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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

             คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง ประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึงเป็นการประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี 30 – 31  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และ มศว (จํานวน 14 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตวับ่งชี้  

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  2.77 2.9375   

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม     

สกอ. 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.41 2.36 ต้องปรับปรุง  

สกอ. 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1.42 1.39 ต้องปรับปรุง  

สกอ. 1.4  จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

0.00 0.8800 ต้องปรับปรุง  

สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 ดีมาก  

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 ดีมาก  

2. การวิจัย   3.89 3.6387   
สกอ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
              หรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 ดีมาก  

สกอ. 2.2  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.69 4.1269 ดีมาก  
สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 1.97 1.7893 ต้องปรับปรุง  
3. การบริการวิชาการ   5.00 5.00   
สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5.00 ดีมาก  
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00   
สกอ.  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5.00 ดีมาก  

5.  การบรหิารจดัการ   5.00 4.50   
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ ติดตามผลลัพธ์ 
              ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 4.00 ดี  

สกอ. 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 5.00 ดีมาก  
มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5 5.00 ดีมาก  
มศว  5.2  การดําเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
              และประหยัดพลังงาน 

5 4.00 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 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมนิ 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ( 12 ตัวบ่งชี)้ 

3.79 3.710 ระดับดี  

คะแนนเฉล่ียผลการประเมนิ 
รวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ. + มศว ( 14 ตัวบ่งชี้) 

3.96 3.812 ระดับดี  
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บทนํา 
 

ช่ือหน่วยงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ประวัติความเป็นมา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาจัดตั้งข้ึนเพื่อผลิตพยาบาลทํา

หน้าท่ีดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชน ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีทันสมัย        
เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้มีความทันสมัย ทันต่อความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล 
รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 

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

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง ดังน้ี 
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2534 โดยเป็น

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

คณะพยาบาลศาสตร์ จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์เป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัด  
คณะแพทยศาสตร์ 

วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา       บุญ
ทอง เป็นประธานฯ ได้นําเสนอหลักสูตรและปรับโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังท่ี 
3/2540 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2540 

วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นําหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง       
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ แต่เน่ืองจากประเทศประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย
ชะลอการจัดตั้งหรือเพิ่มหน่วยงานใหม่ท้ังหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 8 ไว้ก่อน 

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

วันท่ี 10 เมษายน พ .ศ .2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้มีประกาศให้ โครงการจัดตั้ ง               
คณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ .ศ .2543 
สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง ประธานการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2543 

วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัย
มหิดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหน่งคณบดี     คณะพยาบาล
ศาสตร์ ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 002/2546 ลงวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2546 

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

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

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

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

วัน ท่ี  6  มีนาคม  พ .ศ .2550 รองศาสตรจารย์ศ ศิธร   วรรณพงษ์  ได้ รับแต่ งตั้ ง เ ป็นคณบดี                        
คณะพยาบาลศาสตร์คนท่ี 2 วาระท่ี 1 ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 07/2550 ลงวันท่ี 8 
มีนาคม 2550    และในวาระท่ี 2 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 11/2554 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 
2554 ถึงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 

วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี    
คณะพยาบาลศาสตร์คนท่ี 3  ตั้งแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 – 17 มิถุนายน 2562 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ท่ี 25/2558 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2558     

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

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

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องตน้) 

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการทดแทนไต (การล้างไตทางช่อง
ท้อง) 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟื้นฟูวิชาการ 
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สถานท่ีตั้ง  
  อาคารของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีชื่อเรียก ว่า อาคารศรีนครินทร์ ภายใน
อาคารมีพื้นท่ีใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีภายนอกรวม   7  ไร่  ต้ังอยู่ท่ี  ณ บริเวณมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์  เลขท่ี 63 หมู่  7 ถนนรังสิต  – นครนายก  ตําบลองครักษ์  อําเภอองครักษ์                    
จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21828 Website: http://nurse.swu.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา (Philosophy)        
ความรู้คู่คุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตสูส่ังคม 

 

ปณิธาน (Pledge)            
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรม 

ให้บริการชุมชน  เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์   (Vision)  
เ ป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา  ในการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพ  ท่ีมีความ รู้                       

คู่คุณธรรม   สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับชุมชน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

พันธกิจ    (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม              
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการศึกษา 
3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย         เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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 วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามระบบคุณภาพและกลไก 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน ท้ังน้ีโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

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

3. ให้คณะพยาบาลศาสตร์  ทราบจุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้ รับข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของคณะพยาบาลศาสตร์ อย่าง
ต่อเน่ือง 

 

การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตหรือศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ และจด
บันทึก 

4.2 การตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ กําหนดให้ค่านํ้าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการคํานวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  หากทศนิยมตําแหน่งท่ีสามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดข้ึน นอกเหนือจากน้ีจะปัดเศษท้ิง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจํานวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังน้ี 

คะแนน ระดบัคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51– 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จํานวน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วยจํานวน 14 ตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ของ มศว จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
มศว เท่ากับ 3.821 คะแนน (การดําเนินงานในระดับดี)  และตัวบ่งชี้ของ สกอ. เท่ากับ 3.710 คะแนน (การดําเนินงานในระดับดี)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    คณะพยาบาลศาสตร ์   กลุ่มสาขาวิชา 

                              

ตวับง่ชี้

คณุภาพ 
ชื่อตวับ่งชี้ 

ชนิด

ตวั

บง่ชี้ 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 

บรรลเุป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์
(คะแนน 

เตม็ 5) 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 5  ตวับง่ชี้  2.9375 

สกอ 1.1  ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร

โดยรวม 
O คะแนน 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิทกุหลกัสตูร 
            

สกอ 1.2  อาจารยป์ระจาํคณะทีม่คีณุวุฒิ

ปรญิญาเอก 
I รอ้ยละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80เท่ากบั 5 
รอ้ยละ 60.00 17.00 45.00 37.78 X 2.36 

สกอ 1.3 
อาจารยป์ระจาํคณะทีด่าํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
I รอ้ยละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80เท่ากบั 5 
รอ้ยละ 40.00 10.00 45.00 22.22 X 1.39 

สกอ 1.4 จาํนวนนิสติเตม็เวลาเทยีบเท่าตอ่

จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  I คะแนน 
เทยีบเกณฑม์าตรฐานตามกลุม่สาขาวชิา 

5.00 
    

0.8800 X 0.8800 

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

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

องคป์ระกอบที่ 2 การวิจยั                 คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 3  ตวับง่ชี้  3.6387 

สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ 

พฒันางานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรค ์ 

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

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้
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ตวับง่ชี้

คณุภาพ 
ชื่อตวับ่งชี้ 

ชนิด

ตวั

บง่ชี้ 

หน่วย

นับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 

บรรลเุป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์
(คะแนน 

เตม็ 5) 

สกอ 2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยั และงาน

สรา้งสรรค ์
I บาท/คน เทยีบบรรยตัไิตรยางคต์ามกลุ่มสาขาวชิา 180,000.00 4,894,310.00 3329.00 168,769.31148,312.42 X 4.1269 

สกอ 2.3 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์

ประจําและนกัวจิยั 
O รอ้ยละ เทยีบบรรยตัไิตรยางคต์ามกลุ่มสาขาวชิา รอ้ยละ 60.00 10.409.60 45.00 23.1121.33 X 1.931.78 

องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 1  ตวับง่ชี้  5.00 

สกอ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

องคป์ระกอบที่ 4  การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 1  ตวับง่ชี้  5.00 

สกอ. 4.1 
ระบบและกลไกการทาํนุบํารุง

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

องคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจดัการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับง่ชี้ = 4  ตวับง่ชี้  4.50 

สกอ. 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

กํากบั ตดิตามผลลพัธต์ามพนัธ

กจิกลุม่สถาบนั และเอกลกัษณ์

ของคณะ  

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3,4 ขอ้ 5,6 ขอ้ 7 ขอ้ 7 ขอ้ 1,3,4,5,6,7 56 ขอ้ X 4.00 

สกอ. 5.2  ระบบกํากบัการประกนัคณุภาพ

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

มศว  5.1 
การบรหิารจดัการแบบลนี (Lean 

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

มศว  5.2 การดําเนินการตามมาตรการรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม และประหยดั

พลงังาน 

P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 ขอ้ 1,2,3,4, 4 ขอ้ X 4.00 

  

  

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี้ = 14  ตวับ่งชี้ (สกอ + มศว) 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตวับ่งชี้ = 12  ตวับ่งชี้ (สกอ)  

3.821 

3.710 

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้
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ทีจ่ดัรูปแบบ: แท็บหยดุ:  0.81", ซา้ย +  10.12", ขวา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย:  1", ขวา:  0.79", บน:  0.98", ลา่ง:  0.59",
ความกวา้ง:  8.27", ความสงู:  11.69"

ทีจ่ดัรูปแบบ: ขวา
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2559 วันท่ี 30 – 31 เดือนสิงหาคม 
พ .ศ .  2 560  ตามรายอง ค์ ประกอบและ ตั ว บ่ งชี้  พบ ว่ า  ในภาพรวมของคณะพย าบ า ลศ า สต ร์    
มีคะแนนเฉลี่ย ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว ( 14 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 3.821 ซึ่งผลการดําเนินการอยู่ในระดับดี 
 และคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ( 12ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 3.710  ซ่ึงผลการดําเนินการอยู่ในระดับดี 

ในการ น้ี คณะกรรมการประเมินฯ  มี ข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อสัง เกต/ ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังน้ี 
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
1. นิสิตได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 

1. คณะควรเผยแพร่รายชื่อนิสิตท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ําเสมอ 

2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลจากการสอนของอาจารย์
แบบ active learning ท้ังในลักษณะท่ีเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม 

2. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดการ
เรียนรู้แบบ active learning ในรูปแบบท่ีน่าสนใจ
สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถด้าน IT 
มากข้ึนของนิสิต (เช่น e-learning) 

3. นิสิตได้รับการเอาใจใส่ดูแลท้ังทางด้านการเรียน
และการใช้ชีวิตจากอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
อาจารย์ประจําชั้น และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ 

3. คณะควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติภาระงานสอน
ของอาจารย์อย่างต่อเน่ือง 
 

 4. คณะควรจัดให้มีพื้นท่ีหรือกิจกรรมสําหรับแสดง
ความรู้สึกของนิสิตเกี่ยวกับ บุคลากร และอาจารย์ 
เพื่อให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์รับทราบและมี
กําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)

1. FTES ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงมีผลให้อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานจริงมีภาระงานมากจนส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน 

1. คณะควรติดตามการออกระเบียบรับอาจารย์ใหม่
ของ มศว  
 

2. อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติครบยังไม่ได้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2. คณะควรติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของ
อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่ออย่างสม่ําเสมอ และจัดทํา
แผนการศึกษาต่อของอาจารย์ในลักษณะท่ีไม่กระทบ
ต่อภาระงานการเรียนการสอนของอาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานจริง 
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จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

 3. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท่ีมี
คุณสมบัติครบขอตําแหน่งทางวิชาการและติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา 

3. นิสิตมีความสนใจในการใช้สถานท่ีไม่เพียงพอ
สําหรับอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูล รวมท้ังออก
กําลังกาย หลังนอกเวลาราชการ 

4. คณะควรสํารวจความต้องการของนิสิตขยายเวลา
ในเกี่ยวกับการให้บริการใช้บริการของห้องอ่านหนังสือ 
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง fitness และพื้นท่ีหรือ
กิจกรรมอ่ืน โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดการ
ให้บริการ 

 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- -
จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
เขียนต้นฉบับผลงานวิจัย 

1. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
ความสามารถในการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณะมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในด้านการดูแลสุขภาพจํานวนมากและหลายหลาก
แบบองค์รวมและการเก็บค่าใช้จ่าย 

1. ควรทําวิจัย R2R กับหน่วยงานภายนอก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทําโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

 

จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ขาดแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท่ีมีผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือ
สังคมอย่างชัดเจน 

1. ควรปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยแยกหัวข้อให้ชัดเจน  
แต่ละโครงการ และแยกผลการประเมิน การใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงแผนในปีการศึกษาถัดไป 

2.ขาดการสรุปและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลของ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาพรวม 

2.  ในปีการ ศึกษา ถัดไป  ควรมี รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการท่ีผ่านการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการต่าง ๆ ในภาพรวม 
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ข้อสังเกต องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ควรนําเสนอข้อมูลท่ีชัดเจน กระชับ ประกอบหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด เช่น หลักฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 3.1 ข้อ  6  ควรตัดวันเร่ิมทํางาน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการออก และเพิ่มชื่อโครงการท่ีคณาจารย์
เข้าร่วมแทน 
 

องค์ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
1.มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

1. ควรดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  

จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)

1. การนํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
พัฒนากับนิสิตไม่ชัดเจน 

1. ควรนํามากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาพัฒนากับนิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
ทัศนคติต่อวิชาชพีอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อสังเกตองค์ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ควรนําเสนอข้อมูลท่ีชดัเจน กระชบั ประกอบหลกัฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดเด่น/จดุแขง็ แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน 
และเป็นไปตามความต้องการของสังคม 

- 

2.  คณะพยาบาลศาสต ร์มี ค่ า นิยม ร่วมกันแบบ
กัลยาณมิตร คือ มีนํ้าใจ ให้คุณค่า รักษาคุณธรรม 
จริยธรรม 

- 

จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)

1. ยังไม่มีคู่เทียบสมรรถนะท่ีใกล้เคียงกับหลักสูตรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว  เพราะม.นเรศวรยังไม่ได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกัน 

1. ควรปรับกลยุทธ์ในการหาคู่เทียบสมรรถนะท่ี
ใกล้เคียงกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจะ
ได้นําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตน 
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2. ยังไม่มีขาดหลักฐานท่ีชัดเจนเก่ียวกับความสําเร็จใน
การปฏิบัติตามการทําวิจัย และระบบกลไกในการ
จัดการความรู้เพื่อนําไปสู่แนวปฏิบัติท่ีดี 

2. ควรส่งเสริมการบูรณาการการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ และรวบรวมหลักฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการปฏิบัติตามทําวิจัยเพื่อนําไปสู่แนว
ปฏิบัติท่ีดี
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จุดอ่อน/จุดท่ีต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

3. ขาดการนําเสนอผลการดําเนินการความเสี่ยงให้
ชัดเจนว่าได้ผลเป็นอย่างไร และขาดการบริหารความ
เสี่ยงสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน       

3. ควรปรับปรุงการนําเสนอผลการดําเนินการความ
เส่ียงให้ชัดเจนว่าได้ผลเป็นอย่างไร 

4. ขาดตัวแทนศิษย์เก่า และผู้ใช้ บัณฑิต ในการ
วิเคราะห์  SWOT ของคณะ และขาดศิษย์เก่าในการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคณะ 

4. ควรมีการวิเคราะห์ SWOT ของคณะจากตัวแทน
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้ในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์อย่างท่ีมีประสิทธิภาพ

5. ขาดการสรุปการจัดลําดับความเส่ียงจากการ
ประเมินค่าความเสี่ยงใน RM-1 ตามคะแนนจาก มาก
ไปหาน้อย 

5. ควรปรับปรุงการจัดลําดับความเสี่ยงจากการ
ประเมินค่าความเส่ียงใน RM-1 ตามคะแนนมากไปหา
น้อย 

6.  คณะพยาบาลศาสตร์มีการดําเนินการจัดการ  แบบ
ลีน  (Lean Management)  และมาตรการ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานแต่ขาดการติดตาม
และประเมินผลลัพธ์เป็นรูปธรรม 

6. ควรเพิ่มการจัดการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วน
เร่ืองประหยัดพลังงานคณะควรประเมินผลลัพธ์ให้เป็น
รูปธรรม เพื่อสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่น 
ๆ ต่อไป 
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ภาคผนวก  
ข้อมลูพืน้ฐาน คณะพยาบาลศาสตร ์ ปีการศึกษา 2559 

 
   

ตวั

บง่ช้ี 
ช่ือตวับง่ช้ี 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 45.0 

10 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอก 17.0 

สกอ. 1.3 อาจารยป์ระจาํคณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

11 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 45.0 

12 อาจารยป์ระจาํคณะทีไ่มม่ตีําแหน่งทางวชิาการ 35.0 

13 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาตรี   

14 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาตรี   

15 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาตรี   

16 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาโท 4.0 

17 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาโท   

18 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาโท   

19 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาเอก 5.0 

20 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาเอก 1.0 
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21 จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วุีฒปิริญญาเอก   

22 ผลรวมจาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 10.0 

สกอ.1.4 จาํนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 

23 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะทัง้หมด 29.032.0 

24 จาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวชิา   

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 29.032.0 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

25 จาํนวนนิสติเตม็เวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 223.8 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

26 จาํนวนนิสติเตม็เวลา (FTES) ปรบัเป็นปรญิญาตร ี
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

 - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

27 จาํนวนนิสติเตม็เวลารวมทุกระดบัเทา่กนั แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
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   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)  223.83 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

28 สดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 7.726.99 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

29 สดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 6 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

30 รอ้ยละของการคาํนวณคา่ความแตกต่างจากสดัสว่นจาํนวนนิสติเตม็เวลาต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํคณะ 
28.5016.5 

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 28.5016.5 

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

ทีจ่ดัรูปแบบ: แท็บหยดุ:  2.89", ซา้ย
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   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

31 คา่เฉลีย่คะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 0.000.88 

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   

   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1) 0.000.88 

  

 - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ 

และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   

   - นติศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การ

ทอ่งเทีย่ว เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการจดับรกิารใหค้ําปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติแก่นสิติ

ในคณะ 
3.51 

33 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหลง่งานทัง้เตม็

เวลาและนอกเวลาแก่นิสติ 
3.51 

34 ผลรวมคะแนนเฉลีย่การจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่การทาํงานเมือ่สาํเรจ็

การศกึษาแกน่ิสติ 
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 ี   
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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 คา่เฉลีย่ของเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคภ์ายในและภายนอกต่อจาํนวน

อาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ 
148,312.42168,769.31

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 168,769.31148,312.42 
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กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

44 
คะแนนทีไ่ดแ้ยกตามกลุ่มสาขาวชิา 5.00 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 5.00 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนักวิจยั 

45 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 45.0 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 45.0 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

46 คา่น้ําหนกัผลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

47 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบัชาต ิ(0.20) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

48 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

49 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบันานาชาตหิรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ  

ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบ

เป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. (0.40) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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50 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตาม

ประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัทาํเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อก

ประกาศ (0.40) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

51 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

52 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุม่ที ่2  (0.60) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

53 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

54 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่ม่

อยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ

และจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนั

นบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

55 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิี่

ไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยั

อนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 

วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   
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กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

56 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่1 (0.80)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

57 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 

TCI กลุม่ที ่1 (0.80)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 123 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

58 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิี่

ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ 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 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง

วชิาการแลว้ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

62 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้าํเนินการ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

63 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม ่และไดร้บัการจดทะเบยีน (1.00) 
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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 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ แต่

ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

68 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ แต่

ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

69  จาํนวนงานแปลทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ 

แต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

70 คา่น้ําหนกังานสรา้งสรรคข์องอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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71 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผา่นสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

72 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัมหาวทิยาลยั (0.40) 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

73 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

74 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ  (0.80) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

75 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ (1.00) 
  

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

76 จาํนวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ(1.00)   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

77 ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจําและนกัวจิยั 9.6010.40 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 10.409.60 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

78 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 23.1121.33 
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กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 1.9778 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 1.971.78 

กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

80 จาํนวนอาจารยท์ีม่สีว่นร่วมในการบรกิารวชิาการแกส่งัคมในระดบัมหาวทิยาลยั  22 

81 จาํนวนอาจารยป์ระจาํทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิ 29 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกาํกบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

   

82 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพือ่พฒันานิสติ  (บาท/คน)   

83 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพือ่พฒันาอาจารย ์ (บาท/คน)   

84 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพือ่พฒันาบุคลากร (บาท/คน)   

85 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพือ่การจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน)   

สกอ. 5.2   ระบบกาํกบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

86 มจีาํนวนหลกัสตูรทีม่ผีลการประเมนิคุณภาพไมผ่า่นองคป์ระกอบที ่1 การกํากบั

มาตรฐาน 
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ภาพจากการสัมภาษณ์และการตรวจเย่ียม 
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กําหนดการโครงการ”การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559 
วันพธุท่ี 30 สิงหาคม 2560 

 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี  

09.00 – 09.30 น. คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ ประจําปี
การศกึษา 2559 

หอ้ง 210 ชัน้ 2 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุม ปรกึษา วางแผนการดําเนินการ
ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

หอ้ง 210 ชัน้ 2 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หอ้งอาหารชัน้ 1 
13.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ ผู้บริหาร อาจารย ์เจ้าหน้าที่ นิสิต หอ้ง 210 ชัน้ 2 
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประชุม ปรกึษา วางแผนการดําเนินการ

ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
(ต่อ) 

หอ้ง 210 ชัน้ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

 
 
 

กําหนดการโครงการ”การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559 
วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560 

 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี  

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุม ปรกึษา วางแผนการ
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายในระดับคณะ 

ห้อง 210 ชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หอ้งอาหารช้ัน 1 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประชุม ปรกึษา วางแผนการ

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายในระดับคณะ (ต่อ) 

ห้อง 210 ชั้น 2 

14.30 – 16.00 น. สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาในภาพรวม

 
หอ้งประชุมทัศนา บุญทอง 

 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีเปลีย่นแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


