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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ  
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการประกาศองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับ
มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 25-26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ มศว 
(จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี) มีผลการประเมินดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 สรปุผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมิน
เฉลี่ย  

ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ตนเอง กรรมการ

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

1. การผลิตบัณฑิต  2.99 2.99 พอใช้  

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม     

สกอ. 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.99 2.99 พอใช้  

สกอ. 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1.94 1.94 ต้องปรับปรุง  

สกอ. 1.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

0.00 0.00 ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 ดีมาก  

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 ดีมาก  

2. การวิจัย   4.32 3.94 ดี  
สกอ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
              หรืองานสร้างสรรค์ 

5 4 ดี  

สกอ. 2.2  เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 5 ดีมาก  
สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 2.96 2.82 พอใช้  
3. การบริการวิชาการ   5.00 5.00 ดีมาก  
สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 ดีมาก  
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00 ดีมาก  
สกอ.  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 ดีมาก  

5.  การบริหารจดัการ   5.00 4.50 ดี  
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ ติดตามผลลัพธ์ 
              ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

5 4 ดี  

สกอ. 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 5 ดีมาก  
มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5 5 ดีมาก  
มศว  5.2  การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
              และประหยัดพลังงาน 

5 4 ดี  
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องค์ประกอบ 

คะแนนประเมิน
เฉลี่ย  

ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ตนเอง กรรมการ

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

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ( 12 ตัวบ่งชี้)

3.99 3.81 ดี  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ มศว (2 ตัวบ่งชี้)

5.00 4.50 ดี  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
รวมทุกตัวบ่งชี้ ( 14 ตัวบ่งชี้)

4.13 3.91 ดี  
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บทนํา 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
 

ประวตัิความเป็นมา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาจัดต้ังขึ้นเพ่ือผลิตพยาบาลทํา

หน้าที่ดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชน ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่ทันสมัย        
เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้มีความทันสมัย ทันต่อความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการ   
ผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 – 2562) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง ดังนี้ 
แผนการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2534 โดยเป็น

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

คณะพยาบาลศาสตร์ จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์เป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัด  
คณะแพทยศาสตร์ 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา       
บุญทอง เป็นประธานฯ ได้นําเสนอหลักสูตรและปรับโครงการจัดต้ังภาควิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นโครงการจัดต้ัง
คณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นําหลักสูตรและโครงการจัดต้ัง       
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ แต่เน่ืองจากประเทศประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย
ชะลอการจัดต้ังหรือเพ่ิมหน่วยงานใหม่ทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ไว้ก่อน 

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

วันที่ 10 เมษายน พ .ศ .2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีประกาศให้โครงการจัดต้ัง             
คณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ต ามมต ิที ่ป ร ะช ุม สภ ามหา ว ิท ย าล ัย ศ ร ีน ค ร ินท ร ว ิโ รฒ  ค รั ้ง ที ่ 3/2543 เ มื ่อ ว ัน ที ่ 31 ม ีน าคม 
พ .ศ .2543 สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง ประธานการจัดต้ังคณะ
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พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 10 
กรกฎาคม พ.ศ.2543 

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

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

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ 

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

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

วันที่  6 มีนาคม  พ .ศ .2550 รองศาสตรจารย์ศศิธร   วรรณพงษ์  ไ ด้รับแต่ง ต้ัง เ ป็นคณบดี                 
คณะพยาบาลศาสตร์คนที่ 2 วาระที่ 1 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2550    และในวาระที่ 2 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 11/2554 ลงวันที่ 6 
มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ ได้รับแต่งต้ังเป็นคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์คนที่ 3  ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558 – 17 มิถุนายน 2562 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 25/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558     

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญ้ติ 

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร พยาบาลศา
สตรบัณฑิต   และคณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็นสถาบันหลักในการจัด
การศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์  โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการทดแทนไต (การล้างไตทางช่อง
ท้อง) 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟ้ืนฟูวิชาการ 
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สถานท่ีตั้ง  
  อาคารของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีช่ือเรียก ว่า อาคารศรีนครินทร์ ภายใน
อาคารมีพ้ืนที่ใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ภายนอกรวม   7  ไร่  ต้ังอยู่ที่  ณ บริเวณมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์             
จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21800 โทรสาร: 0-2649-5000 ต่อ 21823, 
21824 Website: http://nurse.swu.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา (Philosophy)        

ความรู้คู่คุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตสู่สังคม 
 
ปณิธาน (Pledge)            

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรม 
ให้บริการชุมชน  เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน 
 
วิสัยทศัน์   (Vision)  

เ ป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา  ในการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพ  ที่มีความรู้                 
คู่คุณธรรม   สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับชุมชน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
พันธกิจ    (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม              
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการศึกษา 
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3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย         เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามระบบคุณภาพและกลไก 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ังไว้ 

3. ให้คณะพยาบาลศาสตร์  ทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะพยาบาลศาสตร์ อย่าง
ต่อเน่ือง 

 

การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี 

4.1 การสัมภาษณผ์ู้บริหาร บุคลากร นิสิตหรือศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ และจดบันทึก 
4.2 การตรวจเย่ียมคณะพยาบาลศาสตร์ 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
 

 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งช้ี กําหนดให้ค่านํ้าหนักของตัวบ่งช้ีทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งช้ี 
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ใช้ค่าคะแนนต้ังแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการคํานวณตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าต้ังแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากน้ีจะปัดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจํานวนตัวบ่งช้ีที่ไม่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีหรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังน้ี 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จํานวน 5 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยจํานวน 
14 ตัวบ่งช้ี  ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของ มศว จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งช้ี
ของ สกอ. และ มศว เท่ากับ 3.91 คะแนน (การดําเนินงานในระดับดี)  และตัวบ่งช้ีของ สกอ. เท่ากับ 3.81 คะแนน 
(การดําเนินงานในระดับดี)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 5 ตัวบ่งชี้ 2.99 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตร 

      

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อย

ละ 80 เท่ากับ 5 
ร้อยละ 60 17.00 35.50 47.89 x 2.99 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อย

ละ 80 เท่ากับ 5 
ร้อยละ 40 11.00 35.50 30.99 x 1.94 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

I คะแนน 
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตาม

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 1 : 7.42 1 :  6 0.00 x 0.00 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ 1 ข้อ
2 
ข้อ

3,4 
ข้อ

5 
ข้อ

6 
ข้อ

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 / 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ 1 ข้อ
2 
ข้อ

3,4 
ข้อ

5 
ข้อ

6 
ข้อ

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้=  3 ตัวบ่งชี้ 3.94 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 ข้อ
2 
ข้อ

3,4 
ข้อ

5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5 4 x 4.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

I 
บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา 

180,000 7,999,030 26.5 301,850.19 / 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 
 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม

กลุ่มสาขาวิชา 
ร้อยละ 60 12.00 35.50 33.80 x 2.82 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 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 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี้    5.00 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ        คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้=  4 ตัวบ่งชี้    4.50 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5)

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การกํากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 1 ข้อ
2 
ข้อ

3,4 
ข้อ

5,6 
ข้อ

7 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,4,5,7 5 ข้อ x 4.00 

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 การบริหารจัดการแบบ
ลีน 
(Lean Management) 

P ข้อ 
1,2 
ข้อ

3 
ข้อ

4 
ข้อ

5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ช้อ 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 4 ข้อ x 4.00 

    คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) = 12  ตัวบ่งชี้ 3.81 
    คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) =  14  ตัวบ่งชี้ 3.91 

 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี  
(14 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ 3.91 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อจําแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1  

(การผลิ ต บัณฑิต )   มีคะแนนเฉลี่ ย  2 .99 คะแนน  ซึ่ งอ ยู่ ในระดับคุณภาพพอใช้  องค์ ประกอบที่  2  

( ก า ร วิ จั ย )   มี ค ะ แ นน เ ฉ ล่ี ย  3 . 9 4  ค ะ แ นน  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ดี  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  3  

(การบริการวิชาการ )   มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่ งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่  4  

(การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่ 5  

(การบริหารจัดการ)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
  

ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 5 ตัวบ่งชี้ 2.99 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

      

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 80 

เท่ากับ 5 
ร้อยละ 

60 
17.00 35.50 47.89 x 2.99 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 80 

เท่ากับ 5 
ร้อยละ 

40 
11.00 35.50 30.99 x 1.94 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

I คะแนน 
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม

สาขาวิชา 5 คะแนน 1 : 7.42 1 :  6 0.00 x 0.00 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ 1 ข้อ
5 
ข้อ

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

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ 1 ข้อ
5 
ข้อ

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

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 3 ตัวบ่งชี้ 3.94 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 ข้อ
2 
ข้อ

3,4 ข้อ 
5 
ข้อ

6 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,3,4,5 4 x 4.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

I 
บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

180,000 7,999,030 26.5 301,850.19 / 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
ร้อยละ 

60 
12.00 35.50 33.80 x 2.82 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 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 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 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 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 2 ตัวบ่งชี้ 4.50 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ

การกํากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 1 ข้อ
2 
ข้อ

3,4 ข้อ 
5,6 
ข้อ

7 
ข้อ

6 ข้อ 1,2,4,5,7 5 ข้อ x 4.00 

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 

    คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ.) = 12 ตัวบ่งชี้ 2.81 

 จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉล่ียทุกตัวบ่งช้ี  
(12 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ  2.81 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อจําแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1  

(การผลิ ต บัณฑิต )   มีคะแนนเฉลี่ ย  2 .99 คะแนน  ซึ่ งอ ยู่ ในระดับคุณภาพพอใช้  องค์ ประกอบที่  2  

( ก า ร วิ จั ย )   มี ค ะ แ นน เ ฉ ล่ี ย  3 . 9 4  ค ะ แ นน  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ดี  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  3  

(การบริการวิชาการ )   มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่ งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่  4  
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(การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่ 5  

(การบริหารจัดการ)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์
ดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)  
 

ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคณุภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน I 
( 4 ตัวบ่งข้ี) 

P 
( 9 ตัวบ่งข้ี)

O 
( 1 ตัวบ่งข้ี)

รวม 
(14 ตัวบ่งข้ี)

1. การผลิตบัณฑิต 1.64 5.00   2.99 การดําเนินงานพอใช้ 
2. การวิจัย 5.00 4.00 2.82 3.94 การดําเนินงานดี 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.48 4.67 2.82 3.91 การดําเนินงานดี 

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง 

การ
ดําเนินงาน

ดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

พอใช้ 

การ
ดําเนินงาน 

ดี 

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

 
 จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี (14 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ 3.91  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาตามปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์  มีผลการ
ดําเนินงานด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ีได้แก่ ตัวบ่งช้ี 1.2, 1.3,  1.4, 2.2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.48  
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งช้ีได้แก่ ตัวบ่งช้ี 
1.5, 1.6,  2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, มศว 5.1, มศว 5.2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.67  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
และมีผลการดําเนินงานด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ีได้แก่ ตัวบ่งช้ี 2.3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.82  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
 
 
 
 
  



15 
 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
  

ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคณุภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน I 
( 4 ตัวบ่งข้ี) 

P 
( 7 ตัวบ่งข้ี)

O 
( 1 ตัวบ่งข้ี)

รวม 
(12 ตัวบ่งข้ี)

1. การผลิตบัณฑิต 1.64 5.00   2.99 การดําเนินงานพอใช้ 
2. การวิจัย 5.00 4.00 2.82 3.94 การดําเนินงานดี 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.48 4.71 2.82 3.81 การดําเนินงานดี 

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง 

การ
ดําเนินงาน 

ดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

พอใช้ 

การ
ดําเนินงาน 

ดี 

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

  
  จากตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี (12 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ 3.81  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาตามปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์  มีผลการ
ดําเนินงานด้านปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ีได้แก่ ตัวบ่งช้ี 1.2, 1.3,  1.4, 2.2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.48  
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งช้ีได้แก่ ตัวบ่งช้ี 
1.5, 1.6,  2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และมีผลการ
ดําเนินงานด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ีได้แก่ ตัวบ่งช้ี 2.3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82  ซึ่งอยู่
ในระดับคุณภาพพอใช้ 
 
 
 
 

  



16 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2558 วันที่ 25- 26 เดือนสิงหาคม 
พ .ศ .  2 559  ตามรายองค์ ป ระกอบและ ตั ว บ่ ง ช้ี  พบ ว่ า  ในภาพรวมของคณะพย าบ า ลศ า สต ร์    
มีคะแนนเฉล่ีย ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. และมศว (14 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ 3.91 ซึ่งผลการดําเนินการอยู่ในระดับดี 
 และคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. (12 ตัวบ่งช้ี) เท่ากับ 2.81  ซึ่งผลการดําเนินการอยู่ในระดับดี 

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน  
1. บริหารจัดการให้มีสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเทียบเท่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย

สภาการพยาบาล (1:6)  
2. เฟ้นหามาตรการที่ได้ประสิทธิผลในการดึงดูดและดํารงรักษาอาจารย์ไว้ในองค์กร 
3. เร่งรัดการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  
 
องคป์ระกอบที ่1 การผลิตบณัฑิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

การจัดการเรียนการสอน ได้พัฒนาให้มี active 
learning เ พ่ิมมากขึ้น ทําให้นิสิตมีความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาอาจารย์ให้สามารถเป็น facilitators ให้เพ่ิม
มากขึ้นทั้งจํานวนและทักษะวิธีการ 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. จํานวนการรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน (120 คน) 
บางปีมีนิสิตเกินจํานวน (ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตใหม่ 
158 คน) บางปี มีนิสิตตํ่ากว่าแผน (ปีการศึกษา 2559 
มีนิสิตใหม่ 107 คน) 

1. นําสถิติของปีก่อนๆ มาเป็นแนวทางในการกําหนด
แผนการรับนิสิตในปีต่อไป 

2. FTES สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากมีอาจารย์
ไปศึกษาต่อเป็นจํานวนมากและมีอาจารย์บางส่วน
ลาออก ส่งผลต่อภาระงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริงที่มากจนเกินไป จนส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2. รับอาจารย์เพ่ิมมากข้ึน โดยสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์มีความต้องการที่จะทํางานที่น่ีต่อไป 

 
องคป์ระกอบที ่2  การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

คณาจารย์มีความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ชุมชนในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ทําให้สามารถได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยในวงเงินที่สูง 

พัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเป็นบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ไม่มีการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปขอคุ้มครอง
สิทธ์ิ โดยการจดทรัพย์สินทางปัญญา 

คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ย่ืนขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปของสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

บทความวิจัยที่ ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่อ ยู่ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติมีน้อย 

ใช้ระบบ mentor และระบบ translator ในการ
ช่วยเหลือการเขียน  manuscript เ พ่ือ เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
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องคป์ระกอบที ่3  การบริการวิชาการ 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ทางคณะฯ มีการดําเนินโครงการที่ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพ 

- การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
- พัฒนาแกนนําเยาวชนไทยสูบบุหรี่ 
- มีการนํานิสิตมามีส่วนร่วมและนําความรู้จาก

วิชาชีพ นําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

พัฒนาชุมชนให้เป็นฐานการเรียนรู้ของนิสิตและ
อาจารย์อย่างต่อเน่ือง 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

 
องคป์ระกอบที ่4  การทาํนุบาํรงุศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. มีการดําเนินการครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีการปลูกฝังและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
การทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนให้กับนิสิต ได้มีส่วน
ร่วมและนําไปใช้จริงตามความรู้ ที่ได้ศึกษามาจาก
องค์เรียนรู้สู่ชุมชน 

 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดที่ เป็นเชิง
ปริมาณเพียงด้านเดียว 
 

ควรดําเนินการจัดทําตัวช้ีวัดที่สะท้อนการจัดการ
ทางด้านเชิงคุณภาพ ทบทวนและกํากับติดตาม แผน
ยุทธศาสตร์ในโครงการลําดับที่ 3,4 และศึกษาติดตาม
แผนเป็นระยะ เพ่ือการทบทวนแก้ไข และทันกรอบ
เวลาของการดําเนินงาน 
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องคป์ระกอบที ่5.1  การบรหิารจัดการ 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
เปิดโอกาสให้บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

กํ าหนดขั้ น ตอนของกา ร จั ดทํ า แผน ต่ า งๆ  ใ น
รายละเอียดและกําหนดบทบาทหรือส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทําแผนในขั้นตอน
ต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย พบว่าการผลิต
บัณฑิตเป็นไปอย่างคุ้มค่า ได้ประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขต้นทุนต่างๆ เพ่ือ
ยืนยันความเป็นประโยชน์ของผลการวิเคราะห์ฯน้ี  

มีวัฒนธรรมองค์กรด้านความร่วมมือร่วมใจในการ
ทํางาน และความมีระเบียบวินัยของทั้งบุคลากรและ
นิสิตที่เข้มแข็ง 

ถอดบทเรียนว่าการปฏิบัติหรือกระบวนการใดทําให้
เ กิดสิ่ ง เหล่า น้ี และพยายามดํารงรักษาให้คงอยู่
ตลอดไป 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ปรับปรุงสาระของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของคณะให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ร่วมกันในหมู่ประชาคม 
2. ปรับปรุงการวิเคราะห์ SWOT ดังน้ี 
2.1 วิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตโดย
ใช้ข้อมูลและแนวโน้มของข้อมูลประกอบ 
2.2 วิเคราะห์ให้ลึกถึงปัจจัยสาเหตุ (Root Factors) 
2.3 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลก่อนนําไปใช้ 
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่เป็น S-W-O-T 
ก่อนการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์ที่
สําคัญและจําเป็นที่จะดําเนินการ 
3. พิจารณาเลือกกลวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะสามารถ
สร้างความแตกต่างมาใช้ผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ 
4. ปรับปรุงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดของ
แผนต่างๆ ดังน้ี 
4.1 ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ควรสะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง จึงควรวัดผล
ผลิตหรือผลลัพธ์ (outputs/outcomes) และไม่ควร
เน้นการวัดกระบวนการ (process) 
4.2 ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร  ส า ม า ร ถ วั ด
กระบวนการได้มากกว่าตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
4.3 จัดทํ ารายละเอียดตัว ช้ี วัด  (KPI Template: 
definition and measurement) เพ่ือให้เกิดภาวะ
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วัตถุ วิสัยและความเป็นประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผล 
4.4 ระดับเป้าหมายของตัวช้ีวัดควรมีความท้าทายและ
สะท้อนพัฒนาการ 

ปรับปรุงสาระของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1. ใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงินเป็นตัวนํา
ในการกําหนดกลยุทธ์ 
2. ควรกําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นจํานวนเงินหรือมูลค่า 
3. ระดับเป้าหมายของตัวช้ีวัดด้านการเงินควรมีความ
ท้าทายและสะท้อนพัฒนาการ 

ปรับปรุงสาระของแผนและการกํากับติดตามการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ 

1. ใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านบุคลากรเป็นตัวนํา
ในการกําหนดกลยุทธ์ 
2. แสวงหากลวิธีหรือกลยุทธ์ที่ ไ ด้ประสิทธิผลมา
ตอบสนองความเสี่ยงและความท้าทายด้านภาระงาน
และอัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
3. มีการกําหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่ต้องการตาม
ทิศทางการบริหารวิชาการของคณะ  
4. ติดตามผลด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็น
การเฉพาะ 

ปรับปรุงสาระการวิเคราะห์ความเสี่ยง 1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสาเหตุของความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมปัจจัยภายนอกด้วย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้ถึงสาเหตุราก (Root Cause 
Analysis) เพ่ือให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ก่อนประเมินระดับหรือลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง ควรวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงให้ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
4. พยายามกําหนด  Key Risk Indicators ที่ เ ป็น 
lead indicators ให้มากขึ้น 

ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ กําหนดระดับความสําเร็จที่ชัดเจน และติดตามผลการ
นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้งานจริงในระยะเวลาที่เหมาะสม

ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่เช่ือมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์คณะและแผนปฏิบัติการประจําปี 
และปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

1. นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาวิเคราะห์ จัดลําดับความจําเป็นเร่งด่วน
ในการปรับปรุ งการทํางาน  โดยอ้าง อิง กับแผน
ยุทธศาสตร์คณะและแผนปฏิบัติการประจําปี ตามตัว
บ่งช้ีที่ต้องการพัฒนาผลดําเนินการ และติดตามผล
ผ่านคณะกรรมการประจําคณะเป็นระยะ 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจ และกํากับให้ผู้ที่จัดทํารายงาน
การประ เมินตนเอง  (SAR) มีการอ ธิบายสาระ
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รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และผลการดําเนินงาน 
ไม่ใช่เพียงคัดลอกข้อความที่เป็นสาระของเกณฑ์มา
บรรยายซ้ํา และจัดรายการเอกสารอ้างอิงให้สอดคล้อง
กับเน้ือหาสาระ รวมทั้งตรวจสอบไฟล์เอกสารอ้างอิง
ให้ อ่านได้ ง่าย เ ช่น สแกนเอกสารในแนวต้ัง ใส่ 
highlight แสดงข้อความ/วาระการประชุมที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น เพ่ือให้เป็นรายงานฯที่ได้ประสิทธิภาพสําหรับ
กระบวนการการประเมิน  

 
องคป์ระกอบที ่5.2  การบรหิารจัดการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

สภาการพยาบาล ให้การรับรองสถาบันแก่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-
2562) 

นําข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร  
มาดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปัญหา
อุปสรรคที่พบจากการจัดการเรียนการสอนในปีต่อ ๆ 
มา (มคอ.7) มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต การพัฒนา
อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ
และรายงานให้คณะกรรมการประจํ าคณะให้
ข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  
 
องคป์ระกอบที ่มศว 5 .1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean mamagement) 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพกับบุคลากร มีการ
คั ด เ ลื อ ก ก ร ะบ วนก า ร ทํ า ง า น  จํ า น ว น  3 
กระบวนการ 

2. งานการเงิน 
3. งานพัสดุ 
4. งานบุคคล 

2. สามารถดําเนินการลดขั้นตอนการทํางาน เช่น 
เรื่องระยะเวลา การเบิกจ่ายทันเวลา ลดความเสี่ยง
การถือเงินทดรองจ่าย 
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จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 
องคป์ระกอบที ่มศว 5 .2 การดําเนนิการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดลอ้มและประหยัดพลงังาน 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ควรปรับปรุงการดําเนินการติดตาม การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี 

ควรดําเนินการรายงานผลต่อคณะกรรมการเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงาน และนําผล
การประเมินมาปรับปรุง ตามท่ีวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงาน เช่น มาตรการการประหยัดพลังงาน 
สามารถลดลงจากเดิม 
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ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล 2558 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมิน  
2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท  
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท  
6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 35.5 
10 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 17.0 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
11 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 35.5 
12 อาจารย์ประจําคณะท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 24.5 
13 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
14 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
15 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
16 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 4 
17 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
18 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
19 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 7 
20 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
21 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
22 ผลรวมจํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 11 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 26.5 
24 จํานวนอาจารย์ประจําคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 26.5 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  



24 
 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล 2558 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

25 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 196.58 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

26 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

27 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 196.58 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

28 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 7.42 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
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 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

29 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 6 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

30 ร้อยละของการคํานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําคณะ 23.64 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 23.64 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 

สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นิสิต 
 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศกึษาแก่นิสติ  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาต่อ 26.5 
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 26.5 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 2,376,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,376,100 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

37 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 2,376,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,376,100 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

38 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 5,622,930 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,622,930 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

40 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 5,622,930 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,622,930 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

41 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

42 ผลรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 7,999,030 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7,999,030 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
43 
 

ค่าเฉลี่ยของเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์และนกัวิจยั
ประจาํ 

301,850.19 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 301,850.19 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
44 
 

คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.00 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
45 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 35.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 35.5 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

46 ค่าน้ําหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจํา 12 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

47 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

48 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

49 
 
 

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนมัุติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจง้ให้ ก.พ.อ. (0.40)

1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

50 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

51 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

52 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
(0.60) 

5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

53 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
(0.60) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

54 
 
 

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) 
(0.80) 

7 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

55 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจง้ให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

56 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

57 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

58 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

59 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

60 จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

61 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหนง่ทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

62 จํานวนผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

63 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

64 จํานวนตําราท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

65 จํานวนหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

66 จํานวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

67 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

68 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
69  จํานวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามา

ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

70 ค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจํา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

71 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

72 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

73 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

74 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

75 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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76 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

77 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 12 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 33.80 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จํานวนอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  22.5 
81 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 26.5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ   

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน)  
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน)  
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)  
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน)  

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
86 มีจํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการตรวจเยี่ยม 
สัมภาษณน์ิสติ 

1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตชอบการเรียนการสอนแบบ 
active learning จึงมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ active learning ในหลายๆ 
รายวิชา 

2. นิสิตเห็นประโยชน์ของรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจดัการเรียนการสอน อยากให้มีการจัดการเรียน
การสอนในหลายๆ วิชา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 

3. โครงการ funny English มีประโยชน์มาก แต่จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน 
4. นิสิตต้องการฝึกฝนหรือมีแบบฝึกที่หลากหลายในการพยาบาลผู้ป่วย 
5. กิจกรรมอบรม TOEIC มีประโยชน์มาก แต่จัดแค่ 1 วัน อยากให้จัดให้มากข้ึนในช่วงปิดเทอม 
6. การจัดตารางสอนไม่น่ิง เน่ืองจากอาจารย์มีภาระงานมาก จึงมีการเปลี่ยนเวลาเรียนบ่อย 
7. นิสิตยังขาดความรู้เรื่องการนําระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาโครงการ/กิจกรรม

ที่นิสิตดําเนินการเอง 
8. การสื่อสารกับนิสิตผ่านระบบ internet ทาํให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงนิสิตอย่างรวดเร็ว 
9. นิสิตยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับทักษะ 5-6 ด้าน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
10. นิสิตเข้าใจในตัวอาจารย์ ที่มีภาระงานมาก  
11. อาจารย์ทุ่มเท เอาใจใส่ดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด 
12. นิสิตพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งต่อตัวอาจารย์แหล่งฝึก การบริการ

รับส่งไปแหล่งฝึก  
13. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการช่วยให้นิสิตได้ทดลองนําความรู้จากการเรียนการสอนในช้ันเรียนไป

ฝึกปฏิบัติงานจริง 
14. นิสิตเห็นความสําคัญของการประกอบใบประกอบวิชาชีพ คณะมีกิจกรรมส่งเสริมการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 
 
สัมภาษณ์อาจารย์ 

1. มีระบบ Mentor ในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานนิสิต 
2. มีระบบการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารหลักสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
3. มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสาขาวิชา ทําให้ต้องประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับ

หลักสูตร ทําให้คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามีการแบ่งความรับผิดชอบตัวบ่งช้ีและมีความเข้าใจการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

4. มีการหมุนเวียนให้คณาจารยเ์ป็นผู้บริหารภาควิชาส่งผลให้คณาจารย์มทีักษะความเป็นผู้นํา 
5. มีระบบการประเมินผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล 
6. อุปสรรคในการขอตําแหน่งวิชาการมักเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเก็บ

รวบรวมผลงาน คิดวิเคราะห์ และสรุปผลการดําเนินการวิจัย ต้องบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม 
7. การย้ายที่ทํางานมีความแตกต่างกันของเหตุผลของแต่ละบุคคล เช่น ทีต้ั่งของคณะพยาบาลที่อยู่องครักษ์

การเดินทางไม่สะดวก ความเหลื่อมล้ําของตําแหน่งอาจารย์กับนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่สอน (ระบบของ
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มหาวิทยาลัย) ประเด็นค่าตอบแทนที่ตํ่ากว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่พักบุคลากรไม่เอ้ือต่อการพักอาศัย
ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น 

8. อาจารย์มีภาระงานสอนมากทั้งงานเตรียมสอนและงานดูแลนิสิตบน ward ทําให้เวลาในการพัฒนา
บทความวิจัยมีน้อยลง 

9. การพัฒนางานวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการ ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัยและสร้างนักวิจัยของ
ชุมชน ทําให้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยชุมชนสามารถค้นหาปัญหาแล้วหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ผ่านกระบวนการวิจัย 

10. การของบประมาณการวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการ ทําให้สามารถได้รบัการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกได้เป็นจํานวนจํานวนมาก เน่ืองจากงานวิจัยตอบสนองต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง 

11. บัณทิตมีความสามารถในการปรับตัวกับเพ่ือนร่วมงาน มีทกัษะสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ มีความขยัน 
อดทน มีทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยที่ดี  

12. มีทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มคีวามขาดแคลนทุนทรัพย์ 
13. อยากให้คณะพัฒนาการทรัพยากรห้องสมุดให้มีความเพียงพอและเป็นระบบ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ดูแลไม่

เพียงพอ รวมถึงห้องสมุดปิดเร็ว ทําให้นิสิตที่กลับมาจากฝกึงานกลับมาไม่ทัน เพ่ือค้นคว้าข้อมูลสําหรบั
การเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกปฏิบัติงานในวันถัดไป 

14. ช่วง summer หอสมุดกลางองครักษ์ ลดพ้ืนที่ให้บริการ ทําให้อาจารย์และนิสิตไมส่ามารถเข้าไปค้นคว้า
ได้สะดวก ช่วงปิดเทอมควรเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แต่ระบบห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้ของอาจารย์ 

15. อยากให้มีร้านค้า สวัสดิการอยู่ใกล้ๆ  คณะ เน่ืองจากมีช่วงเวลาพักน้อย ทําให้อาจารย์และนิสิตหาอาหาร
รับประทานลําบาก  ตลาดนัดศูนย์การแพทย์ถ้าเพ่ิมจํานวนวันได้จะดีมาก 
 

สัมภาษณ์บคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ 
1. เรื่องที่ชอบ 

1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นที่ทํางานที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์สํานักงานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ชอบงานในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ และมคีวามสุขในการทํางานและ
มีความสุขในการทํางานมาก 
1.2 มีงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ 
1.3 การมสี่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ เวลามีการจัดโครงการจะได้รับการช่วยเหลือเต็มที ่
 

2. เรื่องที่คณะต้องปรับปรุง 
2.1 สร้างขวัญและกําลังใจใหบุ้คลากรให้มากขึ้น จะทําใหบุ้คลากรมีความสุขมากขึ้น 
2.2 มคีวามยืดหยุ่นในการทํางานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและไม่ขัดต่อระเบียบ 
2.3 ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สวยงาม 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปกีารศึกษา 2558” 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 

 

 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

09.00 – 09.30 น. คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558 

 
ห้อง 210 ชั้น 2 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 

 
ห้อง 210 ชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารชั้น 1 
13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ  

 
ห้อง 210 ชั้น 2 

 
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 
  อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปกีารศึกษา 2558” 
วันศกุร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 

 

 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ  

 
ห้อง 210 ชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารชั้น 1 
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ต่อ) 
สัมภาษณ์คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต 

 
ห้อง 210 ชั้น 2 

15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการนําเสนอจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในภาพรวม 

ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญ
ทอง 

ห้อง 219 ชั้น 2 
 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 
  อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 
 

   
 


