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ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ได้รั บการประเมิ นคุณภาพภายในระดับคณะ
เมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจ
เยี่ยมคณะ โดยการพิจารณาตัดสินผลการดาเนินงานได้ยึดตามเกณฑ์คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการประเมินพบว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
มีผลการประเมินได้คะแนน 3.51 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มีผลการประเมินได้คะแนน 3.79 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มีผลการประเมินได้คะแนน 2.00 อยู่ในระดับปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
มีผลการประเมินได้คะแนน 4.00 อยู่ในระดับดี
โดยภาพรวมผลการประเมินตนเองตาม 5 องค์ประกอบ ในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.65

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของคณะพยาบาลศาสตร์
1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 85 หมู่ 3 ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
1.1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
ปีพ.ศ.2511 ยกระดับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ปี พ.ศ.2518 เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม พ.ศ.2535 เป็น
สถาบันราชภัฏนครปฐม และปี พ.ศ.2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามลาดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีปรัชญาที่สาคัญคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็นแหล่ง
ความรู้ของประชาชน มุ่งจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนให้ สมบูรณ์ มีคุณ ค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้างความรู้เพื่อท้องถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจ 4 ประการ ดังนี้
1) จัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
2) ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3) ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบสุขภาพและการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพอย่างรวดเร็ว
ของประเทศไทย ทาให้ความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากร
ในหลายสาขาวิช า เช่น พยาบาล แพทย์ นักอาชีว อนามัย เป็นต้น ด้ว ยความตระหนักถึงความขาดแคลน
บุคลากรด้านสุขภาพของจังหวัดนครปฐม จั งหวัดใกล้เคียง ตลอดจนระดับประเทศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในการประชุม ครั้ งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้มีมติเห็ นชอบ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตบัณฑิตสาขาสุขภาพ และให้มีองค์กรรองรับการผลิตบุคลากรในสาขานี้
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จั ดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศเป็นส่วนงานภายใน มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2552
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา

“พัฒนาศาสตร์ ศิลป์ จิตอาสา ให้คุณค่าจรรยาบรรณ”

พันธกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถนที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ งยืนของ
ปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู”
จึงกาหนดพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ไว้เป็น 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างทักษะการพยาบาลฉุกเฉิน
และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิ ต งานวิ จั ย น าไปสู่ ก ารพัฒ นาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ
ท้องถิ่นและประเทศ
3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ชุมชน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่านิยมหลัก “NURSE”
N = Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทางานและการสื่อสารหลาย
รูปแบบหมายถึง การทางานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้เต็มรูปแบบ
U = Unity การประสานสามัคคีหมายถึง การทางานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
R = Responsibility การทางานความรับผิดชอบหมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษา
คุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
S = Service การบริการหมายถึง การให้บริการด้วยใจและมีคุณภาพ
E = Excellent ความเป็นเลิศหมายถึง การมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เอกลักษณ์
“พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลฉุกเฉิน”
อัตลักษณ์
“จิตอาสา ศรัทธาจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับทางสังคม”
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์และขอบเขตความรับผิดชอบภายในองค์กร มีดังนี้

แผนภูมิการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

รองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการประจาคณะฯ

รองคณบดีดูแลบริหาร

รองคณบดีดูแลงานวิจัย
และบริการวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ผู้ช่วยคณบดีดูแล
งานจัดการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีดูแลงาน
ประกันการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีดูแล
งานกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงานคณบดี

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่

งานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิต ฯ

งานวิชาการ วิจัย
และพัฒนานักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลชุมชน
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
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ขอบเขตความรับผิดชอบภายในองค์กร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1. ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมของคณะกรรมการประจาคณะฯ คณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
2. เป็นกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. เสนอนโยบายในการดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
4. กากับติดตามการวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการจัดทางบประมาณ และจัดหา
ทรัพยากร รวมทั้งประสานงานด้านอัตรากาลัง
5. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและการประกันคุณภาพ
6. ติดตามกากับการดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคคลากร
8. พัฒนาอาจารย์ กาหนดทิศทาง และประสานงานด้านพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
9. ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ในและนอกมหาวิทยาลัย
10. ติดต่อและประสานงานกับต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. รักษาราชการแทนคณบดี
2. ดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของหลักสูตรครอบคลุม เรื่องต่อไปนี้
2.1 ประสานงานการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2.2 ประสานงานการจัดตารางสอนและจัดตารางหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติงาน
2.3 เป็นประธานในการพิจารณาและรวบรวมประมวลรายวิชา มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.4 เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
2.5 ประสานงานการใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
2.6 ประสานงานร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น คณะที่สอนรายวิชาทั่วไป แหล่งฝึก และหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน
2.7 ประสานงาน ดูแล กากับการจัดสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
2.8 ติดตาม รวบรวมแผนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.9 รวบรวมผลสัมฤทธิ์การเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบ
2.10 รวบรวมผลการประเมินรายวิชา (มคอ.5 และมคอ. 6) สังเคราะห์ และเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
2.11 เขียนเสนอโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.12 เป็นประธานในการจัดทาคู่มือ เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2.13 ประสานงาน และติดตามจัดหาหนังสือ วัสดุการสอน ฯลฯ ให้มีพอเพียงตามเกณฑ์
2..14 พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านคุณภาพ หลักสูตร และการเรียนการสอน
3. เสนอระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสาหรับนักศึกษา
อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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4. เขียนรายงานการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน
5. เสนอของบประมาณประจาปี ในงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาเสนออาจารย์และนักศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
7. เสนอแต่งตั้งผู้ประเมินการสอนของอาจารย์ และเสนอแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่
8. กระตุ้นและสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน
9. ดาเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
10. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1. ประสานงาน ควบคุม ดูแล กากับ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสานักงาน
2. พัฒนาติดตามระบบบัญชีรายการ การตรวจสอบ บารุงรักษาครุภัณฑ์
3. ประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาและติดตามการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของคณะฯ
4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ติดตาม กากับ ให้คาปรึกษา ประเมินและทบทวนหน้าที่
รับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. กากับ ติดตามฐานข้อมูลครุภัณฑ์ และบุคคลากรของคณะฯ
6. ให้คาปรึกษา ดูแล กากับ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7. จัดทางบประมาณประจาปี ในงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาและวางระบบการจั ดเก็บข้อมูล และเขียนรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ
9. รับผิดชอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
10. ติดตาม กากับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
11. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. เป็นประธานคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
2. กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร
3. วางแผนดาเนินการ กาหนดกิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์และจัดกิจกรรมเพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน
สนับสนุน
5. จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการของคณะฯ และพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. ดูแล กากับ ติดตามการดาเนินงานการเผยแพร่ตีพิมพ์ผู้ได้รับทุนวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
7. ดูแล ติดตาม กากับการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
8. จัดทางบประมาณประจาปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. พัฒนาและวางระบบจัดเก็บข้อมูล และเขียนรายงานการประเมินตนเอง เกี่ยวกับตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพที่รับผิดชอบ
10. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
5

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. เป็นประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
2. พิจารณาเสนอ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน
การใช้ห้องปฏิบัติการ การสอบ การลา ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ
3. จัดทาคู่มือนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
4. จัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และการต้อนรับบัณฑิต
5. ประสานงานและกากับดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ของหอพักนักศึกษา
6. จัดวางระเบียบในการอยู่หอพักของนักศึกษา และกาหนดกิจกรรมในหอพัก
7. จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา ด้านความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม เช่น งานไหว้ครู วันรับ
หมวก รับน้อง ฯลฯ
8. ประสานงาน กากับดูแลโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. จัดทาสมุดประจาตัวนักศึกษา เพื่อบันทึกประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร
10.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องทุนการศึกษา
11. จัดสรรทุนการศึกษา
12. วางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
13. พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษา
14. เขียนรายงานการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพด้านที่รับผิดชอบ
15. จัดทางบประมาณประจาปี ในงานส่วนที่รับผิดชอบ
16. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
1. จัดตารางสอน และตารางหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติ
2. ตรวจสอบ ประสานงาน และจัดแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
3. ประสานงานการใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
4. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น แหล่งฝึก และหน่วยงานอื่น ๆ
5. ตรวจสอบ และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุด้านการศึกษาให้มีเพียงพอ
6. ประสานงานการเตรียมพร้อมสาหรับการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านนักศึกษาและการจัดการศึกษาบนเว็บไซต์
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
คณาจารย์แบ่งเป็นกลุ่มวิชาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ โดยกลุ่มวิชาการพยาบาล ประกอบด้วย
5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ กลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและรายวิชาสาขาพยาบาลศาสตร์แก่นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ
2. พัฒ นาการวิจั ยทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ
คุณภาพการพยาบาล
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3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนและ
บุคคลากรวิชาชีพ
4. จัดระบบ กลไก และดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริหารและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาคณะชุดปัจจุบัน
1.4.1 รายชื่อผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ์
2) อาจารย์มาลินี
จาเนียร
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์

วรรณศิริ

4) อาจารย์กรวรรณ
6) อาจารย์ดวงพร
5) อาจารย์จุฑารัตน์

สุวรรณสาร
ผาสุวรรณ
ผู้พิทักษ์กุล

1.4.2 คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก
5) อาจารย์มาลินี
6) อาจารย์กรวรรณ
7) อาจารย์วริยา
8) อาจารย์ศิริพร
9) อาจารย์เสาวรี
10) อาจารย์นงนุช
11) อาจารย์ดวงพร
12) อาจารย์จุฑารัตน์
13) นางสาวเตชิตา

ตะบูนพงศ์
วรรณศิริ
จันทนะโสตถิ์
บัวเจริญ
จาเนียร
สุวรรณสาร
จันทร์ขา
ฉายาทัพ
เอี่ยมลออ
เชาวน์ศิลป์
ผาสุวรรณ
ผู้พิทักษ์กุล
ไชยอ่อน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีดูแลงานด้าน
จัดการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดีดูแลงานด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.4.3 คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ์
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
รองประธานกรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กรรมการ
4) อาจารย์กมลภู
ถนอมสัตย์
กรรมการ
5) อาจารย์วาร์ธินีย์
แสนยศ
กรรมการ
6) นายแพทย์พินิจ
หิรัญโชติ
กรรมการ
7) นายแพทย์วิฑิต
อรรถเวชกุล
กรรมการ
8) รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร
คมพยัคฆ์
กรรมการ
9) นางสาวเตชิตา
ไชยอ่อน กรรมการและเลขานุการ
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.5.1 สาขาวิชาที่สอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1.6 จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

1
50
45
63
75
80

2
39
50
45
63
75

ชั้นปี/จานวนนักศึกษา
3
57
39
50
45
63

4
57
39
50
45

รวม
146
191
197
233
263

1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1.7.1 อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 31 คน ลาศึกษาต่อปริญญาเอก จานวน 1 คน
ลาศึกษาต่อปริญญาโท (นอกเวลา) 1 คน
1.7.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 5 คน
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี 2555– 2559
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปี
(บาท)
(บาท)
2555
664,000
1,735,000
2556
2,442,000
3,622,000
2557
1,512,200
2,492,500
2558
1,738,018.70
5,290,850
2559
2,150,306.82
6,581,146.35

รวม
(บาท)
2,399,000
6,064,000
4,004,700
7,028,869
8,731,453.17
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1.9 เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของคณะ
มุ่งพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉิน บูรณาการสู่การเรียนการสอนรายวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชา
การบริการวิชาการและการวิจัย
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบคุณภาพ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพในปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่ 1 :
1. เร่งพัฒนาการกากับมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต
หลักสูตรทุกหลักสูตรให้ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,1.3,1.4
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด เพื่อ
เผยแพร่ใน TQR ต่อไป
2. ให้ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านตาแหน่งทางวิชาการและ
อาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5,1.6

องค์ประกอบที่ 2 :
การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3

องค์ประกอบที่ 3 :
การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

คณะควรจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นั ก ศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ชั้ น ปี
มีการจัดกิจกรรมหรือติดตามการ
นาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ห รื อ
ชีวิตประจาวันของนักศึกษา
1. ควรมีระบบกากับติดตาม และ
มีม าตรการให้ มี ผ ลงานวิ ช าการที่
สอดคล้องกับเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
2. จั ดระบบการส่ งเสริม/กระตุ้น
ให้อาจารย์ทาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการเพิ่มขึ้น โดยอาจมีระบบพี่
เลี้ยงหรือผู้ช่วยวิจัยเพิ่มเติม
1. ควรมีการประชุมกรรมการ
บริหารคณะเพื่อประเมิน
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผน
บริการวิชาการ
2. ควรนาผลการประเมิน
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ นาเสนอ
ต่อกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาและนาข้อเสนอแนะไป

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. คณะฯ มีหลักสูตร 1 หลักสูตร
และเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
แล้ว
2. มีการวางแผนในระดับกลุ่มวิชา
วางตัวบุคคลอย่างชัดเจน แต่
เกณฑ์ในการลาศึกษาต่อ และการ
รับทุนการศึกษายังต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ
จัดอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษาทุกชั้นปี มีการบูรณา
การหลักการประกันคุณภาพกับ
โครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษา
รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยออกประกาศ
กาหนด TOR ด้านผลงานวิชาการ
ตามวิจัยที่ได้รับ
2. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษางานวิจัย
แต่ละโครงการ
3. อยู่ระหว่างการหารือเรื่องการ
จัดตั้งคลินิกวิจัย
1. กาหนดเป็นวาระหารือใน
กรรมการคณะฯ เพื่อกาหนด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายของงาน
บริการวิชาการ
2. กาหนดการติดตามแผนทุกไตร
มาส
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องค์ประกอบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพในปีการศึกษา 2558
ปรับปรุงแผนหรือมีการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 4 :
คณะพยาบาลศาสตร์ควรขยายผล
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
และวั ฒ นธรรมโดยการเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
และดึงเครือข่า ยเข้ามามีส่ วนร่ว ม
ในการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบที่ 5 :
1.ปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ แ ต่ ล ะ
การบริหารจัดการ
พันธกิจมีเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
กั น แ ล ะ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส า ม า ร ถ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ประเมินผลตามพันธกิจได้
2.ปรับแผนปฏิบัติงานประจาปีให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
ดาเนินงาน
3.วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนที่ ส ามารถควบคุ ม
ติด ตามให้ ไ ด้ผ ลการด าเนิน งานที่
แท้จริง
4.ควรด าเนิ น การ การจั ด การ
ความรู้ตามกระบวนการจนได้แนว
ปฏิบัติที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
1. ค ว รส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
หลั ก สู ต รจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
เ ช่ น จั ด ใ ห้ มี ก า ร น า เ ส น อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
ระดับหลักสูตร
2. ควรก ากั บ ติ ด ตามให้ ผ ลการ
ประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
อุดมศึกษาและอยู่ในระดับคุณภาพ
ที่ดี

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

เสนอเป็นวาระหารือในที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ

1. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ปีละ
ครั้ง
2. แผนปฏิบัติงานวัดตามแผนกล
ยุทธ์อยู่แล้ว
3. วางแผนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
4. มีโครงการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน และการวิจัย

1. แจ้งคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อ
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มอบหมายผู้กากับตัวชี้วัด
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตาแหน่งวิชาการให้มีจานวนมากขึ้น โดย
อาศัยศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยผลิตผลงานทางวิชาการให้เอื้อต่อการทาผลงานเพื่อการเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ อีกทั้งควรจัดระบบช่วยเหลือ ลดภาระงานธุรการอื่นๆ ให้อาจารย์สามารถมีเวลาในการศึกษาต่อหรือ
ผลิตผลงานวิชาการ
2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อาจจัดโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากกระบวนการ PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้
3. การบริการวิชาการ คณะสามารถจัดทาแผนและโครงการในภาพรวม โดยอาศัยการดาเนินงานที่
มีอยู่มาจัดทาและประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้คณะสามารถตอบวิสัยทัศน์ของ
คณะได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของ
สังคม อีกทั้งสามารถกากับดูแลให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเฉพาะในด้านการแต่งกาย ซึ่งวิธีการกากับ
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด การสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและสามารถถ่ายทอดหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยได้
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
:
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.มาลินี จาเนียร
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
อ.มาลินี จาเนียร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
:
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนที่ได้ = 3.74 = 3.74 คะแนน
1
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.00

ค่าเฉลี่ย 3.74

3.74 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

หมายเหตุ :
การประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มี รพ.นครปฐม เป็นแหล่งฝึกที่สามารถรองรับนักศึกษา 1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็งมากขึ้น
ได้ทุกสาขาวิชา
2. การมีหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.จัดกิจกรรมงบนอกหลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะและถาบัน
12

จุดอ่อน
1. ควรเพิ่มผลการสารวจติดตามคุณภาพบัณฑิตฯ ให้
มากขึ้น (ปัจจุบันมีร้อยละ 25)
2. ควรวิเคราะห์ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้ได้
ประเด็นสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าในการปรับปรุง
การเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.3)
3. ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงาน ควร
พิจารณากาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์
ให้ชัดเจนโดยเฉพาะในประเด็นสาคัญที่ต้องการจะ
พัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สามารถบรรลุเห็นผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ประเด็นข้อคาถามการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาควรเพิ่มข้อคาถามที่ครอบคลุมสาระสาคัญของ
ตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 ให้มากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการทบทวนกระบวนการดาเนินงาน การ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ ให้เชือมโยงถึงการพัฒนา
ศักยภาพ คุณวุฒิ การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ชัดเจน
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรร่วมกันวิเคราะห์
ผลลัพธ์การดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพในการ
บริห ารหลักสูตร การเรีย นการสอน และการประเมิน
ผู้ เ รี ย น เพื่ อ น ามาก าหนดเป้ า หมายหรื อ ผลลั พ ธ์ ข อง
กระบวนการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผล
ได้ และเมื่อสิ้ น สุ ดกระบวนการให้ ป ระเมิน ผลลั พธ์ว่ า
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ และทบทวนว่า
ขั้นตอนใดที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่เป็น ไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรกาหนดวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่แสดงผลให้เห็นชัดเจนจากการปรับปรุง
กระบวนการว่าทาให้เกิดผลลัพธ์การดาเนินงานที่ดีขึ้น
อย่างไร
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรกาหนดระบบ
การบูรณาการ การเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น โดยเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนทั้งในรายวิชาและโครงการในพันธกิจ
อื่นๆ ที่สอดคล้องกัน และควรกาหนดวัตถุประสงค์หรือ
ผลลัพธ์ให้ชัดเจนว่านักศึกษาจะเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ดีขึ้นกว่าการสอนปกติอย่างไร

แนวทางแก้ไข
เพิ่มจานวนของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ใน
การสารวจติดตามคุณภาพบัณฑิตฯ ให้มากขึ้น
นาผลการวิเคราะห์ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิต
ในประเด็นสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.3, 4)
เพื่อให้สามารถบรรลุผลการดาเนินงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม คณะฯได้กาหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของผลลัพธ์ ในทุกโครงการให้ชัดเจน
และนาผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาพัฒนา
กระบวนการดาเนินงาน
ได้ปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมสาระสาคัญของตัว
บ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา และ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา
คณะฯ ต้องเร่งรัด/ทบทวนกระบวนการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาศักยภาพ คุณวุฒิ การผลิตผล
งานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ชัดเจน
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์
ผลลัพธ์การดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพใน
การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์ของกระบวนการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ที่สามารถวัดผลได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่แสดงเกิดผลลัพธ์การดาเนินงานที่ดี
ขึ้นให้เห็นชัดเจนจากการปรับปรุงกระบวนการ
ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น ๆ
ได้แก่ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ กิจการ
นักศึกษา
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
1.1.1

1.1.2

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะพยาบาลศาสตร์

หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล
แฟ้มคณะกรรมการจัด
การศึกษา
แฟ้มคณะกรรมการจัด
การศึกษา
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
:
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยนาเข้า
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
น.ส.เตชิตา ไชยอ่อน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ดัง นั้ น คณะจึ งควรมี อ าจารย์ ที่มี ร ะดับ คุ ณ วุฒิ ท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

× 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก × 5
40

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้ แจงเกี่ยวกับการนับจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
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การประเมินตนเอง :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
4.5 × 100
31
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

14.52× 5
40

เป้าหมาย
ร้อยละ 20

=14.52

= 1.81

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 14.52

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
-

คะแนน
1.81 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
1. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจานวน 1. จั ดท าแผนพั ฒนาอาจารย์ ในการลาศึ กษาต่ อใน
น้อย
ระดับกลุ่มวิชา
2. จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการทางานวิจัย
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้อมูลอ้างอิง
1.2.1
รายชื่อและคุณวุฒิทางการศึกษาอาจารย์ในคณะฯ

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
สานักงานคณบดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
:
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยนาเข้า
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.มาลินี จาเนียร
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
น.ส.เตชิตา ไชยอ่อน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบั น ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง
0-5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ × 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
60

×5

การประเมินตนเอง
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

5× 100
31

= 16.13

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.13 × 5
60

= 1.34
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เป้าหมาย
ร้อยละ 20

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 16.13

คะแนน
1.34 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
1.อาจารย์ ป ระจ าส่ ว นใหญ่ ขาดประสบการณ์ ด้ า น จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เช่น การพัฒนา
วิชาการ
ข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ
2. อาจารย์ประจามีภาระงานสอนมาก
1. จัดสนทนาแลกเปลี่ยน เรื่องการจัดการเวลา
2. จัดสัปดาห์ขับเคลื่อนผลงานวิชาการ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้อมูลอ้างอิง
1.3.1
รายชื่อพร้อมตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะฯ

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
สานักงานคณบดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
:
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยนาเข้า
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.มาลินี จาเนียร
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
น.ส.เตชิตา ไชยอ่อน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับ การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จ ะต้ องสอดคล้ องกับ ศาสตร์ ใ นแต่ ล ะสาขาวิช าและลั กษณะการเรียนการสอน รวมทั้ งมีค วาม
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน :
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน
และนามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ
20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1.คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH
= ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci
= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

186
30

= 6.2

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขาตามมคอ. 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
กาหนดอัตราส่วน 6:1
สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
(6.2– 6) X 100
6

= 3.33
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2) นาค่าร้อยละที่เกินเกณฑ์(เฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์)จากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่สูงกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่สูงกว่าเกณฑ์เกินร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
การประเมินตนเอง :ค่าร้อยละที่คานวณได้ไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
เป้าหมาย
มากกว่าหรือน้อยกว่า
เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10

ผลการดาเนินการ
ค่าร้อยละที่ต่ากว่าเกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 10

คะแนน
4.17 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
อาจารย์เกือบทั้งหมด มีความสามารถและเชี่ยวชาญใน - สร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
แต่ละสาขาทางการพยาบาล ตั้งใจทางาน มีความมุ่งมั่น อยู่ในปัจจุบัน
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
มีความเสี่ยงที่สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่เป็นไป
- การสรรหาอาจารย์ล่วงหน้า
ตามเกณฑ์ เนื่องจากอาจารย์มีอัตราการลาออกสูงและ - พัฒนาอาจารย์ต่อเนื่อง
การสรรหาอาจารย์ใหม่มีผู้สมัครน้อย
- สร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในปัจจุบัน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
1.4.1

ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารการคานวณค่า FTES ปีการศึกษา 2559

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
ฝ่ายจัดการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
:
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
อ.เรียม นมรักษ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่ อ การ
บริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน เมื่อสาเร็จ
การศึกษา ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 จั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด บริ ก ารการให้ ค าปรึ ก ษามี คุ ณ ภาพและเกิ ด
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างครอบคลุ มทั้งทางวิช าการ และ
แนวทางการใช้ชีวิต ทั้งในเวลาและนอกเวลา แก่นักศึกษาใน
คณะ ทางคณะพยาบาลศาสตร์จึงปรับระบบและกลไกในการ
ควบคุ มการดูแ ลการให้ คาปรึ กษาวิ ช าการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ระบบ คือ ระบบอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาประจ าหมู่ เ รี ย นระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาย่ อ ย และ
อาจารย์เวรหอพักพยาบาล เพื่อให้การควบคุม การดูแล การ
ให้ ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก่ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมดังนี้
1.คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กากับ
ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ระบบ
2.คณบดี แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และก าหนดหน้ า ที่ ข อง
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละระดับ
3.อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละระบบดาเนินงานตามแผน
4.อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละระบบรายงานผลการดาเนินงานทุก
ภาคการศึกษา
5.พัฒนา/ปรับแผน
6.ผลการจัด การความรู้ใ นกระบวนการส่ งเสริม และพั ฒ นา
นักศึกษาจัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
7.น าผลแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกระบวนการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
นักศึกษาที่ได้มาดาเนินการตามวงจร PDCA (1.5.1.1)
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ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้การทาหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ มีดังนี้
1. ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าหมู่ เ รี ย น 1 ท่ า น
รับผิดชอบดูแลนักศึกษาพยาบาล 1 ชั้นปี จานวน 45-80 คน
มีหน้าที่
1.1 ให้ ค าแนะน าติ ด ตามก ากั บ การปรั บ ความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
1.2 ให้ ค าแนะน าในเรื่ อ งระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
1.3 ตรวจสอบ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าและให้ ค วาม
เห็ น ชอบในการลงทะเบีย นเรี ย น การขอถอน หรื อ ขอเพิ่ ม
รายวิชา และจานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา
1.4 พิจารณาคาร้องของนักศึกษา เช่น ขอลาพักการเรียน
และด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของหาวิ ท ยาลั ย
(1.5.1.2) ทางคณะได้ จั ด ชั่ ว โมงการเข้ า พบนั ก ศึ ก ษาทุ ก
สัปดาห์ (Home Room)ในตารางเรียนอย่างชัดเจน (1.5.1.3)
2. ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาย่ อ ยคณะได้ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์
ประจาทุกท่านในคณะดูแ ลรับผิดชอบนักศึกษาจานวน 8-10
คนซึ่งจะมีนักศึกษาปีละ 2-3 คน ทุกชั้นปี มีหน้าที่
2.1 ให้คาปรึกษาทั่วไป
2.2 ติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่และการปรับตัว
ของนักศึกษา
2.3 ประสานงานกับอาจารย์ประจาหมู่เรียน อาจารย์
ผู้สอนในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือการเรียน
2.4 ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาด้านสุขภาพ
การเงิ น และสั ง คม (1.5.1.4) นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนได้ รั บ
แบบฟอร์ ม บัน ทึ ก ประวั ติแ ละผลการเรี ย น หลั ง จากบั น ทึ ก
ข้อมูลแล้วนักศึกษาทุกคน ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาย่อยเพื่อทา
ความรู้จัก และให้คาปรึกษาด้านต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
บันทึกเรื่องที่ให้คาปรึกษา เก็บเอกสารในแฟ้ม และนัดหมาย
การพบนักศึกษาในครั้งต่อไป อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2
ครั้ง (1.5.1.5)
3. ระบบอาจารย์เวรหอพักพยาบาล มีหน้าที่
3.1 พบนักศึกษาที่หอพัก ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ตรวจความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 สุ่มตรวจห้องพักนักศึกษา
3.4 ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
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ผลการดาเนินงาน
3.5 บันทึกรายงานสิ่งที่อาจเป็นอันตราย หรือพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในสมุดตรวจ
หอพัก
3.6 ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยนอกเวลา
ราชการ (1.5.1.6)
ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้แนะแนวการใช้
ชีวิ ต แก่นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่นั ก ศึ ก ษาเริ่ ม เข้ า มาในมหาวิท ยาลั ย
ตลอดจนจบการศึ ก ษา จั ด ท าและแจกคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ให้กับนักศึกษาทุกคน (1.5.1.7) นอกจากนี้
การบริการเรื่องการสื่อสารให้ข้อมูลนักศึกษา คณะได้ใช้หลาย
ช่องทางเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อย่าง
เท่าเทียมกัน ได้แก่ การติดประกาศข้อมูล ข่าวสารที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และที่บอร์ดหอพัก
นักศึกษาพยาบาลทั้ง 2 หอ (1.5.1.8) ทางเว็บไซต์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมาจากหน้าเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งในเว็ปไซต์ยังมีการทาฐานข้อมูลเชื่อมโยง
ไปฐานข้ อ มู ล อื่ น ได้ แ ก่ เฟสบุ ค (Facebook) ของคณะฯ
เฟสบุค (Facebook) ของอาจารย์ (1.5.1.9) ซึ่งนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกสามารถส่งข้อคาถาม หรือให้ข้อเสนอแนะได้
2 มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ นอกจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ระบบที่มีหน้าที่ให้ข้อมูล
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และคาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้งใน
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่ เวลาและนอกเวลาแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ยังมีการแต่งตั้ง
นักศึกษา
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (1.5.2.1)
ทาหน้าทีให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งด้าน
วิช าการ กิจ กรรมและทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการติ ด
ประกาศข้ อ มู ล ข่ า วสารทางบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะ
พยาบาลศาสตร์และหอพักนักศึกษา (1.5.2.2) ตลอดจนทาง
เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมาจาก
หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งในเวปไซต์ยังมีการทา
ฐ า นข้ อ มู ล เ ชื่ อ ม โ ย ง ไป ฐ าน ข้ อ มู ลอื่ น ไ ด้ แก่ เ ฟ ส บุ ค
(Facebook) ข อ ง ค ณ ะ ฯ ( 1. 5. 2. 3) ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
บุคคลภายนอกสามารถส่งข้อคาถาม หรือให้ข้อข้อเสนอแนะ
ได้ รวมทั้ ง เปิ ดช่ อ งทางให้ นั กศึ ก ษาแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ
นาไปปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร โดยการส่ ง ข้ อค าถามหรื อ ข้ อ
ร้องเรียน ลงในกล่องรับความคิดเห็น ซึ่งคณะกรรมการจัดการ
นั ก ศึ ก ษาได้ จั ด กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ไว้ ทั้ ง ที่ ค ณะพยาบาล
ศาสตร์ และหอพัก นักศึ กษาพยาบาล (1.5.2.4) ทั้งนี้ ในวั น
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3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

4 ประเมิน คุ ณภาพของการจั ด กิจ กรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่
ต่ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5

5 น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้ ผ ล การประเมิ น

ผลการดาเนินงาน
ปัจฉิมนิเทศจะมีการจัดโครงการบูทดีมีงานทา มีโรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน มาออกบูทและนิเทศงานให้แก่นักศึกษา
จานวน 5 แห่ง(1.5.2.5)
งานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เช่น
- โครงการสั ม มนาภาษาอั ง กฤษกั บ การเตรี ย มรั บ ASEAN
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (1.5.3.1)
- กิจกรรมการพัฒนาการสอบความรู้รวบยอดและการสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ (1.5.3.2)
- โครงการบูธดีมีงานทา (1.5.3.3)
มี ก ารจั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ เช่ น โครงการวั น
พยาบาลแห่ ง ชาติ (1.5.3.4) โครงการรั บ หมวก(1.5.3.5)
โครงการปัจฉิมนิเทศ(1.5.3.6)
งานทุนการศึกษาได้รับผิดชอบ ดูแลเรื่องทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ สาหรับ
นักศึกษา เพื่อความมั่นใจว่าจะได้มีงานทาแน่นอนเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จัดบริ การ
ข้ อ มู ล หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ น กู้ ยื ม การศึ ก ษา แหล่ ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานนอกเวลาเพื่อเพิ่มรายได้
ให้นักศึกษา
- ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทาง
วิ ช าการ และการใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษาและการอยู่ ห อพั ก ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ผลการประเมินด้านบริการแหล่งข้อมูล
ของงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา แหล่ ง งานที่ ส ามารถให้ นั ก ศึ ก ษา
ทางานพิเศษนอกเวลาได้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัคร
งานและการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ด้านคาแนะนาการใช้
ชีวิต และกิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่เสริมพัฒนาความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 และด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้ง ทาง website หรือ การติ ด
ประกาศ มี ท รัพ ยากรเอื้ อ ต่อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ
4.51 (1.5.4.1)
มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการมาใช้ในการออกแบบการจัดบริการแก่นักศึกษา ใน
เรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้ข้อมูลกับนักศึกษาผ่าน
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สู ง ขึ้ น หรื อ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง website และกลุ่ม facebook ทาให้ นักศึกษาทราบข้อมูลกัน
ของนักศึกษา
อย่างทั่ว ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่
ต้องออกฝึกปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย บางรายวิชาต้อง
นานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานต่างจังหวัดติดต่อกันหลายวัน ทา
ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม นอกหลักสูตรต่าง ๆได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
กัน และเพื่อส่งเสริมการที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการปรับการ
เวลาในการประชุมประจาเดือนของนักศึกษาทั้ง4ชั้นปีร่วมกับ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและในการประชุมผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จะนาเสนอแผนงาน ขั้นตอน
และกิ จ กรรมที่ จ ะจั ด ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับกิจกรรมและนาผลมานาเสนอใน
ครั้งต่อไป ก่อนการดาเนินการจริง ทาให้ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ทุกๆโครงการ (1.5.5.1)
ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน เมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาได้ปรับโครงการปัจฉิมนิเทศให้จัด
กิ จ กรรมรุ่ น พี่ พ บรุ่ น น้ อ ง มี รุ่ น พี่ ทั้ ง 2 รุ่ น ให้ ก าลั ง ใจ และ
แนะน ารุ่ น น้ อ งอย่ า งอบอุ่ น ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
โครงการสูงขึ้น และนาผลสรุปโครงการต่างๆมาปรับปรุงการ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
(1.5.5.2)
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดประชุมวิชาการ
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้แก่พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี ในปีนี้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินการจัดทาโครงการประชุม
วิ ช าการ เรื่ อ ง ไข้ เ ลื อ ดออก เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า
รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุข(1.5.6.2)
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
5 คะแนน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. คณะฯและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการให้
ค าปรึ กษา และบริ การด้ านข้ อมู ลข่ าวสารที่ ชั ดเจน
รวมถึงมีการให้ความสาคัญและมีการจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ดี
2. มหาวิ ทยาลั ยสนั บสนุ นงบประมาณในการพั ฒนา
นักศึกษา ทั้งประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ทาให้นักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างจริงจัง
3. คณะฯ มี อาจารย์ เวรตรวจหอพั ก ท าให้ ทราบถึ ง
ปัญหาที่แท้จริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
จุดอ่อน
นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ ฯ

แนวทางเสริม
1. ควรให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกันเป็น
ระยะตามการนัดหมาย และบันทึกการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาในสมุดบันทึกการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และกาหนดเป็นแนวทางการประเมินในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย
2. จัดระบบและกลไกติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ประจาหมู่เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา

แนวทางแก้ไข
ทบทวนและพัฒนาวิธีการในการเตรียมความพร้อม
แก่นักศึกษาโดยอาจารย์ทั้งความรู้เชิงวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติทักษะเชิงวิชาชีพ

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
แนวปฏิบัติ การพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษาพยาบาล
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้อมูลอ้างอิง
1.5.1.1
ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.5.1.2
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
1.5.1.3
แบบบันทึกกิจกรรมการพบนักศึกษา (โฮมรูม)
1.5.1.4
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1.5
แฟ้มบันทึกการให้คาปรึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
1.5.1.6
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์เวรตรวจหอพักนักศึกษาพยาบาล
1.5.1.7
คู่มือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และระเบียบวินัย
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
1.5.1.8
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจาคณะพยาบาลศาสตร์
และหอพักนักศึกษาพยาบาล
1.5.1.9
เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์และ Facebook
คณะพยาบาลศาสตร์
1.5.2.1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล
ศาสตร์
1.5.2.2
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจาคณะพยาบาลศาสตร์
และหอพักนักศึกษาพยาบาล
1.5.2.3
เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์และ Facebook
คณะพยาบาลศาสตร์
1.5.2. 4 กล่องรับความคิดเห็น
1.5.2. 5 โครงการบูทดีมีงานทา
1.5.3.1
โครงการสั ม มนาภาษาอั ง กฤษกั บ การเตรี ย มรั บ ASEAN
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.5.3.2
กิจกรรมการพัฒนาการสอบความรู้รวบยอดและการสอบ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ
1.5.3.3
โครงการบูทดีมีงานทา
1.5.3.4
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ
1.5.3.5
โครงการรับหมวก
1.5.3.6
โครงการปัจฉิมนิเทศ
1.5.4.1
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นบริ ก ารแหล่ ง ข้ อ มู ล ของ
หน่ วยงานที่ให้ บริ การกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการประเมิน คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความ

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
กรรมการกิจการนักศึกษา
คาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์
แฟ้มเอกสารโฮมรูม
คาสั่งแต่งตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการกิจการนักศึกษา
สานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์
Facebook คณะพยาบาลศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
สานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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หมายเลข
1.5.5.1
1.5.5.2
1.5.6.1
1.5.6.2

ข้อมูลอ้างอิง
พร้อมเพื่อการทางาน เมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์และ Facebook
คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
คณะกรรมการการจัดการศึกษา
รายงานสรุปโครงการฯ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
:
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
อ.พรทิพย์ จอกกระจาย
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา สั ง คม อารมณ์ ร่ า งกาย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่ม เติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 จัดทาแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ไ ด้ ป รั บ ระบบและกลไกในการ
ในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
ร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุก
คนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชี วิต คือ การเรียนรู้ 3R x
7C เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
และการจั ด กิ จ กรรม โดยจั ด การแบ่ ง ระดั บ ความ
รับผิดชอบให้นักศึกษาตามศักยภาพของแต่ละชั้นปี ใน
การดาเนินกิจกรรม เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้อย่างครบถ้วน ดังนี้
1 คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
2. คณะกรรมการกิจการนักศึกษาสารวจกิจกรรมตาม
ความต้องการของนักศึกษา
3. คณะกรรมการกิ จการนักศึ กษา สโมสรนักศึกษา
สภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมร่างแผนงาน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะแต่ ล ะด้ า นตาม
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน้นทักษะ Reading (อ่าน
ออก) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้าน
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ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ความเข้า ใจความต่า งวั ฒ นธรรม ต่า งกระบวนทั ศน์ )
Communications, Information, and Media
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันสื่อ เป็นหลัก
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เน้นทักษะ Riting (เขียนได้)
Creativity and Innovation (ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Computing and ICT
Literacy (ทักษะด้านคอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) เป็นหลัก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เน้นทักษะ(A) Rithemetics (คิด
เลขเป็น) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้) Collaboration, Teamwork
and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา) เป็นหลัก
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เน้นทักษะ Reading (อ่านออก),
(W) Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลข
เป็น) Critical Thinking and Problem Solving
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา)เป็นหลัก
4. จัดทาปฏิทินกิจกรรมและจัดกิจกรรมตามแผน
5. เสนอแผนปฏิทินกิจกรรมและจัดกิจกรรมตามแผน
6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน
7.ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อนาผล
การดาเนินงานมาจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8. น าผลการจัด การความรู้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นัก ศึ ก ษาและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 มา
จัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
9. น าผลแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นั ก ศึ ก ษาและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ที่
ได้มาดาเนินการตามวงจร PDCA (1.6.1.1)
แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสโมสรและสภานั ก ศึก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ (1.6.1.2) เพื่อการจัดทาแผนและ
จัดโครงการทากิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ทาให้ได้ “ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา” กาหนดวันที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ต้ อ งท าตามภารกิ จ และตามมาตรฐานการประกั น
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ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ ในปีการศึกษา 2559 (1.6.1.3)
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา“ปฏิทินกิจการ
นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559” จั ด การแบ่ ง
ระดับความรับผิดชอบให้นักศึกษาตามศักยภาพของแต่
ละชั้ น ปี ในการด าเนิ น กิ จ กรรม เป็ น การส่ ง เสริ ม
คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับผิ ดชอบดาเนินโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตสานึกความรับผิดชอบด้าน
พลั ง งานและสิ่ งแวดล้ อม และการประหยัด พลั ง งาน
และการอนุ ลั กษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สื บ สานประเพณี
วัฒนธรรมทวารวดี
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น โครงการ/
กิจกรรมที่เ กี่ย วข้ องกั บการสร้า งเครือ ข่า ยทั้ง องค์ก ร
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และโครงการ/
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณลักษณะ และ
อัตลักษณ์วิชาชีพพยาบาล เช่น โครงการรับหมวกและ
ประดับเข็มชั้นปี โครงการปัจฉิมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ให้ ก าร
สนั บ สนุ น และเป็ น ที่ ปรึ ก ษาของโครงการ/กิ จกรรม
ต่างๆ ได้แก่
- พิ ธี แ ห่ เ ที ย นพรรษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
(1.6.2.1)
- วันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 (1.6.2.2)
- วั น พ่ อ แห่ ง ช าติ ประจ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559
(1.6.2.3)
- ประเพณี ล อยกระทง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
(1.6.2.4)
- ประเพณี ส งกรานต์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
(1.6.2.5)
- พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2559 (1.6.2.6)
และโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติ 1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
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จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา

4

ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
ประเมินความส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5

ผลการดาเนินงาน
ความรับผิดชอบและ(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
- โครงการปฐมนิเทศ (1.6.2.7)
- โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต(1.6.2.8)
- โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด (3D ) (1.6.2.9)
- โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 4 ชั้นปี (1.6.2.10)
- โครงการรั บ หมวกประดั บ เข็ ม ชั้ น ปี ประจ าปี
การศึกษา 2559 (1.6.2.11)
- โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและติ ด ขี ด หมวกผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 (1.6.2.12)
- วันพยาบาล แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 (1.6.2.13)
ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดมีการ
จั ด โครงการอบรมและประกวดกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่
บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ ให้กับนักศึกษา
ในสถาบันเครือข่าย C-IQA และสามารถนาความรู้ที่
ได้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตาม
บทบาทของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและ
ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม
สมาชิกเครือข่าย C-IQA ที่เข้าร่ ว มอบรมทั้งสิ้ น 8
สถาบัน จานวนนักศึกษา92 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 19
คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 196 คน คณะพยาบาลได้ส่ง
ตัว แทนนัก ศึกษาจานวน 5 คน เข้ าร่ว มโครงการ
(1.6.3.1)
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมิน
(2.6.4.1) และบันทึกในรายงานการประชุมประจาเดือน
(2.6.4.2) เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีดังนี้
1) วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างความตระหนักและเห็น
คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ของจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมทวารวดี และเรียนรู้วัน
ส าคั ญ ทางศาสนา และเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รู้ จั ก การ
ทางานเป็นหมู่ ค ณะและใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
ตั้ ง เป้ า หมายไว้ 9 โครงการ ได้ ด าเนิ น การไป 9
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โครงการ โดยจัดโครงการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา 12 สิ ง หาคม
และ 5 ธันวาคม ร่ว มกับมหาวิทยาลัย โครงการค่าย
คุณธรรมพัฒนาจิต โครงการกิจกรรมวันพยาบาลวัน
พยาบาล โครงการติดขีดประดับเข็มผู้สาเร็จการศึกษา
คัดเลื อกนักศึกษาพยาบาลดีเด่นและคัดเลื อกบัณฑิต
พยาบาลรั บ รางวั ล “ปี บ ทวาราวดี ” สาขาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและสาขาจิตอาสา โครงการส่งเสริมกิจกรรม
5 ส ในหอพักนักศึกษา โครงการจัดบอร์ดรณรงค์การ
สร้างบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์นักศึกษาพยาบาล
จัดบอร์ดเกี่ยวกับประกาศ/ ข้อห้ าม/ ข้อปฏิบัติ คู่มือ
หอพักนักศึกษา มีมาตรฐานและขั้นตอนบทลงโทษติด
ในหอพักนักศึกษา ดาเนินงานตามวินัยนักศึกษาและ
ลงโทษนักศึกษาที่ทาผิดวินัยนักศึกษา โครงการอนุรักษ์
ประเพณี ไ ทยแห่ เ ที ย นพรรษา และโครงการไหว้ ค รู
(1.6.5.1)
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ 2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต มรน.ที่ พึ ง
ประสงค์ นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน และ
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัยตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นักศึกษา
ของคณะพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
ตั้ ง เป้ า หมายไว้ 8 โครงการ ได้ ด าเนิ น การไป 7
โครงการ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ โครงการค่า ย
คุณธรรมพัฒ นาจิต โครงการ ส่ งเสริม ประชาธิปไตย
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด
(3D ) โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 4 ชั้นปี โครงการ
รับ หมวกประดั บเข็ม ชั้น ปี ประจาปีก ารศึก ษา 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศและติดขีดหมวกผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 (1.6.5.1)
น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ คณะพยาบาลศาสตร์ ไ ด้ น าผลการประเมิ น ปี 2558
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมมาก และบางกิจกรรมซ้าซ้อนกับ
ทางมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาปี 2559 ได้แก่ การจัดกิจกรรมไม่ให้ซ้าซ้อน
กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจาปี
การศึ ก ษา 2559 (1.6.6.1) วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ป ระจ าปี
2559 (1.6.6.2) วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2559
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(1.6.6.3) ประเพณี ล อยกระทง ประจ าปี 2559
(1. 6. 6. 4) ป ระ เพ ณี ส งก รา นต์ ป ระ จ า ปี 2559
(1.6.6.5)

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
- นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ทุกคน - ฝึกความรับผิดชอบในการเป็นผู้นาทาจัดกิจกรรมโดย
และสามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนทากิจกรรมได้สะดวก ให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี สลับกันเป็นผู้รับผิดชอบวางแผน
เนื่องจากนักศึกษาทั้งหมดพักหอพักในมหาวิทยาลัย
และดาเนินกิจกรรมตาม เหมาะสม ของสมรรถนะตาม
ชั้นปี
จุดอ่อน
- นักศึกษาพยาบาลมีชั่วโมงการเรียนมาก นักศึกษามี
กิจกรรมและงานในการเรียนการสอนมาก
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลนครปฐม และต่างจังหวัด บางช่วงไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

แนวทางแก้ไข
- มีแผนการแบ่งงานความรับผิดชอบให้นักศึกษา
วางแผนและดาเนินกิจกรรม ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
- จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นที่ปรึกษา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
แนวปฏิบัติ การพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้อมูลอ้างอิง
1.6.1.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรและสภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
1.6.1.3 ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
1.6.2.1 พิธีแห่เทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2559

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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หมายเลข
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.2.4
1.6.2.5
1.6.2.6
1.6.2.7
1.6.2.8
1.6.2.9
1.6.2.10
1.6.2.11
1.6.2.12
1.6.2.13
1.6.3.1
1.6.4.1
1.6.4.2
1.6.5.1
1.6.6.1
1.6.6.2
1.6.6.3
1.6.6.4
1.6.6.5

ข้อมูลอ้างอิง
วันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
วันพอแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
ประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2559
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศ
โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันปัญหายาเสพติด (3D )
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 4 ชั้นปี
โครงการรับหมวกประดับเข็มชั้นปี ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและติ ด ขี ด หมวกผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2559
วันพยาบาล แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปเล่มโครงการของกิจการนักศึกษา
บันทึกรายงานการประชุมประจาเดือน
สรุปเล่มโครงการของกิจการนักศึกษา
พิธีแห่เทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2559
วันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
วันพ่อแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการวันลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการวันสงกรานต์ ประจาปีการศึกษา 2559

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
งานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
:
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่ งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิจัยที่สามารถ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานวิ จั ย หรื อ งาน นครปฐมมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สร้างสรรค์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ชัดเจน โดยมี
ช่องทางการสืบค้นงานวิจัยต่างๆ อยู่ใน
หน้าเว็ปไซด์ของคณะพยาบาลศาสตร์
(2.1.1.1) และในช่องการสืบค้นงานวิจัยที่อยู่
ในหน้าเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม (2.1.1.2)
2 สนั บ สนุ น พันธกิจ ด้านการวิจั ยหรื องานสร้างสรรค์ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฎ
ประเด็นต่อไปนี้
นครปฐมมีห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยคือ พื้นที่
- ห้ องปฏิบั ติการวิจั ย หรื องานสร้ างสรรค์ หรือหน่ว ย ต าบลสุ ข ภาพ 2 ต าบล ได้ แ ก่ ต าบลสระ
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์
กระเทียม และตาบลรางกระทุ่ม (2.1.2.1)
- ห้ องสมุดหรือแหล่งค้น คว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจัย -คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หรืองานสร้างสรรค์
นครปฐมมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ อ ยู่ ที่ ฐ านข้ อ มู ล
ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ เ ช่ น ระบบ ห้ องสมุดของมหาวิทยาลั ยราชภัฎ นครปฐม
เทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน (2.1.2.2)
ห้องปฏิบัติการ
-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นครปฐมมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การ
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ งานสร้างสรรค์คือมีการ login เข้าระบบก่อน
รับเชิญ (visiting professor)
ทาการสืบค้นข้อมูลต่างๆ (2.1.2.3)
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ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4 จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

ผลการดาเนินงาน
-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์คือ มีการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 1 (2.1.2.4) และการ
ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย (2.1.2.5)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ชัดเจน โดยมีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานวิจัยและกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้อาจารย์ได้รับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนใน
งานวิจัยต่างๆ (2.1.3.1) โดยในปีการศึกษา
2559มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการ
จัดสรรงบประมาณทุนวิจัยทั้งสิ้น 3 โครงการ
ดังนี้ 1 1) ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและเชิงวิชาการปีงบประมาณ
2558 (2.1.3.2) 2) ทุนส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะ (2.1.3.3) 3) วช.ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน (2.1.3.4)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติโดยมีการประกาศทุนสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจาปี
งบประมาณ 2559(2.1.4.1) และคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้ทุน publication (2.1.4.2)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ชัดเจน โดยมีการ
จัดสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยและ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง (2.1.5.1) โดยในปีการศึกษา2559
คณะพยาบาลศาสตร์ได้สนับสนุนให้อาจารย์
ได้นาเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ
37

ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที่ 8 ทั้งสิ้น 2เรื่องและนานาชาติ 2 เรื่อง
(2.1.5.2) และการให้ทุน publication ทุนละ
5,000 บาท(2.1.5.3) และจัดประชุมพัฒนา
โจทย์วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ (2.1.5.4)
และพัฒนาโจทย์วิจัยทุนวช. งบประมาณ
แผ่นดิน (2.1.5.5) และการเข้าร่วมประชุม
จริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย (2.1.5.6)
6 มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข อง คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกของ
งานวิจั ย หรื องานสร้ างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ สานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมใน
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างชัดเจนเพื่อให้นักวิจัยเกิดความเชื่อมั่นใน
การผลิตงานวิจัยที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย (2.1.6.1)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
อาจารย์ พยาบาลใช้เวลาส่ ว นใหญ่ กับ การเรียนการ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเวลา
สอนในหอผู้ป่วย
2. ขับเคลื่อนการทาวิจัยในหอผู้ป่วยและชุมชน
ที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีการพัฒนาโจทย์วิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละท่าน ในด้านการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการศึกษาต่อ และด้านการผลิตตาราหรือเอกสารประกอบการ
สอน
3. มีการจัดทาโครงการวิจัยในพื้นที่ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมและเกิดผลงานด้านการวิจัย
ของตนเอง
38

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.4.1
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.5.5
2.1.5.6
2.1.6.1

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
เว็บไซต์ข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
คาสั่งแต่งตั้งพื้นที่ตาบลสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สานักหอสมุด
ระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
บันทึกข้อความโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นครปฐม ครั้งที่ 8 และนานาชาติ
รายชื่ อ คณาจารย์ ค ณะพยาบาลศาสตร์ ประชุม การพั ฒ นาโจทย์วิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศทุนอุดหนุ น โครงการวิจัยเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นและเชิงวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณ 2559
ประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อ ส่งเสริมอัตลักษณ์คณะพยาบาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559
ประกาศการเปิ ด รั บ ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้วช. พิจารณาสนับสนุน
ประกาศคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การวิ จั ย เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก าร สถาบันวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ พศ. 2559
การสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ค าสั่ ง และรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มน าเสนองานวิ จั ย ในการประชุ ม สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8และนานาชาติ
สัญญาการได้รับทุน publication
คณะพยาบาลศาสตร์
คาสั่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คาสั่งรายชื่ออาจารย์ เข้าร่ ว มพัฒ นาโจทย์วิจัยทุนวช. งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผ่นดินงบประมาณ 2561
คาสั่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
:
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
การเก็บข้อมูล :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า
ปีปฎิทิน 2559
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ และน.ส.วิกานต์ดา โหม่งมาตย์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 30,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก × 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
30,000 บาท
ในปีปฏิทิน 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
(วิทย์สุขภาพ)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่
งบประมาณจากเงินรายได้พัฒนาท้องถิ่น
40,000 บาท (2.2.1) ทุนสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สสกว) 450,000 บาท
(2.2.2-2.2.3) งบประมาณแผ่นดิน
จานวน1,208,400 บาท (2.2.4-2.2.6)
รวมเป็นเงิน 1,698,400 บาท อาจารย์
ประจาที่ปฏิบัติงานจริงไม่รวมลาศึกษาต่อ
30 คน เฉลี่ยต่อคน ได้เท่ากับ 56,613
บาท
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนหลากหลาย

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม
การพัฒนาโจทย์วิจัยควรทาอย่างสม่าเสมอ

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมการวิจัยที่หลากหลาย เช่นเชิงปริมาณ คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
จะได้เพิ่มศักยภาพในการทาวิจัย
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ให้อาจารย์มีมุมมองหลากหลาย
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.2.1
2.2.2
2.2.3

ข้อมูลอ้างอิง

ประกาศการได้รับอนุมัติทุนเรื่องความสาเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวครบ 6 เดือน ของจังหวัดนครปฐม โดย อ.ดวงพร ผาสุวรรณ
และอ. ศิริพร ฉายาทับ (40,000)
“ปัญหาสุขภาพและการจัดการปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ชาวสวนส้มโอกรณีศึกษาเขตพื้นที่อาเภอนครชัยศรีและสามพราน” โดย
อ. มาลินี จาเนียร (200,000)
ประกาศการได้รับอนุมัติทุน“แนวทางการปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร
ชาวสวนส้มโอปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม” โดย ผศ.ดร.ธีรนันท์วรรณศิ
ริ (250,000 บาท)

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
แฟ้มงานวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์
แฟ้มงานวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์
แฟ้มงานวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์
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หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

2.2.4

รูปแบบการให้บริการคาปรึกษาปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ด้วยเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงมัธยมศึกษา
ตอนต้นใน จังหวัดนครปฐม นางดวงพร ผาสุวรรณ งบ 159,400 บาท
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ร่วมกับการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง
กลุ่มเสี่ยงทางเพศ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครปฐม นาง
มาลินี จาเนียร
นางสีนวล รัตนวิจิตร งบ 389,600 บาท
รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น
ในจังหวัดนครปฐม โดย อาจารย์มาลินี จาเนียรงบ 659,400 บาท

2.2.5

2.2.6

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
แฟ้มงานวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์
แฟ้มงานวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์

แฟ้มงานวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
:
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
การเก็บข้อมูล
:
ปีปฎิทิน 2559
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
ผศ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ และน.ส.วิกานต์ดา โหม่งมาตย์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยx 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั x 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

43

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจั ยหรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจั ยหรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ว ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุด มศึก ษาว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบั น นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
4.4 x100=
31

14.19

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
14.19 x 5 = 2.37
30
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 15 (วิทย์สุขภาพ) อาจารย์ประจาจานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วง
น้าหนัก 14.19 งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2559
ดังนี้ ตีพิมพ์งานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2 เรื่อง (2.3.1-2.3.2) และ
ระดับนานาชาติ 5 เรื่อง
(2.3.3-2.3.7) การตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลวิจัยกลุ่ม 2 จานวน
2 เรื่อง (2.3.8-2.3.9) อยู่ใน
ฐานข้อมูลวิจัยกลุ่ม 1 จานวน
1 เรื่อง (2.3.10)

คะแนน
2.37 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
มีผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารน้อย

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ฝึกการเขียนบทความโดยมีพี่เลี้ยง
2. จัดสรรเวลา เพื่อมีเวลาในการเขียนผลงานวิจัย
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
4. กระตุ้นโดยให้ทุนของมหาวิทยาลัย ทุน publication
บทความละ 5,000 บาท

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง :
หมายเลข

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

ชื่อหลักฐาน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของเทศบาลตาบลรางกระทุ่ม อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดย อ. กมลภู ถนอมสัตย์และอ. มาลินี
จาเนียร
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง กรณีศึกษาตาบลโพรงมะเดื่อ
ตาบลวังตะกู อาเภอเมือง และตาบลบางภาษี
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย อ. กมลภู
ถนอมสัตย์ และสุภวรรณ สายสุด
Health promotion practicum during the 2011
Thailand flood: the case of
NakhonPathomRajabhat Nursing students
By wanpen waelveerakup

Give for life: A project-based and service
learning approach to strengthen skills for
nursing students in the 21 st century
By Pimsupa Chandanasothai and Nongnuth
Chowsilpa

แหล่งเผยแพร่
วันที่ 31 มีนาคม- 1เมษายน
นาเสนอการประชุมระดับชาติ
ของมรน. ครั้งที่ 8เมษายน
2559
นาเสนอการประชุมระดับชาติ
ของมรน. ครั้งที่ 8วันที่ 31
มีนาคม- 1 เมษายน 2559

หมายเหตุ

10 th international DEPISA
Conference and workshop
“The challenge of
professional development
in 21 st century: the
important of investigation
professional practice”2829 July 2016
10 th international DEPISA
Conference and workshop

0.4

0.2

0.2

0.4

46

หมายเลข

2.3.5

2.3.6

ชื่อหลักฐาน
A learning strategy for enhancing creativity in
problem solving skills in the community
health nursing course. By Hathaichanok
Buajaroen
Recognition of Stroke signs and Symptoms
among Stroke vitims and their Family
by JutharatPoopitakkul, PorntipJokkrajai and
SiriphanRuangkhruawong

หมายเหตุ
แหล่งเผยแพร่
10 th international DEPISA
0.4
Conference and workshop

International conference
of multidisciplinary on UN
sustainable Development
Goal’s 28-29 December
2016 (abstract)
2.3.7 The effects of Self-care Promoting program
International conference
on Fall Prevention for Aging in Community
of
by PimsupaChandanasothai
28-29 December 2016
(abstract)
2.3.8 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
ชุมชนโพรงมะเดื่อตีพิมพ์โดย ผศ. ดร.ธีรนันท์วรรณศิริ พื้นที่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปี 2559
(มค.-มีค.. 59)
2.3.9 สัมพันธภาพในครอบครัวในการส่งเสริมการดูแล
วารสารเกื้อการุณย์ฉบับที่ 2 ปี
ตนเองเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วย
2559
เบาหวานที่ควบคุมน้าตาลในเลือดไม่ได้โดย ผศ. ดร.
ธีรนันท์วรรณศิริ
2.3.10 Community Partnership, Contex-based
Journal of Public Health
intervention and Diabetes Control in
vol 23 (sep-Dec) 2016
Thailand.
By PimsupaChandanasotthi

0.4

0.4

0.6
0.6

0.8
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องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ประเภทของตัวบ่งชี้
การเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ผู้จัดเก็บหลักฐาน

:

การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ
ปีการศึกษา
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ อ.พจอ.หญิงสีนวล รัตนวิจิตร
และอ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ อ.พจอ.หญิงสีนวล รัตนวิจิตร
อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ และน.ส.วิกานต์ดา โหม่งมาตย์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดทาแผนบริการวิชาการ
ประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1 จั ด ท าแผนการบริ ก ารวิ ช าการประจ าปี ที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมและ
กาหนดตัว บ่ ง ชี้ วั ดความส าเร็ จ ในระดั บ แผน
และโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
เสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี
การจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชน หรือสังคม
3 โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมในข้ อ 1
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า

ผลการดาเนินงาน
แต่ละโครงการจะมีกระบวนการสารวจความต้องการ
ของสังคม แล้วนาเข้าประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี
(3.1.1.1)
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ดาเนินการ
จัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการไป
พร้อมๆกับการจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี
(3.1.2.1)
โครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลทุกโครงการ
เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่ากับชุมชน จานวน 3
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการกู้ชีพทางน้า 2)โครงการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการดูแล
ตนเอง และ 3) โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ประจาปี 2560 (อยู่
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ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

4 ประเมินความสาเร็จ ตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระหว่างรอผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล
นครปฐมเพื่อนาผลมาสรุปโครงการ) (3.1.3.1)
เมื่อดาเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการประจาปี
เสร็จแล้ว คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
สรุปผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
และแต่ละโครงการเพื่อนาเสนอกรรมการประจาคณะ
ปี 2560
คณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการคณะฯนาผลการ
ประเมินความสาเร็จของแผนและโครงการเพื่อ
ปรับปรุงแผนที่จะใช้สาหรับปีถัดไป (3.1.5.1)
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยให้บริการวิชาการในกลุ่มโครงการ
บริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองที่ดี : รวมใจราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ 2560
เรื่อง โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการ
ดูแลตนเอง (3.1.6.1)

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.คณะมีโครงการบริการวิชาการกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 1. ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มวิชาจัดบริการวิชาการโดยบูรณา
และเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาฝึกงาน
การกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
2. มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนการให้บริการวิชาการแต่
ละคณะอย่างเพียงพอ
3. ชุมชนมีเงินสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
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จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
3.1.1.1
3.1.2.1
3.1.3.1
3.1.5.1
3.1.6.1

ข้อมูลอ้างอิง

แผนปฏิบัติการบริการวิชาการประจาปี 2559
แผนการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการจานวน 2 โครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการคณะฯเพื่อนาผล
ข้อเสนอแนะจากงานบริการวิชาการมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม
โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองที่ดี : รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประจาปีงบประมาณ 2560
เรื่อง โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการดูแลตนเอง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
แฟ้มวิจัยฯ
แฟ้มวิจัยฯ
แฟ้มวิจัยฯ
แฟ้มวิจัยฯ
แฟ้มวิจัยฯ
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องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ประเภทของตัวบ่งชี้
การเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บหลักฐาน

:
:
:
:
:

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
ปีการศึกษา
อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
และน.ส.เตชิตา ไชยอ่อน

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1
2

3

ผลการดาเนินงาน

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุง คณะพยาบาลศาสตร์มีการดาเนินกิจกรรมการทานุศิลปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรม ผ่ า นทางคณะกรรมการกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
คณะกรรมการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (4.1.1.1)
จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ คณะพยาบาลศาสตร์จัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการทานุบารุง
วั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมประจ าปี 2559 โดยมี ก ารก าหนด
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (4.1.2.1) และจัดทาปฏิทิน
แผน รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณ กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา (4.1.2.2) พร้อมมีการจัดสรร
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (4.1.2.3)
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตาม คณะพยาบาลศาสตร์มีการกากับและติดตามผลการดาเนินงาน
แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารงานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีการ
ดาเนินงานดังนี้
1. แจ้ ง ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบหลัก และอาจารย์
ที่ปรึกษา ให้ที่ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี พบคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1 (ภายในวันพฤหัสที่
2 ของเดือนแรกที่เปิดเรียน) (4.1.3.1)
2. ก าหนดให้ ผู้ รับผิ ดชอบหลั ก ในการดาเนิน โครงการ/
กิจกรรม ตามแผน นาเสนอแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ในการประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี พบคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ก่อนการดาเนินงานอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ที่
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ข้อ

4

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ประชุม ร่ ว มแสดงความคิ ดเห็ น และเมื่อ ด าเนิ น โครงการ/
กิ จ กรรม เสร็ จ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการด าเนิ น โครงการ/
กิจกรรม นาเสนอผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในการ
ประชุมนักศึกษา4 ชั้นปี พบคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ประจาเดือนต่อไป เพื่อรับข้อเสนอแนะ และนาไปปรับแผนใน
การดาเนินงานครั้งต่อไป(4.1.3.2)
3. คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการประชุมติดตามการ
ใช้งบประมาณรายไตรมาส (4.1.3.3)
โดยในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 6 กิจกรรม
(1) พิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
(2) วันพยาบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
(3) พิ ธี รั บ หมวก ประดั บ เข็ ม ชั้ น ปี และดวงประที ป
ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
(4) เริงรื่นชื่นสงกรานต์ สื บสานวัฒ นธรรมไทยประจาปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
(5) โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศติ ด ขี ด หมวกและประดั บ เข็ ม
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2560 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานผู้รับผิดชอบจัดทา
สรุปโครงการเพื่อเสนอต่อคณบดี (4.1.3.4)
และมีการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
จานวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
2559 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2559 วันเข้าพรรษา 14
กรกฎาคม 2559
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ตามแผน ซึ่งผลการดาเนินประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
วัฒนธรรม
วางไว้ ดังนี้
1. มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยรายวิชาการให้เพื่อชีวิต ปีการศึกษา
3/2558 มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการร้อยพวงมาลัย
(4.1.4.1)
2. มีโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตั้งไว้
ในแผนปฏิบัติการสามารถดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 80 โดยในปีที่ผ่านมาคณะฯมีการดาเนินโครงการ
ตามแผนได้หมดทุกโครงการคิดเป็นร้อยละ 100
3. มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด โดยในปี ที่ผ่านมา
คณะส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรมของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ขอความร่วมมือ
4. ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่อยู่ในแผนปฏิบั ติการประจาปี มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม
ดังนี้
4.1 พิธีไหว้ครูนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจภาพรวม เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับดีมาก
4.2 โครงการเริงรื่นชื่นสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
2559 ค่ า เฉลี่ ย ความพึง พอใจภาพรวม เท่ า กั บ 4.33 อยู่ ใ น
ระดับดี
5. มีโ ครงการที่ส ร้างความตะหนักถึงคุณค่าในวิช าชีพอย่าง
น้อย 3 โครงการต่อปีการศึกษา
6. ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตะหนักถึงคุณค่า
ในวิชาชีพมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
โดยในปีที่ผ่านมาคณะจัดโครงการที่สร้างความตะหนักถึง
คุณค่าในวิชาชีพจานวน 3 โครงการ ได้แก่
- วันพยาบาลแห่ งชาติ ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจภาพรวม
เท่ากับ 4.7 อยู่ในระดับดีมาก
- พิธีรับหมวก ประดับเข็มชั้นปี และดวงประทีป ประจาปี
การศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม เท่ากับ 4.68
อยู่ในระดับดีมาก
- โครงการปัจฉิมนิเทศติดขีดหมวกและประดับเข็มผู้สาเร็จ
การศึก ษาหลั กสู ตรคณะพยาบาลศาสตร์ ค่ าเฉลี่ ยความพึ ง
พอใจภาพรวม เท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับดี(4.1.4.2)
น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
หรื อ กิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ จากกิจกรรมและโครงการต่างๆในปีการศึกษา 2558 มา
และวัฒนธรรม
ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ (4.1.5.1)
1. เพิ่ ม จ านวนรายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการศิ ล ปะและ
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วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเป็น 2 รายวิชา
2. ทุ ก โครงการ/กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารต้ อ ง
สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นได้ร้อยละ 90
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน คณะพยาบาลศาสตร์เห็นความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ ประเพณีที่ดีงาม โดยจะมีการส่งตัวแทนนักศึกษาจัดกิจกรรม
สาธารณชน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่ต้องการ และเมื่อ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน face
book คณะพยาบาลศาสตร์ และข่าวประชาสั มพันธ์ทาง
website คณะพยาบาลศาสตร์ (4.1.6.1)
ก าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานด้ า น ไม่มี
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการพัฒนาแผนงานด้านการทานุบารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมประจ าปี เพื่ อ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย
2. มีการดาเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/ โครงการ
3. มีการเตรียมการและกาหนดรายวิชาที่มีการบูรณา
การศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
จุดอ่อน
-

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม
1. มี ก ารด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
2. จั ด ท าแผนงานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมร่ว มกับคณะกรรมการจัดการศึกษา เพื่อ
ก าหนดรายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
แนวทางแก้ไข
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้อมูลอ้างอิง
4.1.1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
4.1.2.1 แผนปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
2559
4.1.2.2 ปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนักศึกษาประจาปี 2559
4.1.2.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4

4.1.4.1
4.1.4.2

4.1.5.1
4.1.6.1

หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล
แฟ้มคาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์

แฟ้มเอกสารด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟ้มเอกสารคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา
คาของบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แฟ้มเอกสารคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา
สรุปรายงานการประชุมประจาเดือนของนักศึกษา 4 ชั้นปี พบ แฟ้ ม สรุ ป รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ประจ าเดื อ นของนั ก ศึ ก ษา 4
ชั้นปี พบคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อติดตามการ แฟ้ ม สรุ ป รายงานการประชุ ม
ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการบริหารคณะ
สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู / วันพยาบาลแห่งชาติ รูปเล่มสรุปโครงการ
ประจาปี 2559 / พิธีรับหมวก ประดับเข็มชั้นปี และดวงประทีป
ประจาปีการศึกษา 2559 / เริงรื่นชื่นสงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 2559 / ฉลองเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา
/โครงการปัจฉิมนิเทศติดขีดหมวกและประดับเข็มผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
มคอ. 5 รายวิชาการให้เพื่อชีวิต โดยในรายวิชาได้มีการออกแบบ แฟ้มมคอ. 5 เทอม 3/58
หัวข้อในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการร้อยพวงมาลัย
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีการร้อยพวงมาลัย
สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู / วันพยาบาลแห่งชาติ รูปเล่มสรุปโครงการ
/ พิธีรับหมวก ประดับเข็มชั้นปี และดวงประทีป ประจาปี
การศึกษา 2559 / เริงรื่นชื่นสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
2559 / ฉลองเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา / โครงการ
ปัจฉิมนิเทศติดขีดหมวกและประดับเข็มผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมปี 2559 แฟ้มเอกสารด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เว็บไซต์ และ face book คณะพยาบาลศาสตร์
แฟ้มเอกสารด้านการทานุบารุง
รูปการแสดงของนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
ปีการศึกษา
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร และนางสาวศันสนีย์ พุทจิระ
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร และนางสาวศันสนีย์ พุทจิระ

ประเภทของตัวบ่งชี้ :
การเก็บข้อมูล
:
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงาน
ผ่านคณะดังนั้ น คณะต้องมีการพัฒ นาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒ นาและการด าเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
- คณะฯ มีการติดตามการดาเนินงานตามแผน
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ประจาปี 2559 ตามตัวชี้วัด พบว่า
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยฯ (5.1.1.1) (5.1.1.2) (5.1.1.3)
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
- คณะฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (5.1.1.4)
2 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดสรร
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
งบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
แผ่นดิน จานวน 4,329,050 บาท และ
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จานวน
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
3,815,600 บาท รวมทัง้ สิ้น 8,144,650 บาท
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
คณะฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
และโอกาสในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยมี
คณะกรรมการดาเนินโครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทา
56

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
-การจัดสรรงบประมาณ คณะฯดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณประจาปี
2560 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ครอบคลุมทุกภารกิจ ทุกไตรมาส เพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
-งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบประมาณ
ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป จานวน
1,076,000 บาท งบประมาณด้านพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา จานวน 286,050 บาท
งบประมาณด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน จานวน 1,105,970 บาท
งบประมาณด้านการพัฒนาวิชาการ วิจัย และ
พัฒนานักศึกษา จานวน 622,530 บาท
งบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 1,238,500 บาท
-งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จัดสรร
เป็นงบประมาณด้านการพัฒนาระบบงาน
บริหารทั่วไป จานวน 914,800 บาท
งบประมาณด้านการพัฒนางานวิชาการ วิจัย
และพัฒนานักศึกษา จานวน 300,000 บาท
และงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน จานวน 2,600,800 บาท
-ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา เท่ากับ
308,050 บาท
-ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ
2,242, 530 บาท
-ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร เท่ากับ 46,700
บาท
-ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เท่ากับ 5,547,370 บาท
-สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 37.8:27.5:0.6:68
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3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์ และระบุ ปั จจั ย เสี่ ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่ อ การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

ผลการดาเนินงาน
-ความคุ้มค่าของหลักสูตร พบว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อคน (นักศึกษา) เท่ากับ 156,380.16 บาท
ต้นทุนต่อคน เท่ากับ 122,745.49 บาท
(156,380.16-122,745.49=33,634.67)
-คณะฯ มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสให้กองนโยบายและแผนทราบ เพื่อ
นาแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาสต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และผู้รับผิดชอบ
โครงการทาบันทึกสรุปผลการดาเนินงานให้
คณบดีทราบ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ
สถานการณ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ระบบสารสนเทศทางการเงิน คือ GFMIS ตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดาเนินการตาม
คู่มือระบบงบประมาณและพัสดุ การเงิน ผ่าน
ระบบบัญชีสามมิติ
-นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ต่อทุนในแต่
ละหลักสูตร เพื่อให้แต่ละหลักสูตรนาข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร อย่างต่อเนื่องโดย
ใช้วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของแต่
ละหน่วยงานจากนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
(5.1.2.1)
คณะฯ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
จัดทารายงานบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น
ความเสี่ยงได้ดาเนินการในรูปแบบของ
โครงการ/ กิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ มีการให้
ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางแก้ไขในแต่ละ
โครงการ/ กิจกรรมที่พบปัญหา/ อุปสรรค
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารความเสี่ยง
(5.1.3.1) (5.1.3.2)
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4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง คณะฯ ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
10 ประการ ได้แก่
1) หลักประสิทธิผล คือผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เช่น โครงการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (5.1.4.1)
2) หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการ
ตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม เช่น การจัดหาแหล่งฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาที่อยู่ใกล้ ทาให้นักศึกษา
ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (5.1.4.2)
3) หลักการตอบสนอง คือ การให้บริการที่
สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ประจาเวร
หอพักพยาบาลในช่วงเวลากลางคืนเพื่อคอยให้
ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีเจ็บป่วย
(5.1.4.3) เป็นต้น
4) หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น
ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกใน
การรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ เช่น การเข้า
สอนของอาจารย์ผู้สอนที่ตรงต่อเวลา มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอน เป็นต้น
(5.1.4.4)
5) หลักความโปร่งใส คือ กระบวนการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
ความเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฏหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
เช่น การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง เป็นการ
จัดในรูปแบบคณะกรรมการดาเนินโครงการ
มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดร่วมกัน
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการมี
การประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการเพื่อ
นาเสนอผลการดาเนินโครงการ ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินโครงการครั้งต่อไป (5.1.4.5)
6) หลักการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ ทาความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วมโดยการ
ให้ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ามีโอกาสในการประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
60

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เป็นต้น (5.1.4.6)
7) หลักการกระจายอานาจ คือ การถ่ายโอน
อานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจาก
ส่วนราชการกลางให้แก่หน่วยการปกครอง
อื่น ๆ และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ เช่น การแต่งตั้ง
รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่คณบดี
ไปราชการหรือลา (5.1.4.7) และการกระจาย
ความรับผิดชอบให้รองคณบดีดูแลงาน
บริหารงานทั่วไป รองคณบดีดูแลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ และรองคณบดีดูแลงานจัด
การศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อดาเนินการ
แทน โดยอิสระตามสมควร
8) หลักนิตธิ รรม คือ การใช้อานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น คณะฯ มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาล
ศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 (5.1.4.8)
9) หลักความเสมอภาค คือ การได้รับการ
ปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ร่างกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ เช่น คณะฯ
จัดการดูแลด้านสวัสดิการอย่างเสมอภาค เช่น
การมอบกระเช้าเยี่ยมให้แก่บุคลากรที่เจ็บป่วย
การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจศพให้แก่ญาติ
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5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

6 การกากั บ ติด ตามผลการดาเนิ น งานตามแผนการ
บริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ คลากรสายวิช าการและ
สายสนับสนุน

ผลการดาเนินงาน
สายตรงของบุคลากร (5.1.4.9)
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ การหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อ
หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์
โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นฟ้องโดยเอกฉันท์ เช่น
ในกรณีที่การตัดสินใจของผู้บริหารมีผลกระทบ
ต่อส่วนรวม คณะฯจะนาเข้าวาระการประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ กรรมการประจาคณะฯ
เช่น การปรับปรุงหลักสูตร (5.1.4.10)
คณะฯ ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) ในระดับดีมาก ในพันธกิจ
ด้านการการผลิตบัณฑิต จากแนวปฏิบัติการ
พัฒนาระบบคุณภาพการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนจบการศึกษา จาก โครงการ
ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี จัดโดยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งคณะกรรมการจัดการศึกษาได้มี
การดาเนินการตาม PDCA เพื่อประเมินความรู้
ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนสาขา
พยาบาลศาสตร์ (5.1.5.1)
- คณะฯ มีการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากร
สายวิชาการ จาก 5 กลุ่มวิชา ในปีการศึกษา
2559 มีคลากรสายวิชาการ จานวน 28 คน
และวางแผนที่จะรับเพิ่มอีกจานวน 11 คน
(5.1.6.1)
-ในกรณีที่มีอาจารย์เข้าปฏิบัติราชการใหม่ จะมี
การปฐมนิเทศ การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้ากลุ่มวิชา และอาจารย์ใน
กลุ่มวิชาทาการประเมินในเบื้องต้น (5.1.6.2)
-ในปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ทุกคน มีภาระ
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7 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก าร
ดาเนิ น งานด้า นการประกั น คุ ณภาพเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของการบริ ห ารงานคณะตามปกติที่ป ระกอบด้ว ย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
งานสอน และภารงานตามพันธกิจ เช่น งาน
บริการวิชาการ งานวิจัย เป็นต้น ไม่ต่ากว่า 35
ภาระงาน (5.1.6.3)
-หัวหน้ากลุ่มวิชา และอาจารย์ประจากลุ่มวิชา
จะร่วมกันวางแผนการพัฒนาตนเอง เช่น การ
ประชุม การอบรมระยะสั้น การอบรมเฉพาะ
ทาง และการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ เป็นต้น
(5.6.1.4) และคณาจารย์มีการเข้าประชุม/
อบรม/ สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง (5.6.1.5)
(5.6.1.6)
-สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีจานวน 5
อัตรา แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
จานวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานวิชาการ วิจัย
และพัฒนานักศึกษา จานวน 2 อัตรา (5.6.1.7)
มีการกาหนดภาระงานในหน้าที่อย่างชัดเจน
(5.6.1.8) และบุคลากรสายสนับสนุนได้ทาการ
พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา (5.6.1.9) (5.6.1.10)
คณะพยาบาลศาสตร์ มี ร ะบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ
โดยมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่ ค ร บ ถ้ ว น ( 5.1.7.1)
ประกอบด้วย
1.คณะฯ มีนโยบายที่จะพัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ (5.1.7.2) เพื่อให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ การดาเนินงาน
ในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้กาหนดระบบการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง
1.2 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจของอาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรมผล
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปี 2558 ของคณะ แล้วจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมีการนาสู่การปฏิบัติ
และติดตามอย่างสม่าเสมอ
โดยมีคณบดี และเจ้าหน้าที่ 1 คน เป็นผู้
กากับ ติดตาม ประสานงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
2. คณะฯ มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้
2.1 การควบคุม ติดตาม การดาเนินงานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
โดยจัดทาในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง
2.2 เสนอรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและผลการ
ประเมินฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
2.3 การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ในปี
การศึกษา 2559 ได้ติดตามการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในเป้าหมาย
คุณภาพและประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและจัดทาเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 7 ข้อ
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
มีการแยกแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ออกจากกัน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม
การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นไปได้
เมื่อกลยุทธ์ที่วางไว้ไม่สามารถดาเนินการได้
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จุดอ่อน
มีโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนามากเกินไป

แนวทางแก้ไข
การรวมโครงการย่อยไว้ด้วยกัน

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจัง
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ปี
ผลการดาเนินตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ
2559
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
รายงานต้นทุนต่อหน่วย สาขาพยาบาล ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2559
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
และแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2559
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์เวรหอพัก
รายงานการเข้าสอน
เอกสารสรุปโครงการ
รายงานผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คาสั่งมอบอานาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน และภาระงานรองคณบดี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ภาพการเยี่ยมอาจารย์ที่เจ็บป่วยจากปัญหาสุขภาพ
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ
รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะฯ
เล่มผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
การวิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

5.1.1.4
5.1.2.1
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.4.3
5.1.4.4
5.1.4.5
5.1.4.6
5.1.4.7
5.1.4.8
5.1.4.9
5.1.4.10
5.1.5.1
5.1.6.1

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
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หมายเลข
5.1.6.2
5.1.6.3
5.6.1.4
5.6.1.5
5.6.1.6
5.6.1.7
5.6.1.8
5.6.1.9
5.6.1.10
5.1.7.1
5.1.7.2

ข้อมูลอ้างอิง
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
ข้อมูลแสดงจานวนภาระงาน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คาสั่งมหาวิทยาลัย ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ไปร่วมประชุม/
อบรม/ สัมมนา
ข้อมูล/ หลักฐานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
โครงสร้างการแบ่งงาน กรอบอัตรากาลัง บุคลากรสายสนับสนุน
ภาระงานในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
คาสั่งมหาวิทยาลัย ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ไปร่วมประชุม/
อบรม/ สัมมนา
ข้อมูลการขออนุญาตไปราชการ ของบุคลากรสายสนับสนุน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
:
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประเภทของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
:
อ.ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม และ น.ส.ชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน:
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการ คณะฯ มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกัน
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
คุณภาพหลักสูตรฯ ดังนี้
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ
ติดตาม ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ ได้แก่
คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ดังแผนภูมิ (5.2.1.1) โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย (5.2.1.2)
1.2 มีระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนใน
การจัดทารายงานการดาเนินงานของหลักสูตร และ
คณะฯ อาทิ รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 ฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น
(5.1.1.3)
2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
ให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการจัด
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจา
การศึกษาเป็นประจาทุกภาคการศึกษา และมีการ
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรจาก
คณะกรรมการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะทุกภาคการศึกษา (รายงานผลมคอ. 5 และมคอ. 6)
(5.2.2.1) (5.2.2.2)
3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้รับการจัดสรร
ดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 4,329,050 บาท จาแนก
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
เป็นงบประมาณด้านการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป
จานวน 1,076,000 บาท งบประมาณด้านพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา จานวน 286,050 บาท งบประมาณ
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ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

4 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ต า ม
กาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมิ น ให้ ก รรมการประจ าคณะเพื่ อ
พิจารณา

5 น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจาก
กรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6 มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รผ่ า น
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จานวน
1,105,970 บาท งบประมาณด้านการพัฒนาวิชาการ
วิจัย และพัฒนานักศึกษา จานวน 622,530 บาท
งบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน
1,238,500 บาท และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย จานวน 3,815,600 บาท จาแนกเป็น
งบประมาณด้านการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป
จานวน 914,800 บาท งบประมาณด้านการพัฒนางาน
วิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา จานวน 300,000
บาท และงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน จานวน 2,600,800 บาท งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 8,144,650 บาท (5.2.3.1) (5.2.3.2)
คณะฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลา
ภายหลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยการรายงานผลการ
ดาเนินงาน มคอ.7 ภายใน 60 วันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจากสภาการพยาบาล ตั้งแต่เปิดใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง 2554)
(5.2.4.1) และได้ปรับปรุงหลักสูตร พยบ.(2554) ใหม่
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559
คณะฯ ได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษา (5.2.5.1)
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน
3 ท่าน ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐาน คือ ผ่าน และคะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ
18 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.74 (5.2.6.1)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
คณะฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานตามมาตรฐาน การคงไว้ให้มีการปฏิบัติที่เป็นงานประจา และให้
คุณวุฒิ
กาลังใจแก่อาจารย์ที่สามารถปฏิบัติตามระบบได้ดีเยี่ยม
ตลอดปีการศึกษา
จุดอ่อน
- คณาจารย์ใช้เวลามากในการประสานงานเกี่ยวกับ
การเดินทางไปฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

- ระบบกากับติดตามการจัดการห้องปฏิบัติการให้
เป็นระเบียบพร้อมใช้

แนวทางแก้ไข
- การพัฒนาสายสนับสนุน ให้สามารถบริหารจัดการ
แทนอาจารย์ได้ เช่น การจัดระบบในการรับส่ง
นักศึกษาฝึกงานในภาพรวมของคณะตลอดปีการศึกษา
(รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องรถ การเบิกค่าล่วงเวลา การ
จ้างเหมารถกรณีไม่มีรถมหาวิทยาลัย)
- ปรับปรุงระบบกากับติดตามการใช้ห้องปฏิบัติการ
ให้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ดี ข้อมูลที่
นามาปรับปรุงควรมาจากนักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้
ห้องปฏิบัติการ

วิธีปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.2.1
5.2.2.2

ข้อมูลอ้างอิง

แผนภูมิเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
เว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
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หมายเลข
5.2.3.1
5.5.3.2
5.2.4.1
5.2.5.1
5.2.6.1

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณประจาปี 2559
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง 2554)
รายงานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร สานักงานคณบดี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2559 ประจาปีการศึกษา 2559
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมินของ
(%
หรือ คณะกรรมการ
ตัวหาร
สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะทีม่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 20

4.5×100/31 = 14.52
14.52×5/40 = 1.81

1.81

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 20

5×100/31 = 16.13
16.13×5/60 = 1.34

1.34

มากกว่าหรือน้อย
กว่าเกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 10

20 - 3.33 = 16.67
16.67/4 = 4.17

4.17

6 ข้อ (1-6)

5.00

6 ข้อ (1-6)

5.00

5 ข้อ (1-5)

4.00

ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ค่าเฉลี่ย 3

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
ปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1ระบบและกลไกการบริหาร
5 ข้อ
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
30,000 บาท
งานสร้างสรรค์
(วิทย์สุขภาพ)
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
15
ประจาและนักวิจัย
(วิทย์สุขภาพ)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
6 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพ ธ์ตามพันธกิจ กลุ่ ม
5 ข้อ
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตั ว บ่ ง ชี้ 5.2 ระบบก ากั บ การประกั น
5 ข้อ
คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

3.74 /1 = 3.74

1,698,400 /30 = 56,613
56,613 x 5/30,000 = 5.00
4.4 x 100 / 31 = 14.19
14.19 x 5 / 30 = 2.37
2 ข้อ (3,6)

3.74

5.00
2.37
2.00

6 ข้อ (1-6)

5.00

7 ข้อ (1-7)

5.00

4 ข้อ (1-3,6)

3.00
3.65
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ตาราง การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
องค์
ประกอบที่

จานวนตัวบ่งชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

2.44
5.00
3.08
ระดับ
พอใช้

5.00
4.00
2.00
5.00
4.00
4.14

3.74
2.37
3.06
ระดับ
พอใช้

3.51
3.79
2.00
5.00
4.00

การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี

3.65

การดาเนินงานระดับดี

ระดับดี

ผลการประเมิน

0.00–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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ภาคผนวก
(ข้อมูลพื้นฐาน คาสั่งแต่งตั้ง และเอกสารอื่นๆ)
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