รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report : SAR)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายใน

วงรอบการประเมินปี การศึกษา 2550
( ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551)
มิถุนายน 2551

คานา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายเเละแนวทางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน)ในระดับอุดมศึกษา(สมศ.) กาหนด โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้เน้นหลักการที่มี
ระบบควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุ งการปฏิบตั ิภารกิจทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการ
ดาเนินงานที่เอื้อต่อการตรวจสอบจากสังคมภายนอก อันนามาซึ่ งความมีมาตรฐานทางการศึกษาใน
การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของคณะพยาบาลศาสตร์
ฉบับนี้เป็ นผลจากการดาเนินงานในวงรอบปี การศึกษา 2550 (ตั้งเเต่ 1 มิถุนายน 2550-31 พฤษภาคม
2551) โดยได้พิจารณาจัดท ารายงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่ ง ชี้ เเละเกณฑ์ก ารประเมิ นในคู่ มื อ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา ระดับอุ ดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบ / มาตรฐาน 41 ตัวบ่งชี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายใน
เเละภายนอก วงรอบปี การศึกษา 2550 เเละผลการประเมินของคณะกรรมการจะเป็ นแนวทางให้
บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี รุ จกรกานต์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มิถุนายน 2551

สารบัญ

บทสรุ ปผู้บริ หาร
ส่ วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของคณะ/หน่ วยงาน
ความเป็ นมาของคณะ/หน่วยงาน
ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์
โครงสร้างการบริ หาร
หลักสู ตรและจานวนนิสิต
จานวนบุคลากร
จานวนงบประมาณ
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ระบบการประกันคุณภาพ
ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน / องค์ ประกอบ และตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
มาตรฐานที่ 2 การเรี ยนการสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
มาตรฐานที่ 4 การวิจยั
มาตรฐานที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
มาตรฐานที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุ ปคะแนนการประเมินตนเอง
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ตารางตัวบ่งชี้แยกตามมาตรฐาน / องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ตารางที่ ส1 สรุ ปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน /
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ตารางตัวบ่งชี้แยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางที่ ส2 สรุ ปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
สรุ ปแนวทางในการพัฒนา / เสริ มจุดแข็ง

หน้ า
ก
1
2
5
6
7
11
12
13

15
18
36
40
47
52
55
69
72
79

85
86
87
88
89

ก
บทสรุ ปผู้บริ หาร
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาในปี การศึ กษา 2550 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2549 โดย
ได้จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่ งได้กาหนดกิ จกรรมหรื อแผนที่จะพัฒนา ระยะเวลาดาเนิ นการ
เป้ าหมาย และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่ งคณะฯ มีจุดเน้นของทุกองค์ประกอบ ปี การศึกษา 2550 งาน
ด้านการวิจยั มีจุดที่ควรแก้ไขในเรื่ องงบประมาณ และการตีพิมพ์แผยแพร่ ผลงานวิจยั นั้น คณะฯ ได้
ให้ก ารสนับ สนุ นงบประมาณจากงบประมาณโครงการผลิ ตเพิ่ ม พูนบุ ค ลากรสาธารณสุ ข รวมทั้ง
สนับสนุ นให้อาจารย์ได้ไปเสนอผลงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอนคณะฯได้พฒั นาอาจารย์โดยจัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรี ยนการสอนด้วยการ
ฝึ กอบรมที่มหาวิทยาลัย University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ดี
ผลการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา 2550 ยังไม่อยู่ในเกณฑ์คะแนนสู งสุ ดทุก
มาตรฐาน ซึ่งคณะฯ จะต้องปรับปรุ งและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นหลักประกันว่าคณะฯได้
ดาเนิ นงานในทุ ก พันธกิ จ เป็ นไปอย่า งมี คุ ณภาพและมาตรฐานเพื่ อให้สั ง คมมี ค วามเชื่ อ มัน่ และ
สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได้

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนิ นงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 :

มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือชาติ
3.มีการกาหนดตัวบ่งชีข้ องการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
4.มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร
6.มีก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งกลยุ ท ธ์ แผนการด าเนิ น งาน
เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปจั จุบนั
และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
7.มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดปรัชญา หรือปณิธาน ในการแผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (1.1-1.1)
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2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือชาติ
(1.1-2.1)
3.มีการกาหนดตัวบ่งชีข้ องการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเ้ พื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน (1.1-3.1)
4.มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (1.1-4.1)
5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2
ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร โดยมีการการรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 1 เดือน และรายงาน
ผลการปฏิบตั ิราชการตามค ารับรองการปฏิบตั ิราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือ น
(1.1-5.1)
6.มีก ารวิเ คราะห์ค วามสอดคล้อ งระหว่ างกลยุ ทธ์ แผนการด าเนิ น งานเป้ า ประสงค์
เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสม่าเสมอ (1.1-6.1)
7.มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( 1.1-7.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
1.1-1.1
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2550
1.1-2.1
แผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2548-2557)
1.1-3.1
ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามแผนการปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550
1.1-4.1
ตารางสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2550
1.1-5.1
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการครัง้ ที่ 1-ครัง้ ที่ 6
1.1-6.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
1.1-7.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านที่
กาหนด

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ นผล
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100
หมายเหตุ
การคิ ดร้อยละการคานวณมาจาก
= จานวนตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณทีบ่ รรลุเป้าหมาย x 100
จานวนตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณทัง้ หมด
ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มรี อ้ ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านที่
กาหนด คิดเป็นร้อยละ 85.20 ( 1.2.1) ซึง่ มีรายละเอียดการคานวณดังนี้
= 46 ตัวบ่งชี้ x 100
54 ตัวบ่งชี้
= ร้อยละ 85.20
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

2 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
1.2.1
ตารางสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2550
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ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้
1.1

1.2

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนิ นการ
ระดับ 7

มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ระดับ 4
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุ ท ธ์ แผนด าเนิ น งานและมีก าร
กาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จ
ของการด าเนิ น งานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.20
ตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านที่
กาหนด
เฉลี่ยคะเเนนมาตรฐานที่ 1

คะแนนการประเมิ น
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

2

2.50

มาตรฐานที่ 2 ด้านการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.1 :

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
2. มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปีการศึกษา เช่น
ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ทต่ี พี มิ พ์
เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตทีท่ างานตรงสาขา
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตรประจาปีการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปิ ดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
7. มีจานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน (ก) และปริญญาเอก) มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทัง้ หมด
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เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก
5-6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยได้มมี ติในการ
ประชุมให้มขี นั ้ ตอนในการจัดทาหลักสูตร โดยศึกษาความต้องการจาเป็นก่อนทาหลักสูตรและ
เกณฑ์การปิดหลักสูตร (2.1-1.1)
2. มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในการผลิต(2.1-2.1) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี กาหนดการแผนการเปิดหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์(2.1-2.2)
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรือ่ ง โดยการสารวจความต้องการของผูเ้ รียนและ
สนองกับนโยบายของรัฐบาล(2.1-3.1)
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปีการศึกษา ได้แก่
4.1 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐาน(2.1-4.1)
4.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้ตพี มิ พ์เผยแพร่(2.1-4.2)
4.3 ร้อยละของบัณฑิตทีท่ างานตรงสาขา(2.1-4.3)
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตรประจาปีการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงระบบกลไกการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรเมือ่ ครบตามวาระทีต่ อ้ งปรับปรุง หลักสูตรทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุงได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2548 และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (2.1-5.1)
5.2 มีการนาข้อมูลผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาพัฒนาและเตรียมการในการเปิด
หลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป(2.1-5.2)
6. หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรือ่ ง และ
มีการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรครบทุกประเด็นตามมาตรฐานของหลักสูตร (2.16.1)รวมทัง้ มีการรับรองหลักสูตรในระดับสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (2.1-6.2)
7. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการทาวิจยั (แผน ก)ร้อยละ 100 จานวน 1
หลักสูตร 2 สาขาได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (2.1-7.1)
การประเมิ นตนเอง
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คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.1-1.1
ขัน้ ตอนการจัดทาหลักสูตร ขัน้ ตอนการการปรับปรุงหลักสูตร และ
ขัน้ ตอนเสนอหลักสูตร
2.1-2.1
แผนการรับนิสติ จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2550--2554
2.1-2.2
กาหนดการแผนการเปิดหลักสูตรแผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี เป็นไป
ตามเกณฑ์
2.1-3.1
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร และเอกสารการสารวจความต้องการ
ของผูเ้ รียน
2.1-4.1
เอกสารหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐาน
2.1-4.2
2.1-4.3
2.1-5.1
2.1-5.2

2.1-6.1
2.1-6.2
2.1-7.1

สรุปรายงานจากกองแผนงาน เรือ่ ง การสารวจบัณฑิตทีท่ างานตรง
สาขา
เอกสารบทความวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้ตพี มิ พ์เผยแพร่และนาเสนอผลงาน
ของนิสติ
ปรับปรุงหลักสูตรเมือ่ ครบตามวาระทีต่ อ้ งปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาพัฒนาและเตรียมการในการเปิด
หลักสูตรในปีการศึกษา ได้แก่ เอกสารสรุปผลโครงการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2550
หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
เอกสารเกีย่ วกับการรับรองหลักสูตรในระดับสถาบันการศึกษาจาก
สภาการพยาบาล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการทาวิจยั (แผน ก) จานวน 1
หลักสูตร 2 สาขาได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลผูใ้ หญ่ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
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2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ
ต่อความต้องการของผูเ้ รียน
4. มีการใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ ่ีจดั ให้
ผูเ้ รียนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รียน
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้
7. มีระบบการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อ ดังนี้
1. มีกลไกการให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทีม่ กี ระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
( 2.2-1.1)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ (2.2-2.1)
3. มีการใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
(2.2-3.1)
4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามยืดหยุ่นและหลากหลายทีจ่ ะสนองตอบ
ต่อความต้องการของผูเ้ รียน (2.2-4.1)
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้
ผูเ้ รียนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รียน (2.2-5.1)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนในเรือ่ งคุณภาพการสอนและ
สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ (2.2-6.1)
7. มีระบบการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
(2.2-7.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.2-1.1
หลักสูตรและจานวนอาจารย์ทไ่ี ด้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2.2-2.1
หลักสูตรและประมวลการสอน
2.2-3.1
วีดทิ ศั น์ การเรียนการสอนบนเครือข่าย การใช้คอมพิวเตอร์
วิชาการศึกษาปญั หาอิสระทางการพยาบาล แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ต่าง ๆ
2.2-4.1
ประมวลการสอนในวิชาทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2.2-5.1
การประเมินในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลของแหล่งฝึก
2.2-6.1
แบบประเมินผลการเรียนการสอนของฝา่ ยวิชาการ
2.2-7.1
ข้อเสนอแนะจาการประเมินของนิสติ ในการจัดการเรียนการสอนของ
ฝา่ ยวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียน
การสอนซึง่ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กาหนดให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ หรือผู้รใู้ นชุมชนมาช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีน่ าไปใช้
ในการปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยมีผทู้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมาร่วมดาเนินการ
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ทีก่ าหนดและไม่กาหนดใน
หลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนจากชุมชนภายนอกสถาบัน
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อ ดังนี้
1. คณะพยาบาลศาสตร์มรี ะบบและกลไกในการดาเนินงานโดยกาหนดให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
หรือผูร้ ใู้ นชุมชน เช่น ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและผูท้ เ่ี ชีย่ วชาญในสาขา
ทางการแพทย์มาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.3-1.1)
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรู้ และทักษะทีน่ าไปใช้ในการ
ปฏิบตั ไิ ด้จริง ได้แก่ การจัดให้มพี ยาบาลพีเ่ ลีย้ งนิสติ ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล ทัง้ ใน
โรงพยาบาล และในการฝึกภาคสนามวิชา การพยาบาลชุมชน (2.3-2.1)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ทีก่ าหนดและไม่กาหนดใน (2.3-3.1)
หลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก (2.3-3.2)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
จากชุมชนภายนอกสถาบัน ได้แก่ จากโรงพยาบาลแหล่งฝึกวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล (2.3-4.1)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอก เช่น การจัดทาโครงการความร่วมมือโดยให้พยาบาลจากแหล่งฝึ กมาเป็ นอาจารย์
สอนในภาคทฤษฎีแ ละปฏิบตั ิร่ว มในวิชา การพยาบาลเบื้อ งต้น มาเป็ นข้อ เสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งฝึ ก
การพัฒนาระบบครูพ่เี ลี้ยง และการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นการสนองตอบต่ อ
ความต้องการและนโยบายของรัฐบาล(2.3-5.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.3-1.1
2.3-2.1
2.3-3.1
2.3-3.2
2.3-4.1
2.3-5.1

3 คะแนน

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โครงการประชุมวิชาการ
หนังสือเชิญวิทยากร อาจารย์พเิ ศษจากโรงพยาบาล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีเ่ ชิญผูท้ รงคุณวุฒเิ ข้าร่วม
และชุมชนภายนอกสถาบัน เช่น วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชน
โครงการทีจ่ ดั ร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น อบต.
กิจกรรม/โครงการทางการศึกษาทีม่ ใี นหลักสูตร
แบบประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
หลักฐานการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

จานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ปจั จัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
6 – 9.99 % และ – 6 – (-9.99%)
(-5.99) – 5.99%
 + 10% หรือ  - 10%
ของเกณฑ์มาตรฐาน
ของเกณฑ์มาตรฐาน
ของเกณฑ์มาตรฐาน
หมายเหตุ
1. เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีต่อจานวนอาจารย์ประจาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ คือ 8:1
2. จานวนอาจารย์ประจานับเฉพาะอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริง
การคานวณหาร้อยละของความแตกต่ าง
= จานวน FTES ต่ออาจารย์ประจาของสถาบัน – เกณฑ์มาตรฐานเฉลีย่ x 100
เกณฑ์มาตรฐานเฉลีย่
ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีจานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาคิดเป็นร้อยละ 8.25 (2.4.1) รายละเอียดปรากฏในตาราง
ข้อมูล
1. จานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
FTES ต่อจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (1/2)

การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

จานวน
183.39
25
183.39 /25
= 1: 7.34
( 7.34 - 8 x 100 = - 8.25 % )
8

2 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.4.1
ข้อมูลจานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่าและข้อมูลอาจารย์ประจา

หน่ วย
คน
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

สัดส่วนของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ปจั จัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
คะแนน 1
คะแนน 2
วุฒปิ ริญญาเอกอยูร่ ะหว่าง
1. วุฒติปริญญาเอกอยู่
ระหว่างร้อยละ 40 – 59 และ
ร้อยละ 1 – 39 หรือวุฒ ิ
ปริญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ 2. วุฒปิ ริญญาตรีเท่ากับหรือ
40 – 59 แต่ วุฒปิ ริญญาตรี น้อยกว่า ร้อยละ 5
หรือ
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 5
1. วุฒปิ ริญญาเอกมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 60 และ
2. วุฒปิ ริญญาตรีมากกว่า
ร้อยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒปิ ริญญาเอกมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 60 และ
2.วุฒปิ ริญญาตรีเท่ากับหรือ
น้อยกว่าร้อยละ 5

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มสี ดั ส่วนอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาคิดเป็ นร้อยละ 91.89 เเละ 8.11 ตามลาดับ (2.5.1) รายละเอียดปรากฏ
ดังตาราง
ข้อมูล
จานวน
1. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี
2. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาโท
34
3. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
3
4. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (1+2+3)
37
ร้อยละอาจารย์ประจาที่ มีวฒ
ุ ิ ปริ ญญาตรีต่ออาจารย์
ประจา ((1/4) x100)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่ มีวฒ
ุ ิ ปริ ญญาโทต่ออาจารย์
ประจา ((2/4) x100)
34/37 x100 = 91.89
ร้อยละอาจารย์ประจาที่ มีวฒ
ุ ิ ปริ ญญาเอกต่ออาจารย์
ประจา ((3/4) x100)
3/37 x100 = 8.11%
หมายเหตุ จานวนอาจารย์ประจานับอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริงและอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ

หน่ วย
คน
คน
คน
คน
-
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การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

1 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.5.1
ข้อมูลอาจารย์ประจาทีร่ ะบุวุฒกิ ารศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

สัดส่วนของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ปจั จัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
คะแนน 1
คะแนน 2
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ.
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันอยู่ระหว่าง รศ. และศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 1 – 44 หรือ ผูด้ ารง ร้อยละ 45 – 69 และ
ตาแหน่งระดับผศ. รศ. และศ. 2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ.
รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 45 ขึน้ ไปเท่ากับหรือมากกว่า
– 69 แต่ผดู้ ารงตาแหน่ง รศ. ร้อยละ 30 หรือ
ขึน้ ไปน้อยกว่าร้อยละ 30
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันมากกว่า
ร้อยละ 70 และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ.
ขึน้ ไปน้อยกว่าร้อยละ 30

คะแนน 3
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันมากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 70และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ.
ขึน้ ไปเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 30

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มสี ดั ส่วนอาจารย์ประจาทัง้ ปฏิบตั ิงานจริงเเละลาศึกษาต่อที่
ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์คดิ เป็ นร้อยละ 29.73 %
เเละด ารงต าเเหน่ ง รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ค ิด เป็ น ร้อ ยละ 10.81% (2.6.1)
รายละเอียดปรากฏดังตาราง
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วุฒิการศึกษาอาจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ศ
-

รวม

1...........

การดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
รศ.
ผศ.
อาจารย์
3
6
26
1
1
2.....4......

3....7......

ข้อมูล
จานวน
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ ง ศ. รศ. และ
ผศ.รวมกัน ((1+2+3)/(1+2+3+4) x100)
11 / 37 x 100 = 29.73 %
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ ง ศ. และ รศ.
((1+2)/(1+2+3+4) x100)
4 / 37 x 100 = 10.81 %
หมายเหตุ จานวนอาจารย์ประจานับอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริงและอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

4....26......
หน่ วย

1 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.6.1
ข้อมูลอาจารย์ประจาทีร่ ะบุตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดาเนินการกับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดาเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทาผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ

-
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรก ดังนี้
1. มีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจัดทาเป็น
เอกสารแจกให้อาจารย์ทุกท่าน และแจ้งให้ทราบในทีป่ ระชุมคณาจารย์ (2.7 - 1.1)
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นยา
ให้แก่คณาจารย์ทงั ้ ใหม่และเก่าให้ยดึ ถือปฏิบตั ิ ( 2.7 – 2.1)
3. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะพยาบาลจัดทาแนว
ปฏิบตั สิ าหรับคณาจารย์ในคณะ เรือ่ งการเป็นอาจารย์มอื อาชีพ ซึง่ มีก ารยึดจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์และวิชาชีพพยาบาลรวมอยูด่ ว้ ย (2.7-3.1)
4. มีระบบในการดาเนินการกับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะ
พยาบาลศาสตร์จะมีแนวปฏิบตั ทิ งั ้ การติดตาม และกากับการปฏิบตั งิ านของคณาจารย์ใน
(2.7-4.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.7-1.1
2.7-2.1
2.7-3.1
2.7-4.1

3 คะแนน

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
แนวปฏิบตั ขิ องการเป็ นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวปฏิบตั ขิ องการเป็ นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ
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เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจยั และพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อ าจารย์คดิ ค้นพัฒนานวัต กรรม
ใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นและเผยแพร่
ผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. มีก ารสร้างเครือ ข่า ยวิจยั ด้านนวัต กรรมการเรีย นการสอนทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ( 2.8-1.1) โดยคณะได้จดั อบรมให้ความรู้ และจัดตัง้
หน่วยวิจยั ด้านการเรียนการสอนขึน้
2. มีกลไกการบริหารวิชาการทีจ่ ะกระตุน้ ให้อาจารย์คดิ ค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ใน
ด้านการเรียน การสอน ( 2.8-2.1) ซึง่ กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวได้ จัดทาโครงการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัว เพื่อให้นิสติ มีทกั ษะและ
ความรูใ้ นคลินิกสามารถสอบผ่านวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ได้
3. มีแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา โดยมีการจัดตัง้ หน่วยวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และให้ทุน
สนับสนุ นการวิจยั ในการดาเนินการ( 2.8-3.1)
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ งานวิจยั ในเรือ่ งการทาเบาะรองสะโพก
ผูป้ ว่ ยเพื่อป้องกันแผลกดทับ ของ ผศ. อุไร จาปาวะดี และมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นและ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ (2.8-4.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.8-1.1
เอกสารโครงการการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2.8-2.1
เอกสารการจัดตัง้ กลุ่มวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์
2.8-3.1
เอกสารเกีย่ วกับแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เอกสารการขออนุมตั ทิ ุนสนับสนุน
การทาวิจยั
2.8-4.1
เอกสารผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอน การเผยแพร่ผลงานวิจยั
ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ใน
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9:

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทาและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ชนิ ดของตัวบ่งชี้:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
ร้อยละ1-ร้อยละ 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60- ร้อยละ 79

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
80

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนิสติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา ในปี
การศึกษา 2550 จานวน 33 คนและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ทีจ่ บ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2550 จานวน 44 คนรวม ทัง้ หมด 77 คน บัณฑิตทีส่ ่งแบบสอบถาม
คืน มีจานวน 72 คน พบว่าจานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทา มีทงั ้ หมด 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.25 (2.9.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.9.1
รายงานภาวะ การหางานทาของบัณฑิต รุน่ ปีการศึกษา 2549-2550
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็นไป
ตามเกณฑ์

ชนิ ดของตัวบ่งชี้:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
ร้อยละ1-ร้อยละ 74 ได้รบั
เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
เกณฑ์ ก.พ.

คะแนน 2
ร้อยละ 75- ร้อยละ 99ได้รบั
เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
เกณฑ์ ก.พ.

คะแนน 3
ร้อยละ 100 ได้รบั เงินเดือน
เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์
ก.พ.

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตดิ ตามผลการทางานของบัณฑิต โดยร่วมกับกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิตเพื่อสอบถามเกีย่ วกับการได้งาน
ทาและการได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้น พบว่าบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทา ทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
เริม่ ต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ ก.พ. ร้อยละ 100 ( 2.10.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.10.1.1
รายงานภาวะ การหางานทาและเงินเดือนทีไ่ ด้รบั ของบัณฑิต
รุน่ ปีการศึกษา 2549-2550
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ชนิ ดของตัวบ่งชี้:

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 1-2.49
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 2.50-3.49 เฉลีย่ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการติดตามความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้
บัณฑิต ปีการศึกษา 2549-2550พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับคะแนนเฉลีย่ 4.12
(2.11.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
รายการหลักฐาน
2.11.1

3 คะแนน

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2549-2550

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12

ร้อยละของนิสติ และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา
ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
คะเเนน 1
คะเเนน 2
คะเเนน 3
ร้ อ ยล ะ 0.003 - ร้ อ ยล ะ ร้ อ ยละ 0.016 – ร้ อ ยละ 1.มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
0.015
0.029
0.030 และ
2.นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ
ศิษ ย์เ ก่ า ที่ไ ด้ ร ับ รางวัล จาก
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห รื อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ม ากกว่ า หรื อ
เท่ากับ 0.060
หมายเหตุ กรณีท่ไี ด้ตามข้อ
1 แต่ไม่ได้ตามข้อ 2 ถือว่าได้
คะแนน 2
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีรอ้ ยละของนิสติ และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่าน
มาทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 0 รายละเอียดปรากฏดัง
ตาราง
ข้อมูล
จานวน
หน่ วย
1. จานวนนิสติ หรือศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านทัง้ หมด
352
คน
(ปี 2546 – 2550)
2. จานวนนิสติ หรือศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมาทีไ่ ด้รบั
0
คน
การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
(ปี 2546 – 2550)
ร้อยละของนิ สิตและศิ ษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ ผ่าน
0
ร้อยละ
มา ที่ ได้ รบั การประกาศเกียรติ คุณยกย่องในด้ านวิ ชาการ วิ ชาชี พ
คุณธรรมจริ ยธรรม กี ฬา สุขภาพ ศิ ลปะและวัฒนธรรม และด้ าน
สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติ หรือนานาชาติ ((2/1) x100)
3. จานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาหรือศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่
8
คน
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านทัง้ หมด (ปี 2546 – 2550)
4. จานวนนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาหรือศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่
0
คน
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมาทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณ ยก
ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้าน
สิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปี 2546 – 2550)
ร้ อ ยละของจ านวนนิ สิ ต ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย์เ ก่ า ระดับ
0
ร้อยละ
บัณฑิ ตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา ที่ได้รบั การ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งในด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิ ลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ((4/3) x100)
การประเมิ นตนเอง
คะเเนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
-

0 คะเเนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.13

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทท่ี าหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
(ประเมิ นเฉพาะคณะวิ ชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษา)

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น :
คะเเนน 1
ร้อยละ 50 –ร้อยละ 69

คะเเนน 2
ร้อยละ 70- ร้อยละ 89

คะเเนน 3
มากกว่ า หรือ เท่ า กับ ร้อ ยละ
90

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีรอ้ ยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็นทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ทท่ี าหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ( 2.13.1 ) รายละเอียด
ปรากฏดังตาราง
ข้อมูล
1. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทท่ี า
หน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทัง้ หมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิ ตศึ กษาซึ่ ง มีคุณ สมบัติ
เป็ นที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ที่ทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
((1/2) x100)

จานวน
6

หน่ วย
คน

6
100

คน
-

การประเมิ นตนเอง
คะเเนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 3 คะเเนน
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
2.13.1
เอกสารรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุ นการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนซึง่ บุคคล
องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่วม
จานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจา

สัดส่วนของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒ ิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจา
สัดส่วนของอาจารย์ประจาทีด่ ารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีทไ่ี ด้งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีทไ่ี ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็นไป
ตามเกณฑ์

เป้ าหมาย
ระดับ 2

ผลการ
ดาเนิ นการ
ระดับ 7

คะเเนนการประเมิ น
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

ระดับ 2

ระดับ 7

3

ระดับ 2

ระดับ 5

3

FTES
FTES
225.22
183.39
8: อาจารย์ 7.34 : อาจารย์
1 คน
1 คน
ป เอก
8.11 %
10.8%
0%
ป ตรี 0%
ผศ+รศ+ศ
=37%
รศ+ศ
=14.8%
ระดับ 1

2

1

29.73%

1

10.81%
ระดับ 4

3

3 ข้อ

4 ข้อ

2

ร้อยละ 75

ร้อยละ 96.25

3

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

3

ตัวบ่งชี้
2.11
2.12

2.13

ชื่อตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ค่าเฉลีย่ 4
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ร้ อ ยละของนิ ส ิต และศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ร้อยละ 5
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ี
ผ่านมา ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กีฬ า สุ ขภาพ
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ซึ่ ง มี
คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ท่ีทาหน้ าที่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร้อยละ
62.5

เฉลี่ยคะเเนนมาตรฐานที่ 2

ผลการ
ดาเนิ นการ
ค่าเฉลีย่ 4.12
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คะเเนนการประเมิ น
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

ร้อยละ 0

0

ร้อยละ 100

3

2.31

มาตรฐานที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานิ สิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 :

มีการจัดบริการแก่นิสติ และศิษย์เก่า

ขนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
ของนิสติ
3.
4.
5.
6.

: ระดับ
มีการสารวจความต้องการจาเป็นของนิสติ ปีท่ี 1
มีการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
มีการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนิสติ
มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสติ
มีการบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อนิสติ และศิษย์เก่า
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสติ และศิษย์เก่า
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7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทัง้ 5 เรือ่ งข้างต้นเป็นประจา
ทุกปี
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสติ
และศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีการสารวจความต้องการจาเป็ นของนิสติ ปี ท่ี 1 โดยจัดให้มชี วโมง
ั่
home room
และพบอาจารย์ประจาชัน้ ในวันพุธบ่าย เพื่อซักถามถึงปญั หาและความต้องการของนิสติ ชัน้ ปี ท่ี
1 (3.1-1.1)
2. มีการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ
ได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกสาขา ห้องศึกษาด้วยตนเอง ห้องประชุมกลุ่มย่อย
ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และห้องสโมสรนิสติ เพื่อทากิจกรรมนอกหลักสูตร
(3.1-2.1)
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนิสติ ได้แก่ ศูนย์สร้างเสริม
สุขภาพ ห้องปฐมพยาบาล (3.1-3.1)
4. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสติ โดยมีหอ้ งสาหรับฝ่ายพัฒนานิสติ เพื่อให้นิสติ
มาติดต่อขอคาปรึกษา จัดให้มอี าจารย์ประจาชัน้ ทุกชัน้ ปี มีอาจารย์ท่ปี รึกษานิสติ รายบุคคล มี
สมุดบันทึกสาหรับอาจารย์ประจาชัน้ ในการให้คาปรึกษานิสติ (3.1-4.1)
5. มีการบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อนิสติ และศิษย์เก่า โดยมีนกั กิจการนิสติ
เป็นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสาร จัดให้มบี อร์ดสาหรับสื่อสารกับนิสติ website ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ กระดานข่าว (3.1-5.1)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสติ และศิษย์เก่า โดยจัด
โครงการปจั ฉิมนิเทศ เพื่อให้ขอ้ ชีแ้ นะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพการพยาบาล (3.1-6.1)
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทัง้ 5 เรือ่ งข้างต้นเป็ นประจาทุกปี
( 3.1 -7.1 )
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสติ และศิษย์เก่า
( 3.1-8.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 3 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิ ง
3.1-1.1
ตาราง Homeroom
3.1-2.1
ภาพถ่ายของห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกสาขา ห้องศึกษาด้วยตนเอง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และห้องสโมสรนิสติ
3.1-3.1
ภาพถ่ายศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ และห้องปฐมพยาบาล
3.1-4.1
คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ประจาชัน้ และอาจารย์ทป่ี รึกษา
3.1-5.1
ภาพถ่ายกระดานสาหรับสื่อสาร และ print out website ของคณะฯ
3.1-6.1
โครงการปจั ฉิมนิเทศนิสติ ทีส่ าเร็จการศึกษา
3.1-7.1
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
3.1-8.1
เอกสารการประชุมของฝา่ ยพัฒนานิสติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 :

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
2. มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนิสติ จัดกิจกรรมนิสติ ให้ครบทุก
ประเภท โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทัง้ ทีจ่ ดั โดย
สถาบันและองค์การนิสติ ทุกสิน้ ปีการศึกษา
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ อย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินิาาิตามเนกณ์์มาตราาิดดค ครบุกก้ค ดดงาิี ้
1. มีแผนการดาเนินงานเกีย่ วกับกิจกรรมพัฒนานิสติ ทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา โดย
คณะฯมีโครงการของฝา่ ยพัฒนานิสติ และโครงการของสโมสรนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึง
โครงการของชมรมส่งเสริมสุขภาพสังกัดสโมสรนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยครอบคลุม
5 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนานิสติ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอือ้ อาทร มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาตนเอง มีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีโลกทัศน์กว้างไกล มีจติ สานึกสาธารณะ มีภาวะ
ผูน้ า มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและเป็ นผูน้ าในการสร้างเสริมสุขภาพคุณภาพ (3.2-1.1)
2. มีการดาเนินงานด้านพัฒนานิสติ โดยฝา่ ยพัฒนานิสติ สโมสรนิสติ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และชมรมส่งเสริมสุขภาพสังกัดสโมสรนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการด้าน
ต่างๆ ดังนี้
2.1. โครงการ/กิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ โครงการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายสโมสรนักศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พิธปี จั ฉิมนิเทศ
และมอบเข็มสถาบัน
2.2 โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ ได้แก่
โครงการพัฒนาจิตและจริยธรรม (นิสติ ชัน้ ปีท่ี 4) ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเวฬุวนั โครงการเข้าค่าย
ธรรมะของนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 ทีอ่ าเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2.3. โครงการ/กิจกรรมทีท่ านุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการไหว้ครู
โครงการลอยกระทง ,โครงการพิธมี อบหมวกและเสือ้ นิสติ พยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 , โครงการพิธปี จั ฉิม
นิเทศและมอบเข็มสถาบัน, โครงการปฐมนิเทศนิสติ พยาบาล, โครงการพยาบาลคืนสู่เหย้า
2.4. โครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ โครงการกีฬาภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์ ดอกปีบเกมส์, โครงการกีฬาราชพฤกษ์ และโครงการนิสติ พยาบาลต้านภัยบุหรี่
(ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.)
2.5. โครงการ/กิจกรรมทีเ่ พ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมปฐมพยาบาล
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร, โครงการวันเด็กแห่งชาติ,โครงการออกค่ายของสโมสรนิสติ
คณะพยาบาลศาสตร์
2.6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสติ พยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
นิสติ พยาบาลให้มคี วามเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ( 3.2-2.1)
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3. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ ( 3.2-3.1)
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ อย่าง
ต่อเนื่อง (3.2-4.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 3 คะแนน
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
3.2-1.1
แผนการดาเนินงานของฝา่ ยพัฒนานิสติ
3.2-2.1
โครงการ /กิจกรรมของฝา่ ยพัฒนานิสติ และสโมสรนิสติ คณะฯ
3.2-3.1
ผลการประเมินการจัดโครงการ
3.2-4.1
เอกสารการประชุมคณะกรรมการฝา่ ยพัฒนานิสติ
ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ผลการ คะแนนการประเมิ น
ดาเนิ นการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)

3.1

มีการจัดบริการแก่นิสติ และศิษย์เก่า

ระดับ 3

ระดับ 8

3

3.2

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ทีค่ รบ
ระดับ 3
ถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3

ระดับ 4

3

3

มาตรฐานที่ 4 การวิ จยั
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทาระบบบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ทใ่ี ช้ประโยชน์ได้จริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ
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เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ดเี ด่น
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้
ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีระบบบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทส่ี ่งเสริมการบูรณาการและสอดคล้องไปใน
แนวเดียวกับภารกิจด้านอื่น ๆ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ นงานบรรลุ เ ป้าหมายตามแผน โดยมีระบบ
บริหารงานวิจยั ในรูปแบบของกลุ่ มวิจยั แต่ ละกลุ่ม มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่และตาแหน่ ง
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิจยั คณะกรรมการ และเลขากลุ่มวิจยั ทัง้ นี้เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ในระดับมหาวิทยาลัย ได้มนี โยบายให้บุคลากรทีม่ คี วามสนใจประเด็นการวิจยั
คล้ายคลึงกัน จัดทาข้อเสนอเพื่อขอจัดตัง้ เป็ นหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ซึง่ ในปจั จุบนั ได้ม ี 7 หน่ วย
ปฏิบตั กิ าร (4.1-1.1)
2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเอื้อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถใช้ประโยชน์
ได้จริง และดาเนินการวิจยั ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ นอกจากนัน้ เพื่อให้
อาจารย์และบุคลากรของคณะได้รบั การพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการวิจยั คณะมีระบบและ
กลไกสนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เช่น แหล่งทุนวิจยั การจัด
ประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั (4.1-2.1)
3. มีก ารจัดหางบประมาณสนับ สนุ นการวิจ ยั และงานสร้า งสรรค์อ ย่า งเพีย งพอ ทัง้
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้า ห้องปฏิบตั ิการและสิง่ อานวยความสะดวก
อื่นๆ โดยกลุ่มวิจยั แต่ละกลุ่มได้มกี ารดาเนินโครงการวิจยั อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี งบประมาณ
2550 ได้สนับสนุ นให้กลุ่มวิจยั ส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุ นจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (Mega Project) ซึง่ ได้กาหนดการสนับสนุนกลุ่มวิจยั ละ 35,000 บาท (4.1-3.1)
4. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ
เอกชนและภาคอุ ต สาหกรรมในการท างานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ ร่ ว มกั น โดยการ
ประชาสัมพันธ์แ หล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อ งต่าง ๆ เช่น แหล่งทุนวิจยั การจัดประชุมวิชาการเพื่อ
นาเสนอผลงานวิจยั ซึ่งทาให้มอี าจารย์ในคณะเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าวทัง้ ในและ
ต่างประเทศ (4.1-4.1)
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การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 2 คะแนน
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
4.1-1.1
โครงการคณะกรรมการบริหารงานฝา่ ยวิจยั /คาสังแต่
่ งตัง้
4.1-2.1
คู่มอื ระบบฐานข้อมูล / เอกสารประกอบ Website ฐานข้อมูลงานวิจยั
4.1-3.1
งบประมาณสนับสนุ นฝา่ ยงานวิจยั ปี 2550
4.1-4.1
เอกสาร “รายชื่อแหล่งทุนวิจยั ” และเอกสารประกอบการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ทีป่ ระเทศฮ่องกง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 :

มีระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงั ้ ในวงการ
วิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ทเ่ี ชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องทัง้
ภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอก
สถาบันเพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุ นการจดสิทธิบตั รการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ตลอดจนการ
คุม้ ครองสิทธิของงานวิจยั หรือสิง่ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีการส่งเสริมสนับสนุ นให้นักวิจยั ได้เ ผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ในวงการ
วิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ โครงการวิจยั ทีอ่ าจารย์ได้รบั สนับสนุ น
จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในต่างประเทศ คณาจารย์
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมติ ร อ.ดร.อภิญญา วงศ์พริ ยิ โยธา
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อ.ชูชาติ ดีรมรัมย์ และอ.สุวดี จันดีกระยอม ได้ร่วมนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการทีป่ ระเทศฮ่องกง (4.2-1.1)
2. มีร ะบบรวบรวม คัด สรร วิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์ค วามรู้จ ากงานวิจ ัย และงาน
สร้างสรรค์ทเ่ี ชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ (4.2-2.1)
3. มีเครือข่ายทาวิจยั และเผยแพร่ผลงานไปยังผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ นี้
เนื่องจากคณะได้ทาความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือนักวิจยั กับองค์กรภายนอกสถาบัน เช่น
สกอ. สสส. มูล นิ ธ ิรอคกี้เ ฟลเลอร์ องค์กรระหว่ างประเทศ มูล นิธ ิพฒ
ั นาเค รือ ข่ายเอดส์
(4.2-3.1)
4. มีระบบและกลไกสนับสนุ นความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์ก ารภายนอก เพื่อนา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เช่น การจัดโครงการพัฒนาทักษะนักวิจยั เพื่อชุมชน โครงการ
จัดตัง้ คลินิกพยาบาลเพื่อชุมชน (4.2-4.1) นอกจากนัน้ อาจารย์ในคณะฯ ยังได้ร ับเชิญให้เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เป็ นที่ปรึกษาด้านการทาวิจยั กับองค์ก ารภายนอก และเป็ น
ผูร้ ว่ มวิจยั กับบุคลากรทางสุขภาพ (4.2-4.2)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 3 คะแนน
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
4.2-1.1
ผลงานวิจยั นาเสนอในการประชุมวิชาการทีป่ ระเทศฮ่องกง
4.2-2.1
แฟ้มเอกสารรวบรวมงานวิจยั
4.2-3.1
รายชื่อผลงานโครงการวิจยั ทีท่ างคณะฯ ได้รว่ มกันจัดทา
ระหว่างองค์กรภายนอก
4.2-4.1
โครงการพัฒนาทักษะนักวิจยั เพื่อชุมชน
4.2-4.2
หนังสือเชิญอาจารย์ในคณะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาปรึกษาด้านการ
วิจยั กับองค์การภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 :

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ปจั จัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
คะแนน 1
คะแนน 2
อยูร่ ะหว่าง 1-54,999.- บาท 55,000.- บาท - 79,999.- บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ
80,000.-บาท
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีจานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 108,184 (4.3.1) รายละเอียดปรากฏ
ดังตาราง
ข้อมูล
จานวน
หน่ วย
1. จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายใน
910,000
บาท
2. จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอก
1,794,600
บาท
3. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
25
คน
เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
108,184
บาท
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา ((1+2)/3)
หมายเหตุ
-ใช้ขอ้ มูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ถึงเดือน
พ.ค.2551)
-อาจารย์ประจาให้นบั เฉพาะอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริงและนักวิจยั ไม่นบั อาจารย์
ทีล่ าศึกษาต่อ
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 3 คะแนน
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
4.3 -1.1
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานและงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 :

ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจด
ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรืออนุ สทิ ธิบตั ร หรือนาไปใช้ประโยชน์
ทัง้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
คะแนน 1
คะแนน 2
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 29
ร้อยละ 30 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ คิดเป็ นร้อยละ 0
รายละเอียดปรากฏดังตาราง
ข้อมูล
จานวน
หน่ วย
1. งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียน
0
เรือ่ ง
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรืออนุ สทิ ธิบตั ร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
25
คน
ร้อยละของงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รบั
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิ บตั ร หรือ
00.00
นาไปใช้ ประโยชน์ ทงั ้ ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจาทัง้ หมด ((1/2) x 100)
หมายเหตุ
อาจารย์ประจาให้นบั เฉพาะอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริงและนักวิจยั ไม่นับอาจารย์
ทีล่ าศึกษาต่อ
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 0 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 :

ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ใน Refereed
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจา (เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั )

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 19

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 20

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ คิ ดเป็ นร้อยละ
16.22 (4.5.1) รายละเอียดปรากฏดังตาราง
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ข้อมูล
จานวน
หน่ วย
1. บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal
6
เรือ่ ง
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
37
คน
ร้อยละของบทความวิ จยั ที่ได้รบั การอ้างอิ ง (Citation) ใน
Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
16.22
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา ((1/2) x100)
หมายเหตุ
อาจารย์ประจาให้นบั ทัง้ อาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริง ทีล่ าศึกษาต่อ และนักวิจยั
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 2 คะแนน
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
4.5.1
เอกสารสรุปรายการผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
ต่างประเทศ
ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนิ นงาน

คะแนนการ
ประเมิ น
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

4.1

4.2
4.3

4.4

มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุ นการผลิตงานวิจยั
3 ข้อ
และงานสร างสรรค
มีระบบบริหารจัดการความรู จาก
3 ข้อ
งานวิจยั และงานสร างสรรค
เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงาน ภายใน
สร างสรรค จากภายในและภาย20,000 บาท
นอกสถาบันต อจานวนอาจารย ภายนอก
ประจา
35,000 บาท :
จานวนอาจารย์
1 คน
ร อยละของงานวิจยั และงาน
สร างสรรค ทีต่ พี มิ พ เผยแพร ร้อยละ 80
ได รับการจดทะเบียนทรัพย สิน

4 ข้อ

2

4 ข้อ

3

ภายใน
910,000 บาท
ภายนอก
794,600 บาท :
จานวนอาจารย์
1 คน
ร้อยละ 0

3

0

ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนิ นงาน
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คะแนนการ
ประเมิ น
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

4.5

ทางป ญญาหรืออนุสทิ ธิบตั ร
หรือนาไปใช ประโยชน ทัง้ ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ต อจานวนอาจารย ประจา
ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั
การอ้างอิง (Citation) ใน
ร้อยละ 10
Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ร้อยละ 16.22

2

2.00

การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม
:

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของ
สถาบัน
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริการ
วิชาการแก่สงั คม
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนทีก่ าหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าหนด
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงั คม
6. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิ น:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ อย่างน้อย
5 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 6 ข้อแรกดังนี้
1.มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการบริการทางวิชาการแก่สงั คม เช่น โครงการจัดตัง้ คลินิก
พยาบาลเพื่อชุมชน (5.1-1.1)
2.มีคณะกรรมการดาเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สงั คม (5.1-2.1)
3.มีการกาหนดหลักเกณฑ์ กาหนดระเบียบ ในการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
(5.1-3.1)
4.มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าหนด (5.1-4.1)
5.มีการนาผลการประเมินโครงการต่างๆทีไ่ ด้ดาเนินการไปปรับปรุงการบริการวิชาการ
แก่สงั คม (5.1-5.1)
6.มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรียนการสอน
เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชุมชน (5.1-6.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
5.1-1.1
นโยบายคณะฯ โครงการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ตามพันธกิจของสถาบัน
5.1-2.1
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริการวิชาการ
5.1-3.1
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการบริการวิชาการ
5.1-3.2
โครงการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามพันธกิจหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สงั คมของคณะฯ 12 โครงการ
5.1-4.1
รายงานผลการดาเนินงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
5.1-5.1
รายงานผลการดาเนินงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
5.1-6.1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2:

ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สงั คม เป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ หรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ปจั จัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิ น:
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 1- ร้อยละ 14

คะแนน 2
อยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 15- ร้อยละ 24

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีรอ้ ยละของอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สงั คม เป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา คิดเป็นร้อยละ
67.57 (5.2.1) รายละเอียด ปรากฏดังตาราง
ข้อมูล
จานวน หน่ วย
1. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
25
คน
สังคม เป็นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
37
คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการให้บริ การทาง
67.57
วิ ชาการแก่สงั คม เป็ นที่ปรึกษา เป็ นกรรมการวิ ทยานิ พนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิ ชาการ กรรมการวิ ชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา ((1/2) x100)
หมายเหตุ
อาจารย์ประจาให้นบั อาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริงและอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
5.2.1
โครงการบริการวิชาการ และจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 :

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น:
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 1- ร้อยละ 19

คะแนน 2
อยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 20- ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 30

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีรอ้ ยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา คิดเป็นร้อยละ 48 (5.3.1) รายละเอียด ปรากฏดังตาราง
ข้อมูล
จานวน หน่ วย
1. จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
12
กิจกรรม
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
/โครงการ
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
25
คน
ร้อยละของกิ จกรรมหรือโครงการบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพที่
48
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา
((1/2) x100)
หมายเหตุ การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นบั เฉพาะทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
5.3.1
จานวนโครงการและจานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 :

ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น:
คะแนน 1
ร้อยละ 65- ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75- ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ มุง่ เน้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จากการสารวจ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ประจาปี 2550 พบว่า ร้อยละระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
คณะฯ คือ ร้อยละ 68.40 (5.4.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

1 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
5.4.1
ผลการสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ประจาปี 2550

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 :

จานวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ต
บัณฑิ ตและพัฒนาสังคม)
(ไม่ขอรับการประเมิ น)

ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

5.1

มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของ
สถาบัน

เป้ าหมาย

ระดับ 5

ผลการ คะแนนการประเมิ น
ดาเนิ นการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)
ระดับ 6

3

ตัวบ่งชี้

5.2

5.3

5.4

ชื่อตัวบ่งชี้
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เป้ าหมาย ผลการ คะแนนการประเมิ น
ดาเนิ นการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)

ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วน ร้อยละ 85
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือ หรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
ร้อยละ 50
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา
ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ไม่ได้
ตัง้ เป้า
ประเมิน
ระดับ
สถาบัน
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 5

ร้อยละ
67.57

3

ร้อยละ 48

3

ร้อยละ
68.40

1

2.5

มาตรฐานที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 :

มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนปฏิบตั ไิ ด้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน
และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
4. มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ ในระดับชาติและ
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นานาชาติ อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและ
ต่อเนื่อง
5. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และมี
ผลงานเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ มีส ถานที่ห รือเวทีแ สดงผลงาน จัดทาวารสารศิล ปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีค วาม
ร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์ทวไป
ั่
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีการกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของคณะฯ (6.1 - 1.1) มีแนวทางในการปฏิบตั ิ และมีแผนงานรองรับโดยมี
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นผูด้ าเนินงานตามแผนของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง (6.1-1.2)
2. มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และวิชาชีพ
ทางการพยาบาลโดยมีการดาเนินกิจการ/โครงการตามแผนทีก่ าหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (6.1 – 2.1)
3. มีการบูรณาการงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ อาทิเช่น
สอดแทรกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทีเ่ ป็นการจรรโลงคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพกับงานพัฒนานิสติ งานบริการวิชาการ (6.1 – 3.1) นอกจากนี้ยงั สอดแทรกกิจกรรม
ด้านนี้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชา 0404 002 การบาบัดทางเลือก
เพื่อการดูแลสุขภาพ, 0404 406 การพยาบาลชุมชน 1, 0404 520 การพยาบาลสุขภาพ
ชุมชน, 0404 402 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (6.1 – 3.2)
4. มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุ นกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (6.1 – 4.1) นอกจากนี้ยงั มี
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมเอกลักษณ์ในวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานในระดับ
จังหวัด (6.1 – 4.2) และเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้กบั นักศึกษาต่างชาติจาก
Kwantlen University College, Canada
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การประเมิ นตนเอง
คะแนนอ้างอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
6.1 – 1.1
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ
6.1 – 1.2
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
และแผนงานประจาปี
6.1 – 2.1
โครงการทีไ่ ด้ดาเนินกิจการ/โครงการตามแผนทีก่ าหนด
6.1 – 3.1
โครงการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมในฝา่ ยพัฒนานิสติ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
6.1 – 3.2
ประมวลการสอนรายวิชาทีม่ กี ารสอดแทรกเนื้อหาในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
6.1 – 4.1
แผนงบประมาณประจาปี2551ในการสนับสนุ นกิจกรรมด้านการ
ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 – 4.2
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
รับนักศึกษาฝึกงานแลกเปลีย่ นจาก Kwantlen University College,
Canada
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 :

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 :

มีผลงานชิน้ งานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตและพัฒนาศิ ลปวัฒนธรรม)
(ไม่ขอรับการประเมิ น)

ประสิทธิผลในการอนุรกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตและพัฒนาศิ ลปวัฒนธรรม)
(ไม่ขอรับการประเมิ น)
ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้
เป้ าหมาย
ผลการ
คะแนนการประเมิ น
ดาเนิ นการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)
6.1
มีระบบและกลไกในการทานุ
ระดับ 4
ระดับ 4
3
บารุงศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะเเนนมาตรฐานที่ 6
3
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มาตรฐานที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 :

สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. สภาสถาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
มากกว่าปีละ 2 ครัง้
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่าร้อยละ 80 ของแผน ในการ
ประชุมแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้
กรรมการสภาสถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบ้ ริหารสูงสุด
ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทัวทั
่ ง้ องค์กร
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ (7.1-1.1)
2. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา (7.1-2.1) และคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ (7.1-2.2)
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 80 ของแผน
(7.1-3.1) ในการประชุมแต่ละครัง้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมี
การส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารคณะฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการประชุม (7.1-3.2)
4. จัดให้มกี ารประเมินผลงานของคณบดีตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้ล่วงหน้า
(7.1-4.1)
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5. มีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยดาเนินงานตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์(7.1-5.1)
และมีการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรฝา่ ยต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ (7.1-5.2)อีกทัง้ ได้มกี ารจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นให้เกิดการดาเนินงานดังกล่าว (7.1-5.3)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
7.1-1.1
ยุทธศาสตร์ และนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์
7.1-2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
7.1-2.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
7.1-3.1
ปฏิทนิ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
7.1-3.2
หนังสือเชิญประชุม และใบลงชื่อรับเอกสารประกอบการประชุม
7.1-4.1
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะฯ
7.1-5.1
นโยบายการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์
7.1-5.2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7.1-5.3
งบประมาณประจาปี 2550 –2551
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 :

ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ผูบ้ ริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าที่
มีอยูโ่ ดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
3.มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารที่ชดั เจน
และเป็นทีย่ อมรับในสถาบัน
4.มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารตามผลการ
ประเมิน และดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีกระบวนการสรรหาคณบดีทเ่ี ป็ นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( 7.2-1.1)
2. ผูบ้ ริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถในการ
กากับดูแลการดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ และสนับสนุ นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหาร และใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าทีม่ อี ยูโ่ ดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ โดย
ดาเนินงานตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์(7.2-2.1) และมีการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรฝา่ ย
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ (7.2-2.2) อีกทัง้ ได้มกี ารจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นให้เกิดการ
ดาเนินงานดังกล่าว (7.2-2.3)
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทีม่ คี วาม
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร (7.2-3.1) โดย
1) มีการพัฒนาแบบประเมินผูบ้ ริหาร (7.2-3.2)
2) การดาเนินการประเมินผูบ้ ริหารทุกระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(7.2-3.3)
3) มีการสรุปผลการประเมิน (7.2-3.4)
4) มีการให้ขอ้ มูลผลการประเมินย้อนกลับไปยังผูบ้ ริหารรายบุคคลเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (7.2-3.5)
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารตามผลการ
ประเมิน โดยปรับปรุงในส่วนผลการประเมินทีย่ งั เป็นจุดอ่อนของผูบ้ ริหาร ดังนี้
1) ประเด็น ความทันเวลา คณะฯมีแผนและกลไกการพัฒนา ดังนี้
การจัดทาโครงการการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีการถอดบทเรียนจาก
ั หา เป็ นการด าเนิ น การที่มคี วาม
ประสบการณ์ ทางาน และร่ ว มกันระดมสมองเพื่อ แก้ป ญ
ต่อเนื่อง ทาให้มกี ารปรับปรุงระบบการทางานทีร่ วดเร็วขึน้ (7.2-4.1)
2) ประเด็น ความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง คณะฯ มีแผน
และกลไกการพัฒนา โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในทีจ่ งั หวัดจันทบุร ี และระยอง (7.2-4.2)
3) ประเด็น การวางแผน/จัดระบบงาน คณะฯ มีแผนและกลไกการ
พัฒนา โดย การจัดทาคู่มอื การดาเนินงานของทุกฝ่าย และมีการกาหนดหน้ าที่รบั ผิดชอบและ
ปฏิทนิ /แผนการดาเนินงานของทุกฝา่ ย (7.2-4.3)
4) ประเด็น การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือตนเอง คณะฯ มีแผน
และกลไกการพัฒนา โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ ประเทศออสเตรเลีย ทา
ให้อาจารย์เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ (7.2-4.4)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิ ง

7.2-1.1
7.2-2.1
7.2-2.2
7.2-2.3
7.2-3.1
7.2-3.2
7.2-3.3
7.2-3.4
7.2-3.5
7.2-4.1
7.2-4.2
7.2-4.3
7.2-4.4

คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
นโยบายการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
งบประมาณประจาปี 2550 –2551
บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์/บุคลากรประเมินผูบ้ ริหาร
แบบประเมินผูบ้ ริหาร
ชุดประเมินผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การตอบกลับ
เอกสารสรุปผลการประเมิน
เอกสารผลการประเมินทีส่ ่งให้ผบู้ ริหารเป็ นรายบุคคล
รายงานผลการดาเนินโครงการจัดการความรูใ้ นองค์กร
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในทีจ่ งั หวัดจันทบุร ี และระยอง
คู่มอื การดาเนินงานของทุกฝา่ ย
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ณ ประเทศออสเตรเลีย

ตัวบ่งชี้ 7.3 :

มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรูแ้ ละประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีก ารด าเนิ น การตามแผนจัด การความรู้แ ละประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. มีก ารด าเนิ น การตามแผนจัด การความรู้แ ละประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุง่ สู่องค์กร
แห่งการเรียนรูแ้ ละประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ (7.3-1.1)
2. มีก ารด าเนิ น การตามแผนจัด การความรู้แ ละประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (7.3-2.1)
3. มีก ารด าเนิ น การตามแผนจัด การความรู้แ ละประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายร้อยละ 100 (7.3-3.1)
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ (7.3-4.1)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ (7.3-5.1)

การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
7.3-1.1
แผนการดาเนินงานจัดการความรู้
7.3-2.1
โครงการเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุ น
7.3-3.1
โครงการการจัดการความรูข้ องสายสนับสนุ น
7.3-4.1
ประเมินผลการจัดทาโครงการจัดการความรูข้ องบุคลากรสายสนับสนุ น
7.3-5.1
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 :

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ าน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของ
ตาแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ
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ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การพัฒนา
และรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้
บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุ นบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้มโี อกาสประสบ
ความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดขี น้ึ
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (7.4-1.1)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็ นการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ ง การกาหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่ ง การสนั บ สนุ น เข้า ร่ ว มประชุ ม ฝึ ก อบรมและหรือ เสนอผลงานทางวิช าการ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การพัฒนา
และรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ ( 7.4-2.1)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้
บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุข (7.4-3.1)
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้มโี อกาสประสบ
ความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน (7.4-4.1)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
(7.4-5.1)
6.
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดขี น้ึ (7.4-6.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

61
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
7.4-1.1
คารับรองแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2550
7.4-2.1
สถิตกิ ารพัฒนาตนเอง
7.4-3.1
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ
7.4-4.1
แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และคาสังแต่
่ งตัง้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
7.4-5.1
เอกสารเกีย่ วกับความพึงพอใจของบุคลากร
7.4-6.1
เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 :

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจยั

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ปจั จัยนาเข้า

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานทีก่ าหนด
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีการกาหนดนโยบายและแผนการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
(7.5-1.1)
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (7.5-2.1)
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3. ภายหลัง การใช้ ฐ านข้อ มู ล มีก ารประสิท ธิภ าพการใช้ ง านของระบบ
ฐานข้อมูล โดยให้ผใู้ ช้ฐานข้อมูลได้เข้าใช้และประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูล และมี ระบบ
ความปลอดภัยโดยมีรหัสผ่าน (7.5-3.1)
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (7.5-4.1)
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (7.5-5.1)
6. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่าน
บนเว็บเพจคณะพยาบาลศาสตร์ (7.5- 6.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง

7.5-1.1
7.5-2.1
7.5-3.1
7.5-4.1
7.5-5.1
7.5-6.1

นโยบายและแผนการดาเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์
คู่มอื การใช้ฐานข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์
รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใช้ฐานข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์
สรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใช้ฐานข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรรมการฐานข้อมูล
เว็บเพจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 :

ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ
อาทิ เอกสารสิง่ พิมพ์ เว็บไซต์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ ปิดเผยและ
เป็นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัวอย่
่ างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมี
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
4. มีทป่ี รึกษาทีม่ าจากภาคประชาชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็นทางการ
และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ
2 ครัง้
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ แผ่นพับ สารคณะพยาบาลศาสตร์ และป้ายประกาศ (7.6-1.1)
2. มีระบบการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ ปิดเผยและ
เป็นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัวอย่
่ างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่ กระดานข่าว ซึง่ อยู่บนเว็บไซต์คณะพยาบาล
ศาสตร์ แบบสารวจความคิดเห็นผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น แบบสารวจความพึงพอใจจาก
ผูใ้ ช้บริการ มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในคณะฯ โดยบุคลากรจากแหล่งฝึกปฏิบตั งิ าน
ของนิสติ (7.6-2.1)
3. มีก ารน าความคิด เห็น ของประชาชนไปประกอบการบริห ารงาน โดยมี
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมีการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนผ่านกระดานข่าว และสานักงานเลขานุ การ
คณะ ทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความคิดเห็นทีผ่ ่านทางกล่องรับความคิดเห็น (7.6-3.1)
4. มีท่ปี รึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ
และมีก ารดาเนินกิจกรรมร่ว มกันอย่างต่ อ เนื่อ งและชัดเจน ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินงาน
ประสานงานระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาสารคาม (7.6-4.1) และ
คณะกรรมการประสานงานโครงการระหว่ า งคณะพยาบาลศาสตร์ กับอบต. อบจ. จังหวัด
มหาสารคาม (7.6-4.2)
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดย
คณะฯ ได้ให้ภาคประชาชนได้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยผ่านทาง web
site (7.6-4.4)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
7.6-1.1
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ และแผ่นพับ
7.6-2.1
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ กล่องแสดงความคิดเห็น
และแบบสารวจความพึงพอใจ
7.6-3.1
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ กล่องแสดงความคิดเห็น
และแบบสารวจความพึงพอใจ
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7.6-4.1
7.6-4.2
7.6-4.3

คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการอานวยการคณะพยาบาลศาสตร์
หนังสือเชิญตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผลการประเมินจากแหล่ งฝึ กปฏิบตั ิงานทัง้ ในส่ ว นนิส ิต และอาจารย์
นิเทศ
เอกสารจาก web site ในการติดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
และการแจ้งข้อมูลข่าวสารของคณะฯ

7.6-4.4

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 :

ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่ เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและการวิ จยั
คะแนน 1
คะแนน 2
ร้อยละ 0.1 – ร้อยละ 0.99
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.99

หมายเหตุ :

คะแนน 3
1. มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 2 และ
2. อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลในข้อ 1 เป็น
รางวัลด้านการวิจยั
หมายเหตุ กรณีได้ขอ้ 1 แต่
ไม่ได้ขอ้ 2 ถือว่าได้คะแนน 2
อาจารย์ประจาให้นบั ทัง้ อาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริง ทีล่ าศึกษาต่อ และนักวิจยั

ผลการดาเนิ นงาน
คณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ แต่ไม่ได้รบั
รางวัล
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

0 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 :

มีการนาระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู้ ริหาร
ระดับสูงและตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะ กรรมการหรือคณะทางาน โดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ
ปจั จัยเสีย่ ง
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบตั กิ ารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
5. มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนมีการ
กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ งโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 5 ข้อดังนี้
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายใน โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและ
ตัวแทนจากงานฝา่ ยต่าง ๆ มาเป็ นคณะกรรมการ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง (7.8-1.1)
2. มีการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญ
ของปจั จัยเสีย่ ง (7.8-2.1)
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิ และจัดโครงการ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการ
ดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยการจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (7.8-3.1)
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง (7.8-4.1)
5. มีก ารสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีก าร
กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ งโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน (7.8-5.1)
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การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
7.8-1.1
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายใน
7.8-2.1
หนังสือแจ้งผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ ง
7.8-3.1
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อทาแผนป้องกันและแก้ไขความเสีย่ ง
7.8-4.1
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชี
7.8-5.1
เอกสารรายงานการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงการบริหารความ
เสีย่ งงานการเงินและพัสดุ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 :

ระดับความส าเร็จของการถ่ ายทอดตัว ชี้วดั และเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดย
ก าหนดเป้า ประสงค์ของแต่ ล ะประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่เี กี่ย วข้อ งกับหน่ ว ยงานให้เ ชื่อ มโยงกับ
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับคณะหรือเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั และเป้าหมายตามคา
รับรองของผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนิ นงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับ
ระบบการสร้างแรงจูงใจ
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5-7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อดังนี้
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการดาเนินงานของคณะฯ โดย
จัดทาคารับรองปฏิบตั ริ าชการ (7.9-1.1)
2. มีแผนการดาเนินงานการตามคารับรองปฏิบตั ริ าชการ (7.9-2.1)
3. มีการกาหนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ
(7.9-3.1)
4. มีการจัดทา Strategy Map ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกาหนด
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7.9-4.1)
5. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7.9-5.1)
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามคา
รับรองของผูบ้ ริหารทุกระดับ (7.9-6.1)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามคารับรอง
อย่างต่อเนื่อง (7.9-7.1)
8. มีก ารนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อ มโยงกับ
ระบบการสร้างแรงจูงใจ (7.9-8.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการเอกสารอ้างอิ ง
7.9-1.1
เอกสารคารับรองปฏิบตั ริ าชการคณะพยาบาลศาสตร์
7.9-2.1
แผนปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองปฏิบตั ริ าชการคณะพยาบาลศาสตร์
7.9-3.1
เอกสารตัวชีว้ ดั และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ
7.9-4.1
เอกสารแสดงกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
7.9-5.1
เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์
7.9-6.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
7.9-7.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
7.9-8.1
แบบประเมินผูบ้ ริหารและรายงานการประชุมผูบ้ ริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์
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ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

เป้ าหมาย

ผลการ
คะแนนการประเมิ น
ดาเนิ นการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)
สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่ได้กาหนด
5 ข้อ
3
ในการบริหารจัดการและ
เป้าหมาย
สามารถผลักดันสถาบันให้
เนื่องจาก
แข่งขันได้ ในระดับสากล
ประเมินระดับ
สถาบัน
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารทุกระดับ
ระดับ 4
ระดับ 4
3
ของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
ระดับ 4
ระดับ 5
3
เรียนรู้
มีระบบและกลไกในการบริหาร
ระดับ 4
ระดับ 6
3
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล
ระดับ 4
ระดับ 6
3
เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอนและการวิจยั
ระดับความสาเร็จในการเปิด
ระดับ 4
ระดับ 4
3
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้
ร้อยละ 1
ร้อยละ 0
0
รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
มีการนาระบบบริหารความเสีย่ ง
ระดับ 4
ระดับ 5
3
มาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 4
ระดับ 8
3
ถ่ายทอดตัวชีว้ ดั และเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 7
2.67
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มาตรฐานที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 :

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็ นไป
ตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5. มีก ารนาข้อ มูล ทางการเงินไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ค่ าใช้จ่าย และวิเ คราะห์
สถานะทางการเงินและความมันคงขององค์
่
การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อดังนี้
1. มีแ ผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อ งกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้
เป็ นไปตามเป้าหมายโดยดาเนินการตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย (8.1-1.1)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็ น
ระบบผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาและคณะกรรมการบริหารคณะฯ
( 8.1-2.1) และมีการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาสและตามนโยบายการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
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3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินทีผ่ บู้ ริหารสามารถนาไปใช้ใน
การตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินผ่านระบบ MIS (8.1-3.1)
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย
คณะฯ มีการจัดทารายงานทางการเงินผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน (8.1-4.1)
5.มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมันคงขององค์
่
การอย่างต่ อเนื่องโดยการนาวาระเข้าประชุ มฝ่าย
วางแผนและพัฒนาและกรรมการบริหารคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (8.1-5.1)
6. มีหน่ วยงานควบคุมภายในและภายนอกทาหน้ าที่ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด (8.1-6.1)
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และ
นาข้อมูล จากรายงานทางการเงินไปใช้ใ นการวางแผนและการตัดสินใจโดยมีการรายงานทาง
การเงินอย่างเป็นระบบต่อผูบ้ ริหาร (8.1-7.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
8.1-1.1
ระเบียบการใช้จา่ ยเงินของมหาวิทยาลัย
8.1-2.1
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ พ.ศ.2550 และนโยบายการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.1-3.1
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
8.1-4.1
รายงานทางการเงินประจาเดือนของฝา่ ยการเงิน
8.1-5.1
รายงานการประชุมฝา่ ยวางแผนฯ
8.1-6.1
รายงานควบคุมภายใน
8.1-7.1
รายงานทางการเงินประจาเดือนของฝา่ ยการเงินต่อผูบ้ ริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 :

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

: ระดับ
มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
มีผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อแรก ดังนี้
1. มีคณะกรรมการฝา่ ยวางแผนและพัฒนาวิเคราะห์ความต้องการการใช้
ทรัพยากรของสถาบัน (8.2-1.1)
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน (8.2-2.1)
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน (8.2-3.1)
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน โดย
เป็นสถาบันร่วมในการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวช และ
สุขภาพจิต กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8.2-4.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
8.2-1.1
คณะกรรมการฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
8.2-2.1
ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
8.2-3.1
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบผ่านระบบ MIS
8.2-4.1
เอกสารความร่วมมือเกีย่ วกับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลจิตเวช
ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้
8.1

8.2

เป้ าหมาย

มีระบบและกลไกในการจัดสรร
ระดับ 4
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบ การเงิน และงบ
ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ระดับ 3
ภายนอกสถาบันร่วมกัน
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 8

ผลการ
คะแนนการประเมิ น
ดาเนิ นการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)
ระดับ 7
3

ระดับ 4

3
3
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มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 :

มีร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพภายในที่เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทงั ้
ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้วน ทัง้ การควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใช้รว่ มกันทัง้ ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน เช่น คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี การศึกษา 2550 (9.1-1.1) มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการหน่ วยประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามแผนและนโยบายทีก่ าหนดไว้ (9.1-1.2) มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี (9.1-1.3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ (9.1-1.4)
2. มีการกาหนดนโยบาย เเละให้ความสาคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของคณะฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทงั ้
ภายในและภายนอกคณะฯ โดยผูบ้ ริหารสูงสุด เเละคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้นาข้อเสนอ
แนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ ภายในและ
ภายนอกมาทบทวน เเละจัดทานโยบายและแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1)
นอกจากนี้เเล้วคณะฯยังส่งเสริมให้หวั หน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็น
คณะกรรมการดาเนินเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TOT)
(9.1-2.2)
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เช่น มีการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชีท้ ่สี อดคล้องตามแนวทางในคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2550 ทีส่ อดคล้องกับคู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(9.1-3.1) นอกจากนี้แล้วคณะฯ ยังมีการกาหนดวัตถุป ระสงค์ และแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับ
คุณภาพการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพของสภาการพยาบาล (9.1-3.2)
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้วน ทัง้ การควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา ประกอบด้วย
4.1 มีนโยบายและแผนในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทาหน้าทีค่ วบคุม ติดตามการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา และคณะกรรมการหน่ ว ยประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาท าหน้ า ที่
ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก (9.1-4.1) มีการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (9.1-4.2)
4.2 มีการตรวจสอบ และประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี (9.1-4.3)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน โดยคณะฯ
ได้มกี ารจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ (9.1-5.1)
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใช้ร่วมกันทัง้ ระดับบุคคล ภาควิชา เเละคณะฯ เช่น ระบบฐานข้อมูลวิจยั ระบบฐานข้อมูล
โครงการบริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเเละนิสติ เป็นต้น (9.1-6.1)
7. มีร ะบบส่ ง เสริม การสร้า งเครือ ข่ า ยด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา
ระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกคณะฯ โดยคณะฯ ได้ส่งเสริมให้หวั หน้าหน่ วยประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาเข้า ร่ว มเป็ นคณะกรรมการด าเนิ น เครือ ข่า ยการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TOT) (9.1-7.1)
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การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
9.1-1.1
คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2550
9.1-1.2
คาสังเเต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเเละ
คณะกรรมการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
9.1-1.3
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
วงรอบปีการศึกษา 2549
9.1-1.4
เอกสารเเผนพันธกิจ เเละวัตถุประสงค์ของคณะฯ
9.1-2.1
คู่มอื นโยบายเเละเเผนงาน
9.1-2.2
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TOT)
9.1-3.1
คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2550 เเละคู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.1-3.2
เเผนกลยุทธ์ เกณฑ์ในการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล เเละ
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
9.1-4.1
คาสังเเต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเเละ
คณะกรรมการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
9.1-4.2
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self assessment Report) วงรอบ
ปีการศึกษา 2549
9.1-4.3
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
9.1-5.1
เเผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผลการประเมินวงรอบ
ปีการศึกษา 2549
9.1-6.1
นโยบายเเละเเผนงานด้านประกันคุณภาพ
9.1-7.1
คาสังเเต่
่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TOT)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 :

มีระบบและกลไกการให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสติ

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสติ
2. มีระบบส่งเสริมให้นิสติ นาความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรม
นิสติ
3. มีกลไกให้นิสติ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นิสติ มีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนิสติ
5. นิสติ สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ ิสติ ดาเนินการ
และในส่วนทีน่ ิสติ มีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรูแ้ ละกลไกการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับนิสติ อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4-5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีระบบการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสติ โดย
คณะกรรมการหน่ วยประกันคุณภาพการศึกษาได้จดั ให้ความรูเ้ รื่องบทบาทนิสติ ในด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิสติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับนิ สติ ใหม่ เเละนิสติ
เก่าทีเ่ ข้าร่วมโครงการ (9.2-1.1) นอกจากนี้เเล้วคณะฯ ยังส่งเสริมให้นิสติ มีความรูเ้ เละทักษะใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี (9.2-1.2)
2. มีก ารส่ ง เสริม ให้นิ ส ิ ต น าความรู้ด้า นประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาไปใช้ใ น
กิจกรรมนิสติ เช่น โครงการราตรีสขี าว (9.2-2.1)
3. มีกลไกให้นิสติ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดย
การให้นิสติ มีส่วนร่วมในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ (9.2-3.1) เเละมี
ส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เช่น การประเมินการสอนของอาจารย์
การประเมินการจัดการเรียนการสอนทัง้ วิชาทฤษฎีเเละปฏิบตั ิ (9.2-3.2)
4. นิส ิต มีก ารใช้กระบวนการคุ ณภาพการศึกษา ในการพัฒนาคุ ณ ภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการนิสติ โดยนิสติ ได้ดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการตามเเผนที่วางไว้ ติด
ตามเเละประเมินผล พร้อมทัง้ สรุปผลการประเมินมาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการต่อไป
(9.2-4.1)
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การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

2 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
9.2-1.1
โครงการปฐมนิเทศนิสติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต /กาหนดการ/
เอกสารบรรยายเรือ่ งบทบาทนิสติ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
9.2-1.2
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ วงรอบ
ปีการศึกษา 2549
9.2-2.1
โครงการราตรีสขี าว
9.2-3.1
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ วงรอบ
ปีการศึกษา 2549
9.2-3.2
เอกสารการประเมินอาจารย์ เเละประเมินวิชาภาคทฤษฎีเเละปฏิบตั ิ
9.2-4.1
รายงานการสรุปผลกิจกรรม หรือโครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 :

ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทา
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ผลการดาเนิ นงาน
คณะพยาบาลศาสตร์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 4 ข้อแรกดังนี้
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ คณะ และสถาบัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น มีก ารเเต่ ง ตัง้ คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา เเละคณะกรรมการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.3-1.1) มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
เเละภายนอกอย่างต่ อ เนื่อ งเป็ น ประจาทุ กปี (9.3-1.2) นอกจากนี้ย งั จัดโครงการอื่นๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เ กิดความรู้ ความเข้าใจเเละมีส่ วนร่ว มในการประกันคุ ณภาพการศึกษา อาทิเช่น
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการปฐมนิเทศนิสติ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (9.3-1.3)
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจเเละ
พัฒนาการของสถาบัน โดยคณะฯ ได้ปรับปรุงนโยบาย เเละเเผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจเเละวัตถุประสงค์ของคณะฯ มีการกาหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของสกอ. (9.3-2.1)
3. มีก ารรายงานผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในต่ อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด โดยได้มกี ารรายงานผลให้บุคลากรในคณะฯ
ทราบ เเละเผยเเพร่ทาง website ของคณะฯ (9.3-3.1)
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่ วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี
เป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารคณะฯ เเละคณะกรรมการหน่ วยประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาเป็ นกรรมการ ได้ ม ี ก ารประชุ ม เพื่ อ จัด ท าเเผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Improvement plan) จากข้อเสนอเเนะของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อให้มกี ารปรับปรุง
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (9.3-4.1)
การประเมิ นตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

3 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
9.3-1.1
คาสังเเต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เเละ
คณะกรรมการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
9.3-1.2
โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
วงรอบปีการศึกษา 2548-2549
9.3-1.3
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารงานประกันคุณภาพการศึกษา เเละ
โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
9.3-2.1
คู่มอื นโยบายเเละเเผนงาน
9.3-3.1
เอกสาร website
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9.3-4.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ / เเผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement plan) จากผลการประเมินวงรอบปีการศึกษา
2549

ผลการประเมิ นตนเองมาตรฐานที่ 9
ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้
9.1

9.2

9.3

เป้ าหมาย

มีระบบและกลไกการประกัน
ระดับ 5
คุณภาพภายในทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู้
ระดับ 5
และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นิสติ
ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 4
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
เฉลี่ยคะเเนนมาตรฐานที่ 9

ผลการ
ดาเนิ นการ
ระดับ 5

คะเเนนการประเมิ น
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

ระดับ 4

2

ระดับ 4

3

2.67
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สรุ ปคะแนนการประเมินตนเอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มาตรฐาน
1. ปรัชญา
ปณิ ธาน
วัตถุประสงค์
และแผนการ
ดาเนิ นการ

2. การเรียน
การสอน

ตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือ
ระดับ 4
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน
การพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนนินาาน
และมีการกาหนดตัวบ่าชีเน้ พื่อวัด
ความสาเนร็จขอาการดาเนนินาาน
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้อยละขอาการบรรลุเนป้าหมาย ร้อยละ 80
ตามตัวบ่าชีข้ อาการปฏิบตั าิ านที่
กาหนด
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเนรียนรูท้ เน่ี น้น
ผูเน้ รียนเนป็นสาคัญ
2.3 มีโคราการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุ นการพัฒนาหลักสูตรและ
การเนรียนการสอนซึา่ บุคคล
อาค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่วม
2.4 จานวนนักศึกษาเนต็มเนวลา
เนทียบเนท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

2.5 สัดส่วนขอาอาจารย์ประจาทีม่ ี
วุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเนอกหรือเนทียบเนท่าต่อ
อาจารย์ประจา

ระดับ 7

คะแนนการ
ประเมิ น (ตาม
เกณฑ์ สกอ.)
3

ร้อยละ 85.20

2

ผลการ
ดาเนิ นการ

2.50

ระดับ 2

ระดับ7

3

ระดับ 2

ระดับ7

3

ระดับ 2

ระดับ 5

3

FTES
225.22
8 : อาจารย์
1 คน

FTES
183.39
7.34 :
อาจารย์
1 คน
8.11 %
0%

2

ป เนอก10.8%
ป ตรี 0%

1
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มาตรฐาน

ผลการ
ดาเนิ นการ

คะแนนการ
ประเมิ น (ตาม
เกณฑ์ สกอ.)

29.73%

1

10.81%
ระดับ 4

3

3 ข้อ

4 ข้อ

2

2.9 ร้ อ ย ล ะ ข อ า บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริญ ญาตรีท่ีไ ด้ า านท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 75

ร้อยละ 96.25

3

2.10 ร้อยละขอาบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทไ่ี ด้รบั เนาินเนดือนเนริม่ ต้น
เนป็นไปตามเนกณฑ์
2.11 ระดับความพึาพอใจขอา
นายจ้าา ผู้ประกอบการ และผู้ใ ช้
บัณฑิต

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

3

ค่าเนฉลีย่ 4

ค่าเนฉลีย่ 4.12

3

2.12 ร้อยละขอานิสติ และศิษย์เนก่า
ทีส่ าเนร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ ผ่ า นมาที่ ไ ด้ ร ั บ การประกาศ
เนกียรติคุ ณยกย่อ าในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านสิ่าแวดล้อ มในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 5

ร้อยละ 0

0

ร้อยละ 100

3

ตัวบ่งชี้
2.6 สัดส่วนขอาอาจารย์ประจาที่
ดาราตาแหน่าอาจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รอาศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่าเนสริมการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขอาคณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั
เนพื่อพัฒนาการเนรียนการสอน

เป้ าหมาย
ผศ+รศ+ศ
=37%
รศ+ศ
=14.8%
ระดับ 1

2.13 ร้อ ยละขอาอาจารย์ ป ระจ า ร้อยละ 62.5
ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ซึ่ า มี
คุ ณ ส ม บั ติ เน ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพ นธ์ท่ที าหน้ าที่อ าจารย์ท่ี
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนิ นการ

คะแนนการ
ประเมิ น (ตาม
เกณฑ์ สกอ.)

ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. กิ จกรรม
การพัฒนา
นิ สิต
นักศึกษา

4. การวิ จยั

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่
3.1 มีการจัดบริการแก่นิสติ และ
ศิษย์เนก่า
3.2 มีการส่าเนสริมกิจกรรมนิสติ ที่
ครบถ้วนและสอดคล้อากับ
คุณลักษณะขอาบัณฑิตทีพ่ าึ
ประสาค์
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่

2
ระดับ 3

ระดับ 8

2.31
3

ระดับ 3

ระดับ 4

3

3

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
3 ข้อ
การสนับสนุ นการผลิตาานวิจยั และ
าานสร าาสรรค
3 ข้อ
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู
จากาานวิจยั และาานสร าาสรรค
4.3 เนาินสนับสนุ นาานวิจยั และาาน ภายใน
สร าาสรรค จากภายในและภายนอก
20,000 บาท
สถาบันต อจานวนอาจารย ประจาภายนอก
35,000 บาท :
จานวนอาจารย์
1 คน
4.4 ร อยละขอาาานวิจยั และาาน
สร าาสรรค ทีต่ พี มิ พ เนผยแพร ไดร้อยละ 80
รับ
การจดทะเนบียนทรัพย สินทาา
ป ญญาหรื ออนุสทิ ธิบตั ร หรือนา
ไปใช ประโยชน ทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติต อจานวน
อาจารย ประจา

3
4 ข้อ

2

4 ข้อ

3

ภายใน
910,000 บาท
ภายนอก
794,600 บาท :
จานวน
อาจารย์ 1
คน
ร้อยละ 0

3

0
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

4.5 ร้อยละขอาบทความวิจยั ที่
ร้อยละ 10
ได้รบั การอ้าาอิา (Citation) ใน
Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 4
5. การบริ การ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการ
ทางวิ ชาการ ทาาวิชาการแก่สาั คมตาม
เนป้าหมายขอาสถาบัน
แก่สงั คม
5.2 ร้อยละขอาอาจารย์ประจาทีม่ ี
ส่วนร่วมในการให้บริการทาา
วิชาการแก่สาั คม เนป็ นทีป่ รึกษา
เนป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เนป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
5.3 ร้อยละขอากิจกรรมหรือ
โคราการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทีต่ อบสนอาความต้อาการ
พัฒนาและเนสริมสร้าาความเนขม้ แข็า
ขอาสัาคม ชุมชน ประเนทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจา

ผลการ
ดาเนิ นการ
ร้อยละ
16.22

2.0

ระดับ 5

ระดับ 6

3

ร้อยละ 85

ร้อยละ 67.57

3

ร้อยละ 50

ร้อยละ 48

3

5.4 ร้อยละขอาระดับความพึา
ไม่ได้
ร้อยละ 68.40
ตัา้ เนป้า
พอใจขอาผูร้ บั บริการ (ประเมิ น
เฉพาะระดับสถาบัน คณะวิ ชา ประเนมินระดับ
สถาบัน
ไม่ต้องรับการประเมิ น)
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 5
6. การทานุ
บารุงศิ ลปะ
วัฒนธรรม

6.1 มีระบบและกลไกในการทานุ
บารุาศิลปวัฒนธรรม

คะแนนการ
ประเมิ น (ตาม
เกณฑ์ สกอ.)
2

ระดับ 4

ระดับ 4

1

2.5
3
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนิ นการ

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 6
ไม่ได้กาหนด
7. การบริ หาร 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการและ
เนป้าหมาย
และการ
สามารถผลักดันสถาบันให้แข่าขัน
เนนื่อาจาก
จัดการ
ประเนมินระดับ
ได้ ในระดับสากล (ประเมิ น
สถาบัน
เฉพาะระดับสถาบัน คณะวิ ชา
ไม่ต้องรับการประเมิ น)
7.2 ภาวะผูน้ าขอาผูบ้ ริหารทุก
ระดับ 4
ระดับขอาสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่อาค์การ
ระดับ 4
เนรียนรู้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ระดับ 4
ทรัพยากรบุคคลเนพื่อพัฒนาและ
ธารารักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพขอาระบบฐานข้อมูล
ระดับ 4
เนพื่อการบริหาร การเนรียนการสอน
และการวิจยั
7.6 ระดับความสาเนร็จในการเนปิ ด
ระดับ 4
โอกาสให้บุคคลภายนอกเนข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา
7.7 ร้อยละขอาอาจารย์ประจาที่
ร้อยละ 1
ได้รบั ราาวัลผลาานทาาวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
7.8 มีการนาระบบบริหารความ
ระดับ 4
เนสี่ยามาใช้ใ นกระบวนการบริหาร
การศึกษา
7.9 ระดับความสาเนร็จขอาการ
ระดับ 4
ถ่ายทอดตัวชีว้ ดั และเนป้าหมายขอา
ระดับอาค์กรสู่ระดับบุคคล

คะแนนการ
ประเมิ น (ตาม
เกณฑ์ สกอ.)
3

5 ข้อ

3

ระดับ 4

3

ระดับ 5

3

ระดับ 6

3

ระดับ 6

3

ระดับ 4

3

ร้อยละ 0

0

ระดับ 5

3

ระดับ 8

3

84

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เป้ าหมาย

ผลการ
ดาเนิ นการ

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 7
8. การเงิ น
และงบ
ประมาณ

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ

คะแนนการ
ประเมิ น (ตาม
เกณฑ์ สกอ.)
2.67

8.1 มีระบบและกลไกในการ
ระดับ 4
จัดสรร การวิเนคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเนาิน และาบประมาณ
อย่าามีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ระดับ 3
ภายนอกสถาบันร่วมกัน
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 8

ระดับ 7

3

ระดับ 4

3

9.1 มีระบบและกลไกการประเนมิน
คุณภาพภายในทีเน่ ป็นส่วนหนึ่าขอา
กระบวนการบริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการให้
ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นิสติ
9.3 ระดับความสาเนร็จขอาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่

ระดับ 5

ระดับ 5

3

ระดับ 5

ระดับ 4

2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

9

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

3

2.67
2.49

89

90
สรุปแนวทางในการพัฒนา/เสริ มจุดแข็ง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ควรมีการดาเนินการต่อเนื่องในเรื่องของ การทบทวนปรัชญา
หรือปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน ให้ทนั กับสภาพการณ์ในปจั จุบนั รวมทัง้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะรับทราบและยอมรับปรัชญาหรือปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน ซึง่ จะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ ได้
และในส่วนของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด ควรดาเนินการต่อเนื่อง
ในเรือ่ งของการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีและมีการดาเนินการตามปฏิทนิ การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ริ าชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณทุก 1 เดือน และรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน อย่างต่อเนื่อง และมีการนาผลการประเมินรายงานต่อที่
ประชุมฝา่ ยวางแผนและพัฒนาและทีป่ ระชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทีจ่ ะได้มกี ารมาปรับปรุง
แผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนและ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการผลิตพยาบาลเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก สกอ. และสภาการพยาบาล อีกทัง้ มีระบบ
กลไกและการบริหารหลักสูตรทัง้ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททีด่ ี แต่เนื่องจากจานวนนิสติ ที่
เพิม่ ขึน้ และจานวนอาจารย์ทม่ี จี านวนจากัดและมีคุณวุฒใิ นระดับปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ
มีจานวนน้อย คณะจึงควรพัฒนาอาจารย์ให้มศี กั ยภาพมากขึน้ สาหรับการมีวจิ ยั เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและนามาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนนัน้ คณะฯมีการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุ นให้
คณาจารย์ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้ทาการวิจยั ด้านการเรียนการสอน จึงควรให้มกี ารสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดรูปแบบ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ และได้นามาพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาลทีด่ ขี น้ึ
มาตรฐานที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานิ สิตนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนและให้บริการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ได้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม นันทนาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั
เน้นเรือ่ งการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึง่ เป็นสิง่ สาคัญอีกอย่างหนึ่งของวิชาชีพ
พยาบาล แต่ ควรมีการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับงานกิจการนิสติ อย่างเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เพิ่มการ
บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าทัง้ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทให้มากขึน้
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มาตรฐานที่ 4 การวิ จยั
1. คณะจะส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือการทาวิจยั ภายในกลุ่มวิจยั ให้มากขึน้
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์ท่ที าวิจยั กับหน่ ว ยงานอื่น ๆ เพื่อเพิม่ ประสบการณ์
การทาวิจยั และการส่งผลงานตีพมิ พ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนให้กลุ่มวิจยั พัฒนาโครงการวิจยั ทีส่ ามารถแสวงหาแหล่งทุนได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น โดยจะจัด ท าในรูป แบบต่ า ง ๆ เช่น พัฒ นาศักยภาพการเขียนเค้า โครงวิจ ยั
พัฒนาศักยภาพการดาเนินโครงการวิจยั ในระเบียบวิธที ส่ี อดคล้องกับนโยบายทีแ่ หล่งทุนเน้นและให้
การสนับสนุนเป็นพิเศษ
3. คณะจะกระตุน้ และเพิม่ การสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยั ทีส่ ามารถตีพมิ พ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ โดยการกระตุ้นให้อาจารย์ไปร่วมประชุมวิชาการด้านการวิจยั ในเวที
วิชาการมากขึน้
4. คณะจะจัดให้มโี ครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการเพิม่ พูนศักยภาพอาจารย์ให้สามารถเขียนเค้าโครงเสนอขอรับการสนับสนุ นจากแหล่งทุนจาก
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มากยิง่ ขึน้
นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการฝา่ ยวิจยั ได้ประชุมพิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) และเสนอต่อคณะ ฯ ซึง่ ได้ดาเนินการตัง้ แต่ มกราคม – พฤษภาคม
2551 ดังนี้
การเพิม่ กลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจยั ให้มากขึน้ ได้มกี ารติดตาม
การด าเนิ น การวิจ ยั ให้เ ป็ น ไปตามแผนการด าเนิ นงานของกลุ่ มวิจยั แต่ ล ะกลุ่ ม ส าหรับด้า นการ
จัดระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้คณาจารย์
ที่ไ ด้ร บั ทุ น สนับ สนุ น การท าวิจ ัย น าเสนอผลงานวิจ ยั ในเวทีก ารประชุ ม วิช าการวิจ ยั ที่จ ดั โดย
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดประชุมวิชาการวิจยั มมส. ครัง้ ที่ 4 ในด้านการสนับสนุ นอาจารย์
ให้ทาวิจยั
คณะฯ ได้เน้นความสาคัญให้กบั อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน รวมทัง้ สนับสนุ นให้
นักวิจยั หน้าใหม่ขอทุนทาวิจยั โดยคณะได้เพิม่ วงเงินสนับสนุ นการทาวิจยั ทัง้ ในส่ วนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (Mega Project) ปี 2551 และเงินรายได้ปี 2551 สาหรับกลุ่มวิจยั ทุกกลุ่ม และเพื่อให้
อาจารย์สามารถเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกได้เพิม่ ขึน้ คณะ ฯ ได้มกี ารจัดทา และ
เผยแพร่แหล่งทุนวิจยั ภายนอก รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลแหล่งทุนที่ทนั สมัย และประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับค่าตอบแทนการตีพมิ พ์เผยแพร่ของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์รบั ทราบ ในส่วนการจัดระบบ
พีเ่ ลี้ยงด้านการวิจยั คณะได้กาหนดให้อาจารย์ใหม่ และนักวิจยั หน้าใหม่พฒ
ั นาการเขียนเค้าโครง
วิจยั และทาวิจยั ร่วมกับพีเ่ ลีย้ ง รายละเอียดดังในแผนพัฒนาคุณภาพด้านการวิจยั ของคณะพยาบาล
ศาสตร์
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มาตรฐานที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
1. ดาเนินการให้มกี ารบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลายครอบคลุม ภาระงานของ
คณะฯมากยิง่ ขึน้
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้สามารถ
ให้บริการได้หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะการเป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือเป็นกรรมการวิชาชีพ
3. ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ตามสาขาวิชาเพื่อให้อาจารย์ทุกคน มีภารกิจใน
การให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. นาผลการประเมินโครงการต่างๆ มาพัฒนาให้มกี ารบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนที่
สามารถให้นิสติ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
5. พัฒนาโครงการทีใ่ ห้บริการวิชาการแก่สงั คมให้มปี ระสิทธิภาพ โดยคานึงถึงค่าใช้จา่ ยและ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สงั คม
6. มีการประเมินสัมฤทธิ ์ผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณา
การระหว่างการบริการวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน และเพื่อตอบสนองความพึง่ พอใจ
ของผูร้ บั บริการ
มาตรฐานที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีส่ ่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ควรมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ควรสอดแทรกหรือบูรณาการกิจกรรมด้านนี้กบั งานในด้านอื่น
เพิม่ ขึน้ อาทิเช่น ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เป็นต้น เพื่อธารงไว้ซง่ึ ค่านิยมอันดี
งาม
มาตรฐานที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้กาหนดนโยบายและมีแผนงานชัดเจนในการทีจ่ ะพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรคุณภาพ โดยการพัฒนาพัฒนาในทุกๆ ภาคส่วน ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
2. การพัฒนาอาจารย์ทงั ้ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และภารกิจทุก ๆ ด้าน
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุ นให้มสี มรรถนะในการทางานและการบริการ
ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนส่วนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
4. การพัฒนาระบบบริหารให้มคี วามโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจากนี้แล้วคณะพยาบาลศาสตร์ควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการสร้าง
ผลงานทางวิชาการทัง้ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม/ งานวิจยั เอกสารตารา เพื่อการแข่งขัน และประกวด
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ให้ได้รบั รางวัลระดับชาติโดยการสนับสนุ นงบประมาณ และจัดระบบพีเ่ ลีย้ ง รวมทัง้ มีการส่งเสริมให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมและนาเสนอผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดทาแผนงบประมาณ
มาตรฐานที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
คณะพยาบาลศาสตร์ ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนของระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการ
จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณตามไตรมาสและตามนโยบายการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และมีระบบ MIS ของงานการเงินและบัญชี และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ มีการรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ
เป็ นประจาทุกเดือน
นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบภายในต้องทาหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด โดยมีการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ งบประมาณแผ่นดินประจาปี และวิเคราะห์ประมาณรายรับและค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน คณะพยาบาลศาสตร์ มี
การดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของสถาบัน เพื่อวางแผนใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการวิเคราะห์ความต้องการและมีแผนการใช้ทรัพยากรภายในสถาบัน
ร่วมกันผ่านระบบผ่านระบบ MIS และในส่วนของการใช้ทรัพยากรภายนอกร่วมกันกับสถาบันนัน้
คณะฯได้มกี ารดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการสอนทางการพยาบาล ทัง้ นี้
ควรได้มกี ารประเมินผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีเเผนในการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล เเละนาผลมาวางเเผน
ปรับปรุงเเก้ไขในงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเเล้ว เเต่ควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในเเละภายนอก รวมทัง้ ส่งเสริม
สนับสนุ นให้นิสติ มีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความรู้ เเละทักษะด้านการประกันคุณภาพให้มากขึน้

