลการดําเนนิการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นําผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 แจ้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ และนําผลการ
พิจารณาดังกล่าวแจ้งแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปปฏิบัติ โดยกําหนดให้ทุกรายวิชานําผลการประเมินทั้งจาก มคอ.5 
หรือ มคอ.6 (สกอ 5.2-5-01) และผลจากการประเมินรายวิชา (สกอ 5.2-5-02) รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ (สกอ 5.2-5-03) มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรฯ ต่อไป (สกอ 5.2-5-04) 

 
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ 5.2-5-01 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ประจําปีการศึกษา 2559 
สกอ 5.2-5-02 ผลการประเมนิรายวิชา ประจําปีการศึกษา 2559 
สกอ 5.2-5-03 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560  

วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560  วาระพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปีการศกึษา 2559 

สกอ 5.2-5-04 รายงานการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา  
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนนิการ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐานจากสภาวิชาชีพ โดยได้รับการประเมินขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558-2562) (สกอ 5.2-6-01) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
สกอ 5.2-6-01 1) หนังสือรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติจากสภาวิชาชพี 

2) หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลการดําเนินการตามระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรประจําปีการศึกษา 
2559 จํานวน 6 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ ผลการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ   5 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที่ มศว 5.1 : การบรหิารจัดการแบบลีน (Lean Management) 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี     : ปีการศกึษา  
ผู้รับผิดชอบ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์  เบอรโ์ทรศัพท ์:  2-1803 
ผู้รายงานผล      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์     เบอรโ์ทรศัพท ์:  2-1803 
เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรอื 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ้ 
การดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 
(Waste) เพื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
ผลการดําเนนิการ      
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายการบริการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การบริหารแบบลีน 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคัดเลือกการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน
ของงานในสํานักงานคณบดี ในงานการเงิน งานบุคคล และงานพัสดุ ได้มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบใน 
นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนของกระบวนการของงานและสาเหตุของการสูญเสียของแต่ละงาน เพ่ือคัดเลือกงาน
ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ จากจํานวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) งานการเงินนําเสนอการปรับปรุงกระบวนการ
ข้ันตอนของงานการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน  2)  งานบุคคล นําเสนอการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนของ
งานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และ 3) งานพัสดุ นําเสนอการปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนของงาน          
การจัดทําค่าเสื่อมราคา 

  ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นสูง พบว่าการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงาน มีการสูญเสียระยะเวลาในการทํางานมาก ขั้นตอนการทํางานมีความเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย           
จากการทําเอกสารหลายคร้ังและยังมีข้อมูลไม่ถูกต้องทําให้ใช้ระยะเวลาแก้ไขงานประมาณ 3- 4 เดือน มีความ
สิ้นเปลืองกระดาษ เวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่การเงิน และมีความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
(เงินอุดหนุนจากภาครัฐ) ล่าช้า และอาจจะเบิกจ่างเงินไม่ทันในภาคปลาย  ส่วนเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
งานบุคคล การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนของงานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และงานพัสดุ การปรับปรุง
กระบวนการข้ันตอนของงาน การจัดทําค่าเสื่อมราคา พบว่าสามารถควบคุมการทํางานได้ไม่ซับซ้อน แก้ไขโดยการ
กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือเข้าใจในการปฏิบัติตามข้ันตอน            
(มศว 5.1-1-01)  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.1-1-01 ข้อมูลที่แสดงกระบวนการของงานในงานบุคคล งานพัสดุและงานการเงิน ในแผนการ

วิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียเพ่ือคัดเลือกงานที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานการเงิน 
งานบุคคล และงานพัสดุ ปีการศึกษา 2559  
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2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
ผลการดําเนนิการ 
       จากการคัดเลือกงานที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทฺธิภาพของ งานการเงิน เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการเงินดําเนินการปรับปรุงกระบวนการของงานดังกล่าว  ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุของความสญูเสียตามแบบฟอร์ม (มศว 5.1-2-01)         . 
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 

มศว 5.1-2-01 ข้อมลูการวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียของงานบุคคล งานพัสดุ และงานการเงิน  
ในแผนการวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียเพ่ือคัดเลอืกงานที่ตอ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
งานการเงิน งานบุคล และงานพัสดุ ปีการศกึษา 2559  

 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีจะใช้
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 
ผลการดําเนินการ 
 ภายหลังจากการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียของกระบวนการในงานการเงินเร่ืองการเบิกจ่ายค่าสอน
เกินภาระงาน ได้จัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการของงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตามและ
ประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง  และให้นํามาเสนอ เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ (มศว 5.1-3-01) 
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.1-3-01 แผนปรับปรุงกระบวนการของงานการเงิน เรื่อง การเบิกค่าสอนภาระงานเกิน ในแผนการ

วิเคราะห์สาเหตุความสญูเสียเพ่ือคัดเลอืกงานท่ีต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ งานการเงิน 
งานบุคล และงานพัสดุ ปีการศึกษา 2559 

 
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
ผลการดําเนินการ 
      เจ้าหน้าที่งานการเงินได้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามแผน โดยมีการ
ประสานงานกับงานวิชาการและหัวหน้ารายวิชาต่างๆ ในการกําหนดข้อตกลงการจัดทําเอกสารประมวลรายวิชาให้
ถูกต้องกับเวลาการปฏิบัติงานสอนจริง เน่ืองจากอาจารย์หลายคนที่มีเวลาสอนซ้ําซ้อนกับเวลาของวิชาอื่นๆ และ
กําหนดเวลาในการส่งเอกสาร การลงนามรับรองความถูกต้อง โดยจัดทําเป็น Work Flow ของกระบวนการของ
งานที่ปรับปรุงใหม่ และดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประเมินความสําเร็จ  (มศว 5.1-4-01)  
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รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.1-4-01 แผนปรับปรุงกระบวนการของงานการเงิน เรื่อง การเบิกค่าสอนภาระงานเกิน 

ปีการศึกษา  2559 ในแผนการวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียเพ่ือคัดเลือกงานท่ีต้องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานการเงิน งานบุคล และงานพัสดุ ปีการศึกษา 2559 

 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
 

ผลการดําเนนิการ 
 มีการติดตามประเมินความสําเร็จของงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่ตามตัวชี้วัดของแผน 

พบว่า การปรับปรุงงาน งานการเงิน เร่ือง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน สามารถลดระยะเวลา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานคือลดความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนจากภาครัฐ) และได้นําเสนอ
ผลการปรับปรุงกระบวนการของ งานการเงิน ปีการศึกษา 2559 แก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร์ คร้ังที่ 7 /2560 ในวัน ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ข้อ 3.3.2  พิจารณาผลการบริหารจัดการแบบลีน    
งานการเงินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน  เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในการดําเนินงาน ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในการบริหารจัดการแบบลีน และให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1 ) เรื่องลีนการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงาน ที่ยังพบปัญหาในขั้นตอนการจัดส่งเอกสารของบางรายวิชายังมีความล่าช้า อาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้ลงนาม
รับรอง ที่ประชุมเสนอแนะ ให้กําหนดเวลาของการจัดส่งเอกสารภายใน 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
หากรายวิชาใดไม่ส่งเอกสารตามที่กําหนด หรืออาจารย์ไม่ลงนามรับรองเอกสาร จะไม่ทําการเบิกค่าภาระงานสอน
เกิน เพ่ือลดความเสี่ยงของการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้(เงินอุดหนุนจากภาครัฐ)ที่มีความล่าช้า หรืออาจจะ
เบิกจ่ายไม่ทัน โดยเฉพาะในภาคการศึกษาปลาย 2) เสนอแนะให้ทําลีนเร่ืองการประหยัดกระดาษ ให้มีการใช้
กระดาษ 2 หน้า และ 3) ให้มีการลีนเร่ือง การประหยัดหมึกพิมพ์ และป้องกันผลเสียต่อสุขภาพ เสนอแนะให้มีการ
ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน  (มศว 5.1-5-01)  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.1-5-01 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 

พ .ศ . 2560  ข้อ 3.3.2 พิจารณาผลการบริหารจัดการแบบลีน งานการเ งิน เรื่อง 
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน 

 

6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ท่ีได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการดําเนนิการ 
              จากการประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานการเงินเรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้
ประสิทธิภาพ  จึงได้ ดําเนินการปรับปรุงข้ันตอนของการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานตามที่คณะกรรมการ
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เสนอแนะ และกําหนดเป็นการควบคุมภายในเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน และจะนําเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังที่ 8/2560 วันที่ 25  สิงหาคม 2560  เพ่ือพิจารณารับรองแนวปฏิบัติ
และประชาสัมพัน์ให้อาจารย์และงานต่างๆ รับทราบและยึดเป็นแนวปฏิบัติของปีการศึกษา 2560 (มศว 5.1-6-01)                           
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.1-6-01 Work flow แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน ที่ปรับปรุงใหม ่ 

 
 
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านการบริหารจัดการแบบลีน ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 
6 ข้อ เท่ากับ  5 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 
6  ขอ้ 6  ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6)
5  คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที่ มศว 5.2 : การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิง่แวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี     : ปีการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ       : นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรแีก้ว  เบอร์โทรศัพท ์: 2-7711 
ผู้รายงานผล       : นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรีแก้ว  เบอร์โทรศัพท ์: 2-7711 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
การดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 

ผลการดําเนนิการ 
ปีการศึกษา 2559  คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและส่ิงแวดล้อม

พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้ดําเนินงานตามนโยบายด้านมาตรการประหยัดพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์       
และนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีตัวแทนคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาและ
สายปฏิบัติการจากทุกงานร่วมเป็นคณะกรรมการสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม (มศว 5.2-1-01)  
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.2-1-01 คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ท่ี 21/2560 เรือ่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพ

และส่ิงแวดลอ้ม ประจําปีงบประมาณ 2560 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
 

2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
 

ผลการดําเนนิการ 
มีการดําเนินงานด้านพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานตามแผนการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (มศว 5.2-2-01) โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
(มศว 5.2-2-02) และจัดทําแผนปฏิบัติการพร้อมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล
การดําเนินงาน (มศว 5.2-2-03) โดยได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา (จุดแข็ง-จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ) มาเป็นแนวทางการจัดทําแผนและปรับปรุง
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (มศว 5.2-2-04) 
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รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.2-2-01 แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
มศว 5.2-2-02 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
มศว 5.2-2-03 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 พร้อมตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลการดําเนินงาน
มศว 5.2-2-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  

ตัวบ่งชี้ที่ มศว5.2: การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
(จุดแข็ง-จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ)  

 
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่ระบุไว้ใน
แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยในปีการศึกษา 2559 มีการกําหนดกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการประหยัดพลังงาน (มศว5.2-3-01)    
 ด้านพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการจํานวน 6 กิจกรรม ดังน้ี  
1.เพ่ิมจุดสีเขียวภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
2.ปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกอาคาร (การทาสีอาคารภายนอก, การปรับปรุงทางเดินเท้ารอบอาคาร และการ
ปรับปรุงลานพ้ืนหน้าคณะ)  
3.ปรับปรุงห้องประชุม จํานวน 3 ห้อง  
4. การแยกประเภทขยะ  
5.การกําจัดมูลนก  
6.การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย  (มศว5.2-3-02)    
 ด้านประหยัดพลังงาน มีการดําเนินการจํานวน 4 กิจกรรม ดังน้ี  
1.เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน   
2.นโยบายการใช้ลิฟท์  
3.การตรวจสอบสภาพเคร่ืองปรับอากาศ และการทาํความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  
4.กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน (มศว5.2-3-03)    
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว5.2-3-01 รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 

1/2560 วาระพิจารณาแผนการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและประหยัดพลังงาน 
มศว5.2-3-02 หลักฐานแสดงการดําเนินงานด้านพัฒนาสภาพกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว5.2-3-03 หลักฐานแสดงการดําเนินงานด้านประหยัดพลังงาน 

 
4. มีการดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (มศว 5.2-4-01) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์           
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 พบว่า การดําเนินงานตามนโยบายการประหยัดพลังงานท่ี
ดําเนินการอยู่น้ัน ทั้งในส่วนการปรับเปล่ียนอุปกรณ์หลอดไฟ การดูแลทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ นโยบาย
การใช้ลิฟท์ รวมทั้งการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ส่งผลให้มีการลดพลังงานได้  จึงพิจารณาให้มีการดําเนินงาน
ต่อไป ส่วนในด้านการพัฒนาสภาพกายภาพและส่ิงแวดล้อม ได้มีการปรับปรุงสถานที่และทัศนียภาพท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ ทําให้ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะแก่บุคลากรและนิสิต             
(มศว 5.2-4-02) 
 นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 40 เครื่อง และหลอดไฟประหยัด
พลั งงาน (LED) จํ านวน  1 ,439 ดวง จากมหาวิทยาลัย  (นอกเหนื อจากงบประมาณที่ ได้ รับ จัดสรร )                
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําข้อมูลเสนออนุมัติมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นตาม
นโยบายประหยัดพลังงาน ซึ่งจะดําเนินการติดตั้งในงบประมาณประจําปี พ.ศ.2561 (มศว 5.2-4-03) โดยส่งผลให้
คณะไม่ต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟ 
 

รายการหลกัฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.2-4-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดอืน 
มศว 5.2-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์   

คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วาระที่ 3.4.4 พิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 6 เดือน) ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.2560 – 2563) 

มศว 5.2-4-03 หลักฐานแสดงการได้รับจัดสรรเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) 
 

5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง 
หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 
 

ผลการดําเนนิการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ รับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา

สภาพกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ขอ้เสนอแนะในการวางแผนการดาํเนินงานในปีการศึกษาตอ่ไป  
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 ท้ังน้ี คณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและส่ิงแวดล้อม ได้มีการประชุมรับทราบข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของยุทธศาสตร์ที่
ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ที่คณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ 
โดยจะนําไปใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (มศว 5.2-5-01) 
 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลกัฐาน 
มศว 5.2-5-01 รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2560 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560  
 

สรุปผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการดําเนินการด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานประจําปีการศึกษา 
2559  จํานวน 5 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5  
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 : อาจารย์ประจําคณะทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งวิชาการมีน้อย 

 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานวิจัย ตํารา บทความ
เพ่ือเสนอขอตําแหน่งโดยให้รางวัล แรงจูงใจ ได้แก่
ให้การสนับสนุนทุนในการทําตํารา ให้ความรู้และหา
ผู้เช่ียวชาญแนะนําการเขียนตํารา หนังสือ 
2.สนับสนุนเรือ่งเวลาในการทําผลงานโดยกําหนด
วิธีการส่งเสริมให้ชัดเจน  
3.มีงบค่าตอบแทนสําหรับอาจารย์ preceptor 
ให้เพียงพอในการลดภาระงาน และมีการวางแผน
ล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณ 
4.มีการวางแผนชัดเจนโดยเฉพาะในรายที่มี
คุณสมบัติและผลงานในขั้นตอนเกือบจะสําเร็จให้มี
เวลาในการทําผลงานได้เร็วขึ้น  

 

ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.4 : จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สัดส่วนจํานวนนิสิตต่อจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริงมีน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนากลยุทธ์ในการรับอาจารย์ใหม ่
2. สร้างขวัญและกําลังใจเพ่ือการคงอยู่ของอาจารย์

ที่ปฏิบัติงานจริง 
3. ติดตามอาจารย์ที่กําลังศึกษาให้สําเร็จการศกึษา

และกลับมาปฏิบัติหน้าที่โดยเร็ว 
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสัดส่วน

ของนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ 1.5 : การบรกิารนสิิตระดับปริญญาตร ี
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมและการ
บริการแก่นิสิตเป็นไปตามกระบวนการของ PDCA 

ไม่มี 

คณะฯ มีการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด โดยมีช่องทางใน
การติดต่อที่ระหว่างนิสิต ผู้ปกครองและอาจารย์ 

 

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรฯ  

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ 1.6 : กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตร ี

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่าง
ชัดเจน  
2. กรรมการด้านพัฒนาศักยภาพนิสิตที่เป็นตัวแทน
จากสาขาวิชาต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง สนับสนุน
ส่งเสริมช่วยเหลือกันในการทาํงาน 
3. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทีห่ลากหลายส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
4. นิสิตส่วนใหญ่มีจิตอาสา เมื่อได้รับการร้องขอ 
หรือ ขอความร่วมมือ ก็เข้ารว่มกิจกรรมเสมอ 
5. ภาพลักษณ์ของนิสิตได้รับการยอบรับเป็นอย่างดี
จากคณะอ่ืน ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย

1. มีการประเมินและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติได้จริง 
2. เพ่ิมอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความสนใจให้มีส่วน
ร่วมเป็นกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
3. สํารวจและประเมินความต้องการการจัดกิจกรรม
ของนิสิต 
4. ยกย่องช่ืนชมนิสิตที่มีจิตอาสาหรือคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่นิสิตอ่ืน ๆ ต่อไป 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ไม่มีเจ้าหน้าที่และห้องสําหรับฝ่ายกิจการนิสิต
โดยเฉพาะ จึงไม่มีโอกาสและเวลาในการคิดพัฒนา
งานมากนัก 
2. นิสิตมีภารกิจด้านการเรียนการสอนค่อนข้างมาก 
ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ครบตามที่
วางแผนไว้ 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างน้อย  
4. นิสิตบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารว่ม
กิจกรรม เน่ืองจากไม่สนใจ และไม่เห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมน้ัน ๆ 
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่าง
รวดเร็ว ทําให้กิจกรรม / โครงการ ที่วางแผนไว้ 
อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

1. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจและยินดีช่วยเหลือ
การทํางานของการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
2. วางแผนตามรางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตารางการเรียนการสอน 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
4. สํารวจและประเมินความต้องการของนิสิต 
5. ปรับเปลี่ยนหลักวิธีการคิดการจัดกิจกรรม / 
โครงการ เช่นปรับวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยน
วิธีดําเนินการ 
6. คณะฯ ควรจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต รวมทั้ง
จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมการทํากิจกรรมของ
นิสิตอย่างเพียงพอ  
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6. พ้ืนที่ในการทํากิจกรรมมักเป็นลานอเนกประสงค์ 
ซึ่งหากมีการเรียนการสอนทั้งในเวลาและนอกเวลา 
เมื่อทํากิจกรรมมักก่อให้เกิดเสียงดัง จึงไม่สามารถ
ทํากิจกรรมได้ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ สกอ 2.1 สกอ 2.2 สกอ 2.3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะพยาบาลศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมี
ความสามารถทางด้านการวิจัย 
2. มีระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยและนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยปรับปรุงและ
มีแนวโน้มที่ดีขึน้เป็นลําดับ 
3. อาจารย์ได้รับสนับสนุนด้านเวลาสําหรับการ
ดําเนินงานวิจัย 
 

1. นโยบายของ สกอ. กําหนดการทําวิจัยเป็นภารกิจ
หลักของอาจารย์รองจากการเรียนการสอน 
2. นโยบายมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยจะมี
กลไกพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างต่อเน่ือง 
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งทุนภายในระดับ
คณะ มหาวิทยาลัยต่อเน่ืองทุกปีและทุนภายนอก 
4. นโยบายของ สกอ. กําหนดการทําวิจัยเป็นภารกิจ
หลักของอาจารย์รองจากการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. อาจารย์ยังผลิตผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์
ที่ไม่เป็นชุดโครงการ หรือกลุม่นักวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม ่โดยมีนักวิจัยอาวุโสช่วยเป็นนักวิจัยพ่ี
เลี้ยง 
2. การผลิตผลงานวิจัยในช้ันเรียนยังมีน้อย 
3. อาจารย์มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่ไมม่ีความเฉพาะประเด็นอย่างต่อเน่ือง 
4. การสนับสนุนทุนวิจัยในแต่ละโครงการจะมีการ
จํากัดเกณฑ์การพิจารณาการรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจยั 
5. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ
นานาชาติน้อย 
6. การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการโดยจัดทําเป็นหนังสือ คู่มือ ซึ่งสามารถใช้ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 
7. อาจารย์ยังผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ที่ไม่เป็นชุดโครงการ 
8. การผลิตผลงานวิจัยในช้ันเรียนยังมีน้อย 
9. ระบบและกลไกในการเข้าถึงแหล่งค้นคว้า
สนับสนุนข้อมลูการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ เช่น 
ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 

สร้างกลไกในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
ร่วมกับแหล่งฝึก  
โครงการ /กิจกรรม 
1. อาจารย์ร่วมกับบุคลากรของแหล่งฝึกร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลจากการปฏิบัติการดูแลสุขภาพนําไป
ต้ังโจทย์วิจัย 
2.อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับบุคลากรของแหล่ง
ฝึกในรูปแบบวิจัยจากงานประจํา  และ พัฒนาองค์
ความรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
3. นําผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีวิชาการและตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ 
4. ติดตามการนําใช้ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
โครงการ /กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการวิจัยและเข้าใจในจรรยาบรรณนักวิจัย 
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับการผลิต
งานวิจัยในช้ันเรียน/การเรียนการสอน (กําหนดร้อย
ละของงบประมาณวิจัย)  การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่ง
ความเฉพาะประเด็นอย่างต่อเน่ือง   
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10. ระบบและกลไกที่เป็นช่องทางสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
11. ไม่มีแรงจูงใจในการสนับสนุนเงินรางวัลการ
เผยแพร่บทความวิชาการและ Proceedings 
(รายงานการประชุมวิชาการ) 
12. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ 
และนานาชาติน้อย 
13. ขาดการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนการยก
ย่องอาจารย์ที่มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ 
14. การสนับสนุนทุนวิจัยในแต่ละโครงการจะมีการ
จํากัดเกณฑ์การพิจารณาการรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

3. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการทุกรูปแบบ  ไ ด้แก่  การสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์  การนําเสนอ
ในเวทีวิชาการ ทั้งการนําเสนอด้วยโปสเตอร์  
และ นําเสนอปากเปล่าที่มีรายงานผลวิจัย
ประกอบ  

 สร้างขวัญกําลังใจและยกย่องอาจารย์ที่ผลิตผล
งานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
การประกาศช่ืออาจารย์และผลงานวิจัยในที่สา
ธารณ  และ พิจารณางบประมาณในการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ 

4. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจดัการ
ความรู้ (lunch talk)  โดยสร้างความร่วมมือทุก
สาขาวิชาให้หมุนเวียนอาจารย์นําเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ 
     พัฒนาระบบและกลไกบริหารเพื่อสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน  
โครงการ /กิจกรรม 
1.  โครงการพัฒนาระบบเอ้ืออํานวยความสะดวก
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย  โดยประสานงานและ
ติดตามผลงาน กับหน่วยงานที่ผลิตวารสารที่มี
คุณภาพให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่  
2. โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัย 
โดย 1) ประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติเป็นที่ปรึกษา
ด้านงานวิจัยและวิชาการของคณะ  2) ต้ังแต่งอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
3) พิ จารณา จัดสรรงบประมาณค่ าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักสากล    
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ในการเทียบเคียงการพัฒนา
กลไก และระบบสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ  
4.  โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทํางาน
กับหน่วยงานภายนอก  
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5.  โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทีมวิจัยสหสาขา
ในการผลิตผลงานวิจัยและอย่างต่อเน่ือง 
6. โครงการพัฒนาคลินิกนักวิจัย  โดย 1) จัดกลุ่ม
คณะกรรมการคลินิกนักวิจัยที่มีความชํานาญแต่ละ
ด้าน  2) จัดตารางเวลาที่ชัดเจนมีความพร้อมให้
คําปรึกษาในหอ้งส่งเสริมวิจัย 3) กําหนดให้เป็น
เกณฑ์ประเมินช่ัวโมงการทํางานในการปฏิบัติงานให้
คําปรึกษา 
     พัฒนาระบบและกลไกบริหารเพื่อสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน  
โครงการ /กิจกรรม 
1.  โครงการพัฒนาระบบเอ้ืออํานวยความสะดวก
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย  โดยประสานงานและ
ติดตามผลงาน กับหน่วยงานที่ผลิตวารสารที่มี
คุณภาพให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่  
2. โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัย 
โดย 1) ประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติเป็นที่ปรึกษา
ด้านงานวิจัยและวิชาการของคณะ  2) ต้ังแต่งอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
3) พิ จารณา จัดสรรงบประมาณค่ าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักสากล    
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ในการเทียบเคียงการพัฒนา
กลไก และระบบสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ  
4. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทํางาน
กับหน่วยงานภายนอก  
5. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทีมวิจัยสหสาขา
ในการผลิตผลงานวิจัยและอย่างต่อเน่ือง 
6. โครงการพัฒนาคลินิกนักวิจัย  โดย 1) จัดกลุ่ม
คณะกรรมการคลินิกนักวิจัยที่มีความชํานาญแต่ละ
ด้าน  2) จัดตารางเวลาที่ชัดเจนมีความพร้อมให้
คําปรึกษาในหอ้งส่งเสริมวิจัย 3) กําหนดให้เป็น
เกณฑ์ประเมินช่ัวโมงการทํางานในการปฏิบัติงานให้
คําปรึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
ตัวบ่งชี้ สกอ 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสําคัญกับงานบริการ
วิชาการ โดยมีโครงการบริการวิชาการสามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของชุมชน โดยมีการปรับ
แผนการบริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน ตามบริบทของแต่ละชุมชน 
 

-มีงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)     
ที่ได้รับอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง 
-มีการสรุปผลของโครงการ และกิจกรรมการจัดการ
ความรู้เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการทํา
กิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนการ
บริการวิชาการต่อไป 

-บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เห็น
ความสําคัญและเข้าร่วมการทํากิจกรรมบริการ
วิชาการ 
 

-ส่งเสริมให้นําผลจากการบริการวิชาการมาใ ช้
ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน และทํา
กิจกรรมที่มีการบูรณาการ กับพันธกิจหลักคือ การ
เรียนการสอน/ การวิจัย/ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

-ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดย
เสริมการทํางานร่วมกันเพ่ือการให้บริการแก่ชุมชน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ สกอ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยและคณะมีนโยบายและแผนกลยุทธ์
ในการสนับสนุนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ชัดเจน 
2. มีการดําเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/โครงการ 
3. คณะมีกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
4. มีการออกแบบและกําหนดการจัดการเรียนการ
สอน อย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมและ
โครงการของนิสิตในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
5. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตส่วนใหญใ่ห้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ 

1. สนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย  
2. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
อย่างต่อเน่ือง 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการ เพ่ือสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทย 
4. นําผลการประเมิน และผลการวิเคราะห์มา
ประยุกต์ใช้แนวทางในการจัดกิจกรรม/ โครงการที่
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
พันธกิจอ่ืน เช่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
5. มีการชมเชยผู้เข้าร่วมโครงการโดยรายงานต่อที่
ประชุมกรรมการคณะ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
งานด้านอ่ืนๆ ค่อนข้างยาก  
2. คณะมีความยากที่จะกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม และการมีผลงานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอ่ืน เช่นด้านการเรียน
การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และ
กิจกรรมนักศึกษา 
2. ดําเนินการจัดทําผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับ 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ มศว 5.1   การบรหิารของคณะเพื่อการกํากับ ติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ สกอ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การวิเคราะห์ SWOT มีจํานวนมากเกินไป และ
บางประเด็นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถึงปัจจัยสาเหตุ 
2. จํานวนตัวช้ีวัดมีจํานวนมาก และบางตัวเป็น
ตัวช้ีวัดกระบวนการ ที่ไม่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์  

1. ปรับปรุงการวิเคราะห์ SWOTให้กระชับ และ
กําหนดเป้าประสงค์และตัว ช้ี วัดหลักที่ บ่ง ช้ีถึง
ความสําเร็จของวิสัยทัศน์เท่า น้ัน ส่วนตัว ช้ี วัด
กระบวนการให้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรม  

 
ตัวบ่งชี้ สกอ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ยังไม่มีการคู่เทียบในปีการศึกษาเดียวกัน 
 

 

ดําเนินการบันทึกความเข้าใจในการเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ให้เป็นระบบกับ
สถาบันอ่ืน 
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ตัวบ่งชี้ สกอ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงบางด้าน ยังไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ถึงปัจจัยสาเหตุที่แท้จรงิทําให้
การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแผนบริหารความ
เสี่ยงที่แก้ไขปัญหายังไม่ตรงประเด็น  

1.ปรับปรุงการววิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงให้ลึก
ถึ ง  Leading factor แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานให้แก้ปัญหาได้ตรงกับปัจจัยสาเหตุ  

 

ตัวบ่งชี้ สกอ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลทุกข้อ   

ปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรเพ่ิมมาก
ขึ้น ในหลายช่องทาง โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน งบ
ประมาร ผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัจิการ
ประจําปี รวมถึงการติดตามข้อมูลที่เป็น
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินงาน
จัดการความรู้ ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 
โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และทักษะที่มีอยู่ใน
ตัว และถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี  

1.ส่งเสริมให้มกีารจัดการความรู้ อย่างต่อเน่ือง  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การนําแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
อย่างจริงจัง และประเมินผลความสําเร็จในการ
นําไปใช้อย่างต่อเน่ือง 

1.จัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดการความรู้ และ
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่ม ี  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จํานวนอาจารย์ยังมีน้อย ต้องรับภาระงานสอน
จํานวนมาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 การรับ
อาจารย์ใหม่  จํานวน  12 อัตรามีความล่ า ช้ า 
(  8  เ ดือน )  เ น่ืองจาก ข้ันตอนการปฏิ บั ติของ
มหาวิทยาลัยมีหลายขั้นตอน ต้ังแต่การขอปรับ
คุณสมบัติการรับอาจารย์เป็นคุณวุฒิ ปริญญาโท
และ/หรือปริญญาเอก   มหาวิทยาลัยให้รับรองการ
จัดคนลงโครงสร้างใหม่ และให้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทําให้ต้องมีการทํางาน
ซ้ําๆ  เช่น ต้องทําขั้นตอนขอประกาศรับอาจารย์ใหม่

1. ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการ
ปรับปรุงขั้นตอน และลดระยะเวลาการรับอาจารย์
ใหม่ ให้มีความกระชับและเบ็ดเสร็จ  
 

2. จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2. จัดทํารายช่ืออาจารย์ที่ครบกําหนดจะย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการและเร่งรัดให้อาจารย์ที่ครบ
กําหนดขอตําแหน่งทางวิชาการจัดทําแผนการย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาจัดสรร
เวลาให้เอ้ือต่อการทําผลงานทางวิชาการ ในรายที่มี
มีความเร่งด่วนตามลําดับ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสตูรและคณะ  
2. มีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯไว้อย่างชัดเจน 

1.แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีไปยังหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบัน
ต่างๆ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการที่ชัดเจน สามารถดําเนินการตามให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.คณะฯ สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานอย่าง
เพียงพอครอบคลุมด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

1.กําหนดแผนการกํากับติดตามและประเมนิผลที่
ชัดเจน 
2.สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่มสี่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามกลไกเพ่ือสรา้งเสริมประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 
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ผู้สอน และนักวิชาการฝ่ายสนับสนุน รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณที่สนับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

3.วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาของบุคคลากร
เพ่ือวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ มีการกํากับติดตามการนําความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
4.ตรวจสอบทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่
แท้จริง 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.สมรรถนะของบัณฑิตที่ยังต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะ
ทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้น
การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบรหิารจัดการแบบลีน (Lean management) 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
management) ด้านการเงิน และมผีลการ
ดําเนินงานที่สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได้
จริง  ลดความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ไม่เป็นไปตาม
แผนการเร่งรัดการเบิกจ่าย  

1.กําหนดให้งานต่างๆ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
management) และจัดทําเป็น work flow ให้เป็น
แนวปฏิบัติ  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 

ตัวบ่งชี้ มศว 5.2: การดําเนนิการตามมาตรการรักษ์สิง่แวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายตามมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานหลากหลาย 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน 

1. ดําเนินการตามมาตรการอย่างต่อเน่ือง 
2. ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพิจารณารูปแบบ 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรปรับปรุงการดําเนินการติดตาม การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี (ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2558) 

1 กําหนดแผนการดําเนินงานให้เป็น ระบบ PDCA 
2. ควบคุมให้ดําเนินงานให้เป็นตาม ตัวบ่งช้ีของแต่ละ
กิจกรรม/โครงการ 

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 



ข้อมลูพืน้ฐาน คณะพยาบาลศาสตร ์ ปีการศึกษา 2559 
 

   

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 

1 จาํนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีป่ระเมนิ   

2 จาํนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี   

3 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี   

4 จาํนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท   

5 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท   

6 จาํนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก   

7 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก   

8 ผลรวมของคา่คะแนนประเมนิของทุกหลกัสตูร   

สกอ. 1.2 อาจารยป์ระจาํคณะท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

9 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 44.0 

10 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 17.0 

สกอ. 1.3 อาจารยป์ระจาํคณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

11 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 44.0 

12 อาจารยป์ระจาํคณะทีไ่มม่ตีาํแหน่งทางวชิาการ 34.0 

13 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

14 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

15 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

16 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท 4.0 

17 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท   

18 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท   

19 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก 5.0 



20 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก 1.0 

21 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก   

22 ผลรวมจาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 10.0 

สกอ.1.4 จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ  (ตามรายงานการวิเคราะหข์องกองแผนงาน) 

23 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 29.0 

24 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะในแต่ละกลุม่สาขาวชิา   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 29.0 
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

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

  

25 จาํนวนนิสติเตม็เวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวชิา 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 223.8 
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

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

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

  

26 จาํนวนนิสติเตม็เวลา (FTES) ปรบัเป็นปรญิญาตร ี
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   
  

 

 

 - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   



 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

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

  

27 จาํนวนนิสติเตม็เวลารวมทุกระดบัเทา่กนั แยกตามกลุม่สาขาวชิา 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 223.83 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

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

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

28 สดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 7.72 
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

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

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

29 สดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 6 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

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

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

30 รอ้ยละของการคาํนวณคา่ความแตกต่างจากสดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํคณะ 

28.50 



   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 28.50 
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

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

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

  

31 คา่เฉลีย่คะแนนรวมทุกกลุม่สาขา 0.00 
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 0.00 

  
 - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยกุตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

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

  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการจดับรกิารใหค้าํปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติแก่นิสติใน
คณะ 

3.51 

33 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหล่งงานทัง้เตม็เวลา
และนอกเวลาแก่นิสติ 

3.51 

34 ผลรวมคะแนนเฉลีย่การจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่การทาํงานเมือ่สาํเรจ็การศกึษา
แก่นิสติ 

3.51 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จาํนวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํทีป่ฏบิตังิานจรงิ ไมน่บัลาศกึษาต่อ 29.00 

  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 29.0 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

36 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน 477,370.00 



กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 477,370.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

37 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายใน 477,370.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 477,370.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

38 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

39 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก 4,416,940.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 4,416,940.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

40 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอก   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

41 จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก 4,416,940 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 4,416,940 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

42 
  

ผลรวมจาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 4,894,310.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   



กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 4,894,310.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

43 คา่เฉลีย่ของเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคภ์ายในและภายนอกต่อจาํนวนอาจารย์
และนกัวจิยัประจาํ 

168,769.31 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 168,769.31 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

44 คะแนนทีไ่ดแ้ยกตามกลุม่สาขาวชิา 5.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 5.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนักวิจยั 

45 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 44.0 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 44.0 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

46 คา่น้ําหนกัผลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

47 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

48 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   



กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

49 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาตหิรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ  ก.พ.อ. 
แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. (0.40) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

50 
จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ  
ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (0.40) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

51 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

52 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่2  (0.60) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

53 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   



54 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํ
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีอ่อก
ประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

55 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละ
จดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่
วนัทีอ่อกประกาศ ซึง่ไมอ่ยูใ่น 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 13 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

58 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

59 
 

 

จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   



กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

60 จาํนวนผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

61 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง
วชิาการแลว้ (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   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

65 จาํนวนหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

66 จาํนวนงานแปลทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

67 
 

จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ด้
นํามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   



กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

68 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่
ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

69  จาํนวนงานแปลทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่
ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (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   

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 10.40 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 10.40 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

78 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 23.64 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

79 คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาขา 1.97 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 1.97 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

80 จาํนวนอาจารยท์ีม่สีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมในระดบัมหาวทิยาลยั  22 
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   

 

 

 

 

 

 

 

  



ผลดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีเชิงคณุภาพ คณะพยาบาลศาสตร ์ ปีการศึกษา 2559 
 

   

ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2559 

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 
จดัทาํแผนการจดักจิกรรมพฒันานิสติในภาพรวมของคณะโดยใหนิ้สติมสีว่นรว่มในการจดัทาํแผน
และการจดักจิกรรม ม ี

เกณฑข้์อ 2 ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานิสติ ใหด้าํเนินกจิกรรมทีส่ง่เสรมิคุณลกัษณะบณัฑติตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิหง่ชาต ิ5 ประการ ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย   ม ี

1) คุณธรรม จรยิธรรม ม ี

2)  ความรู ้ ม ี

3)  ทกัษะทางปัญญา   ม ี

4)  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ ม ี

5)     ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม ี

เกณฑข้์อ 3 จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นิสติ ม ี

เกณฑข้์อ 4 
ทุกกจิกรรมทีด่าํเนินการ มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมและนําผลการ
ประเมนิมาปรบัปรงุการดาํเนินงานครัง้ต่อไป  ม ี

เกณฑข้์อ 5 ประเมนิความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานิสติ ม ี

เกณฑข้์อ 6 นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานิสติ ม ี
   



องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑข้์อ 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ม ี

เกณฑข้์อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปน้ี ม ี

  

  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ม ี

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม ี

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ม ี

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor)  

ม ี

เกณฑข้์อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม ี

เกณฑข้์อ 4 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์ 
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 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปลา่ ม ี

เกณฑข้์อ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1  
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ม ี



เกณฑข้์อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารย์
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 

ม ี

องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑข้์อ 1 กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑข้์อ 2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

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 โดยเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ของคณะและสอดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ของคณะ มหาวทิยาลยั รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลุม่สถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะและ
พฒันาไปสูก่ลยุทธท์างการเงนิและแผนปฏบิตักิารประจาํปีตามกรอบเวลา เพื่อใหบ้รรลุผลตามตวั
บง่ชีแ้ละและเป้าหมายของแผนกลยทุธ ์และเสนอผูบ้รหิารระดบัคณะเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

ม ี

เกณฑข้์อ 2 

ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิทีป่ระกอบไปดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสตูร สดัสว่น
คา่ใชจ้า่ยเพือ่พฒันานิสติอาจารย ์บุคลากร การจดัการเรยีนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เพือ่วเิคราะห์
ความคุม้คา่ของการบรหิารหลกัสตูร ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการผลติบณัฑติ และโอกาสใน
การแขง่ขนั 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 

 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ม ี

เกณฑข้์อ 4 
บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมมาภบิาลอยา่งครบถว้นทัง้ 10 ประการ ทีอ่ธบิายการดาํเนินงานอยา่ง
ชดัเจน 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ม ี



เกณฑข้์อ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ม ี

เกณฑข้์อ 7 

ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบกลไกทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พนัธกจิและพฒันาการของคณะทีไ่ดป้รบัใหก้ารดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพเป็นสว่นหน่ึง
ของการบรหิารงานคณะตามปกตทิีป่ระกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมนิคุณภาพ 

ม ี

สกอ. 5.2 ระบบกาํกบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

เกณฑข้์อ 1 
มรีะบบและกลไกในการกาํกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบ 
การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 

ม ี

เกณฑข้์อ 2 
มคีณะกรรมการกาํกบั ตดิตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบทีก่าํหนดในขอ้ 1 และรายงาน  
ผลการตดิตามใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเพือ่พจิารณาทุกภาคการศกึษา 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 
มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานของหลกัสตูรใหเ้กดิผลตามองคป์ระกอบการ
ประกนั คุณภาพหลกัสตูร 

ม ี

เกณฑข้์อ 4 

มกีารประเมนิคุณภาพหลกัสตูรตามกาํหนดเวลาทุกหลกัสตูร และรายงานผลการประเมนิ 
ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเพือ่พจิารณา ม ี

เกณฑข้์อ 5 
นําผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจาํคณะมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีุณภาพดี
ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

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 โดยกาํหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
ทีจ่ะใชต้ดิตามและประเมนิความสาํเรจ็ของการปรบัปรงุ ม ี

เกณฑข้์อ 4 มกีารดาํเนินการตามแผนการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานตามแผนทีร่ะบุในเกณฑข์อ้ 3 ม ี

เกณฑข้์อ 5 
มกีารตดิตามผลการดาํเนินการตามตวัชีว้ดัทีก่ําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจาํคณะ
หรอืคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณา ม ี



เกณฑข้์อ 6 

มกีารนําผลการพจิารณาหรอืผลการประเมนิมาปรบัปรงุกระบวนการทาํงานต่อไป เพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย หรอืปรบัใหเ้ป็นกระบวนการทาํงานใหมท่ีไ่ดป้ระสทิธภิาพและทาํการเผยแพรสู่ผู่ท้ ี่
เกีย่วขอ้ง ม ี

มศว  5.2 การดาํเนินการตามมาตรการรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 

เกณฑข้์อ 1 มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินการหรอืมกีารมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบดาํเนินการ ม ี

เกณฑข้์อ 2 
มแีผนการดาํเนินการตามมาตรการรกัษ์สิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยกาํหนดตวัชีว้ดั
ความสาํเรจ็และคา่เป้าหมายทีต่อ้งการบรรลุ 

ม ี

เกณฑข้์อ 3 มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมใหบุ้คลากรและผูเ้ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน ม ี

เกณฑข้์อ 4 
มกีารดาํเนินการตามแผน และตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผน พรอ้มทัง้
รายงานต่อคณะกรรมการประจาํคณะเพือ่พจิารณา 

ม ี

เกณฑข้์อ 5 
5. มกีารนําผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํคณะมาใชใ้นการแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานปีต่อไป 

ม ี
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