ส่วนที่ 2
บทนา
1. วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
สถานที่ในการตรวจประเมิน คือ ห้องประชุม ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27 มิถุนายน 2557
2. รอบการประเมิน
ปีการศึกษา 2556 (ผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)
3. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
3.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบัน
นั้น ๆ กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
3.2 เพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้และเป็นสากล
3.3 เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ค วรปรับปรุง
ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 เพื่อให้ ข้อมูล สาธารณะที่เ ป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทาให้ มั่นใจว่า หน่ว ยงาน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.5 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
4. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 ชื่อหน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.1.2 ที่ตั้ง
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 มีพื้นที่ 12,400 ตารางเมตร
โทรศัพท์
0-4375-4333 ต่อ 2325 หรือ 2329
โทรสาร
0-4375-4357
e-mail
http://www.nu.msu.ac.th
สีประจาคณะ สีขาว
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1.1.3 ประวัติความเป็นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลน
พยาบาลโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2541 ซึ่งเป็นวัน
สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบมา
ในปีการศึกษา 2540 คณะฯ เริ่มต้นผลิตบัณฑิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
เปิดอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และปีการศึกษา 2542 คณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ระบบพิเศษ ขึ้น
อีกหลักสูตรหนึ่ง
ต่อมาในปีการศึกษา 2547 คณะฯได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช (ระบบนอกเวลาราชการ) นอกจากนี้ ค ณะฯ มี ห ลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการรั บ รองจากสภา
มหาวิทยาลัย เพิ่มอีก 1 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2555 คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ซึ่งได้เริ่มเปิดสอนแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
นอกจากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์แล้ว คณะฯ ยังเป็นศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ตาม
ประกาศของสภาการพยาบาล ซึ่งคณะฯได้รับการรับรองให้สามารถเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีแหล่งบริการวิช าการอีกหนึ่งแห่งคือ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ซึ่งนอกจากให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กยังเป็นแหล่งฝึกงานหลักของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่น ๆ อีกด้วย
ในตลอดปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้าน
การศึกษาวิจัย ตลอดจนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พยาบาลและส่งเสริมให้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและให้บริการทางสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิชาชีพพยาบาลและส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
1.2 ปรัชญา วิสัญทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.2.1 ปรัชญา
พยาบาลพึงเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นาในการสร้างเสริมสุขภาพ
1.2.2 วิสยั ทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
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1.2.3 พันธกิจ
1). ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพทุกระดับปริญญา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน
2). ศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา ขยายและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
3). ให้บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4). ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
1.2.4 วัตถุประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มีดังนี้
1). ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีการเรียนการ
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในทุกระดับปริญญาและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2). ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยอาจร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3). ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่น องค์กรของรัฐและ
เอกชน
4). ทานุบารุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
1.2.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบาย
เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ดาเนินงานให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ คณะ
พยาบาลศาสตร์จึงกาหนดนโยบาย ดังนี้
1). จัดการศึกษาพยาบาลทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม มีความรู้ เชาวน์ปัญญา มีความเป็นผู้นา สามารถสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
2). พัฒนาการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสุขภาพของ
ประชาชน
3). บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล สุขภาพชุมชน และแหล่งฝึกงาน โดยมีชุมชน
เป็นพันธมิตรในการทางานร่วมกัน
4). มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ
5). มีการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางานตามพันธกิจของคณะ ฯ
6). มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7). พัฒนาคณะ ฯ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้เป็ นคณะพยาบาลศาสตร์ตามปรัช ญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ที่ส อดคล้องกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 คณะพยาบาลศาสตร์ จึง
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1). ขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2). การพัฒนานิสิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
3). การพัฒนางานวิจั ย และงานสร้างสรรค์ให้ มีคุณภาพ และมาตรฐานสู่ ระดับสากลสามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4). การให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
5). การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอีสานให้ยั่งยืน
6). การสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาสถาบันสู่สากล
7). การพัฒนาระบบการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดี

คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี 3 ฝ่าย

หัวหน้าสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการกลุ่มวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่

ผู้ช่วยคณบดี 4 ฝ่ าย

คณะกรรมการกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
คณะกรรมการกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะกรรมการกลุ่มวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช

คณะกรรมการกลุ่มวิชาการพยาบาล
ครอบครัว

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ

คณะกรรมการกลุ่มวิชาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล

งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
---------------------1. งานนโยบายและแผน
2.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ

งานบริหารทั่วไป

-------------------

1. งานธุรการ
2.งานบุคคล
3.งานอาคาร
สถานที่
4.งานยานยนต์

1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3. งานพัสดุ

------------------------

งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นิสิต
-------------------------

1. งานวิชาการ
2.งานพัฒนานิสิต
3. งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
------------------------

1.งานวิจัย
2.งานบริการวิชาการ
3. ศูนย์สร้างเสริม
สุขภาพดี
4. ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
5. งานวิเทศสัมพันธ์
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1.4 รายชื่อคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชมพูหลวง
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วาทินี สุขมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศาชล สังฆ์สุข
6. อาจารย์ ดร. อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
7. อาจารย์ภคินี ศรีสารคาม
8. อาจารย์จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
9. รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จาปาวะดี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร
13. นางสฤษดิ์ สามารถ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกา
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.5 จานวนหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2556 ปรากฏตามตาราง ดังนี้
หลักสูตร

ปีการศึกษา 2553

ระดับปริญญาตรี
1
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ระดับปริญญาโท
1
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)
2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ระดับปริญญาเอก
-ไม่มีรวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเมื่อวันที่

ได้รับมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ของ
กระทรวงเมื่อวันที่

25 มีนาคม 2554 8 เมษายน 2554

31 สิงหาคม 2555 8 มีนาคม 2556
30 มีนาคม 2555

8 กุมภาพันธ์ 2556
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1.6 จานวนนิสิต
ที่

ชื่อหลักสูตร

1 ระดับปริญญาตรี
2 ระดับปริญญาโท

จานวนนิสิต (คน)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
74 89 103 114
15
11
6

รวม
89
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

89 103 114

1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1) จานวนอาจารย์ (คน)
อยู่
ลา
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติงาน
รวม
ศึกษาต่อ
จริง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
20
4
24
ปริญญาเอก
16.5
16.5
รวม
36.5
4
40.5
ที่มา : งานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

-

11

-

6

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศ.

รศ.

ผศ.

-

4.5
4.5

8
3
11

รวม
380
32
412

รวม
8
9.5
17.5

2) จานวนบุคลากร (คน)
วุฒิการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ข้าราชการ พนักงาน

ปริญญาตรี
6
ปริญญาโท
1
1
ปริญญาเอก
รวม
1
7
ที่มา : งานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ลูกจ้าง
ประจา
-

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
10
1
11

รวม
16
3
19
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ (ข้อมูลปีงบประมาณ 2556)
หมวดรายจ่าย
1. งบดาเนินการ
1.1 เงินเดือนสาย ก
1.2 เงินเดือนสาย ข
1.3 เงินเดือนสาย ค
1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ
1.5 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.6 เงินเดือนค่าจ้างประจา
1.7 ค่าจ้างชั่วคราว
1.8 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
1.9 ค่าสาธารณูปโภค
1.10 เงินอุดหนุน
1.11 รายจ่ายอืน่ ๆ
1.12 งบกลาง
2. งบลงทุน
2.1 ครุภัณฑ์ + ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบดาเนินการ + งบลงทุน

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
ร้อยละ
31,540,860 87.81
8,832,480 24.59
391,920 1.09
1,617,612 4.50
1,770,120 4.93
5,935,575 16.52
12,993,153 36.17
4,378,740 12.19
4,378,740 12.19
35,919,600 100.00

งบประมาณเงินรายได้
จานวน
ร้อยละ
11,639,300 99.16
406,000 3.46
4,871,300 41.50
1,496,400 12.75
4,180,500 35.62
95,100 0.81
590,000 5.03
98,600 0.84
98,600 0.84
11,737,900 100.00

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เอกลักษณ์ มีจิตอาสาเป็นที่พึ่งพาของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
อัตลักษณ์ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีหัวใจแห่งการช่วยเหลือชุมชน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ

รวมทัง้ สิน้
จานวน
ร้อยละ
43,180,160 90.61
8,832,480 18.53
391,920 0.82
1,617,612 3.39
2,176,120 4.57
10,806,875 22.68
1,496,400 3.14
17,173,653 36.04
95,100 0.20
590,000 1.24
4,477,340 9.39
4,477,340 9.39
47,657,500 100.00
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์มี นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน และมีการกาหนดประสิทธิผลของการดาเนินงานที่ชัดเจน ซึ่ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนิ น การส่ งเสริมและพัฒ นาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภ าพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตอบสนองนโยบายของรัฐ บาลตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ที่มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาประเทศโดยยึ ดถื อการจัด การศึก ษาที่ค รอบคลุ ม ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยนา
ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต / ผลลัพธ์ (Output/Outcome)
มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิต
บัณฑิต จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการความพึงพอใจของผู้ ใช้บ ริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกระบวนการบริหารการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ดาเนินการตามพันธกิจของคณะฯอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยกาหนดตัวชี้วัดของ
คณะให้สอดคล้องกับวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่ 1
มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) หลักการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพ
ภายในพิจารณาจาก 10 องค์ประกอบ 36 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย 23 ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสมศ.จานวน 12 ตัวบ่งชี้ และมมส 1 ตัวบ่งชี้
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
3.1 จัดประชุมอบรม/โครงการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับบุคลากรและนิสิตที่ยัง
ไม่เคยได้รับการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 เข้าร่วมประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรภายใน
3.4 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและแจ้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไป

ส่วนที่ 3
วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
การวางแผนและการประเมิน
- ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วงรอบปีการศึกษา 2556 และเอกสาร
ประกอบ
- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภษณ์
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาผลการดาเนินงานตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทั้งในส่วนของข้อมูล
เชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการ
ดาเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการดาเนินงาน
-คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ รองคณบดีทุกฝ่ าย คณาจารย์ และ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น นิ สิ ต ศิษย์ เก่า ตลอดจนสั มภาษณ์ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรือ ผู้ ใช้บั ณฑิต คื อ รอง
ผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะพยาบาล
ศาสตร์ได้อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากรทุกฝ่าย

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทาการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานผลการดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ที่กาหนดเฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
(กลุ่ม ข) รวมกับอัตลักษณ์ของหน่วยงานสาหรับการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้กาหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งสิ้น 36 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 1 ตัวบ่งชี้ (ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในภาพรวม พบว่าค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 4.72 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ได้คุณภาพระดับดี
มาก ซึ่งต่ากว่าที่คณะฯประเมินตนเอง คือ 4.77 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และเมื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานระดับดีมาก (5 คะแนน) มีจานวน 29
ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 80.56 ) ดังนี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.) อาจารยประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 (สกอ) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (สกอ.) ระดับความสาเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 (สมศ.1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 (สมศ.3) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 (สมศ.6) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ.7) ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 12
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน์ ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 (สมศ. 8) ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 (สมศ.9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 (สมศ.11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (สกอ) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 (มมส.) การพัฒนาอัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ต่ากว่า 2.50 คะแนน)
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 2.78) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ.5) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(รายละเอียดตามตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
(สกอ)

8 ข้อ

8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
(สกอ)

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
(สกอ)

ร้อยละ 25

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
(สกอ)

ร้อยละ 40

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
(สกอ)

7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
(สกอ)

7 ข้อ

30
38.3 5

คะแนนประเมิน

ข้อที่ได้คะแนน



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8



4

= 6.38



5

= 3.191



3.19



5

4 ข้อ

38.3 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)

60
7 ข้อ
7 ข้อ



5

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR

ข้อที่ 1,2,3,4

ข้อ 5 การดาเนินงานไม่ครบ 100% ขาด
การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 16 ในการประเมิน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(อาจารย์ ผู้ สอนในหลั ก สูต ร ไม่น้ อ ยกว่ า
ร้ อ ย ล ะ 50 มี โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุน)

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

ให้ปรับหลักฐานข้อ 2.4-2-1
ไปไว้ข้อ 2.4-1

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

ใช้ผลการดาเนินงานและคะแนนจาก
ระดับสถาบัน

13

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชีที่ 2.6
(สกอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
(สกอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
(สกอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
(สมศ1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
(สมศ2)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
(สมศ3)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน

7 ข้อ

7 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5



5



4.13



5

5 ข้อ
ร้อยละ
100
ค่าเฉลี่ย 5
ร้อยละ 25

99 100

ร้อยละ 100

ข้อที่ได้คะแนน

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR

99
ค่าเฉลี่ย 4.13
3 100

ร้อยละ 75

4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
(สมศ4)

เพิ่มทักษะทางด้านปัญญาให้มากขึน้
เนื่องจากด้านนี้มผี ลประเมินต่าที่สดุ
ควรผลักดันให้มีการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

คณะวิชาไม่ต้องรับการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13
(สมศ14)

ดัชนี
คุณภาพ
6

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
(สกอ)

7 ข้อ

3.83 5
6

ดัชนี
คุณภาพ
= 3.83
7 ข้อ



3.19



5

มีการทาKM เรื่อง วิธีและเทคนิคการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

14

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
(สกอ)

6 ข้อ

6 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
(สกอ)

8 ข้อ

8 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
(สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
(สกอ)

50,000 1,988,498.75
บาทต่อคน
36.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
(สมศ5)

ร้อยละ
20=5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
(สมศ6)

ร้อยละ
20=5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6
(สมศ7)

ร้อยละ
5=2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
(สกอ)

5 ข้อ

3.75
100
40.5
14 100
40.5
8.50
100
40.5

54,479.42
บาทต่อคน



ร้อยละ
9.26



ร้อยละ
34.57



ร้อยละ
20.99



5 ข้อ



ข้อที่ได้คะแนน

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR

5

2.315
5
5

5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

15

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
(สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
(สมศ8)

ร้อยละ 30

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
(สมศ9)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
(สกอ)

ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน



5



5

ข้อที่ได้คะแนน

ข้อที่ 1,2,3,4,5

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
(สมศ10)

4 ข้อ

4 ข้อ



4

ข้อที่ 1,2,3,4

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
(สมศ11)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
(สกอ)

7 ข้อ

7 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
(สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
(สกอ)

5 ข้อ

5 ข้อ



5

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR

ข้อที่ 1,2,3,4,5

ใช้ผลการดาเนินงานและคะแนนจาก
ระดับสถาบัน

16

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
(สกอ)

6 ข้อ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
(สมศ12)

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน



5

ข้อที่ได้คะแนน

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6

...
คณะวิชาไม่ต้องรับการประเมิ
น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
(สมศ13)

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย 4.36



4.36

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
(สกอ)

7 ข้อ

7 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7

9 ข้อ

9 ข้อ



5

ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

คะแนน...

คะแนน...

...

...

5 ข้อ

5 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
(สกอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
(สมศ15)
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
นิสตคณะพยาบาล
ศาสตร์มีหัวใจแห่ง
การช่วยเหลือปวง
ชน และสังคมใน
การสร้างเสริม
สุขภาพ

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR

นาคะแนนที่ได้จาก 23 ตัวบ่งชี้ของสกอ.
มาเฉลี่ยและบันทึกไว้

ข้อที่ 1,2,3,4,5

17

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)

คะแนนเฉลีย่ 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.
คะแนนเฉลีย่ 12 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.
คะแนนเฉลีย่ รวม 10 องค์ประกอบ 36 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. อัตลักษณ์)
(ยกเว้น 3 ตัวบ่งชี้ คือ, 2.12, , 7.5 และ 9.2)

คะแนนประเมิน
4.88

ข้อที่ได้คะแนน

หมายเหตุ/
เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR
...
ไม่นาตัวบ่งชี้ 9.2 (สมศ15 มาคานวณ)

4.73

ไม่นาตัวบ่งชี้ 9.2 (สมศ15 มาคานวณ)

18

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10

(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)
I

4.40
5
-

P

O

รวม

5

-

5

ระดับดีมาก

4.75

4.46

4.50

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

5

4.10

4.55

ระดับดีมาก

5

5

5

ระดับดีมาก

5

4.5

4.66

ระดับดีมาก

5

4.36

4.87

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

4.46

ระดับดีมาก

4.41
ระดับดี

4.72
ระดับดี
มาก
4.41
ระดับดี

เฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.

4.55

ระดับคุณภาพ

ระดับดี

เฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ.
ระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

-

4.94
ระดับดี
มาก
-

4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี

ระดับดี
มาก

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ระดับดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 20
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ
ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินในทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบโดยภาพรวม พบว่าค่าคะแนนที่ได้
เท่ากับ 4.72 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ได้คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมี 10 องค์ประกอบที่ได้
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยด้านการนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ พบว่า
คะแนนการประเมินเฉลี่ยปัจจัยนาเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก สาหรับปัจจัยด้านผลลัพธ์อยู่ใน
ระดับดี (ตาราง ป. 2)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 21
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.78

4.78

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก

-

5

4.36

4.90

มาตรฐานที่ 2 ข

4.55

4.9

4.43

4.70

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

-

5

4.10

4.46

ระดับดีมาก

4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

ระดับดี ระดับ ระดับ ระดับ
มาก ดีมาก
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ
ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2ก มาตรฐานที่ 2ข
และมาตรฐานที่ 3) พบว่าอยู่ในระดับดีมาก แต่เมื่อพิจารณาในรายตัวบ่งชี้ของทั้ง 3 มาตรฐานที่เป็นปัจจัย
ด้านนาเข้า ด้านกระบวนการด้านผลลัพธ์ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นด้านปัจจัยนาเข้าและด้านกระบวนการ
มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก แต่ดา้ นผลลัพธ์มีคะแนนอยู่ในระดับดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 22
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา
1. ด้านนิสิตและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้ และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

-

5

4.85

4.92

ระดับดีมาก

5

4.90

4.45

4.81

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

4.10

5

3.87

4.21

ระดับดี

4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดีมาก

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับดี
ดีมาก ดีมาก
ดี
มาก

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ
ข้อสรุปตามมุมมองการบริหารจัดการ
ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่าด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเงิน มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก สาหรับด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรมมีคะแนนอยู่ในระดับดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 23
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
ระดับคุณภาพ
2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริหาร
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

5
4.10
-

4.60
5
5

3.19
4.36

5
4.23
5
4.89

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

4.4

4.90

3.77

4.65

ระดับดีมาก

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดี ดีมาก ดี ดีมาก

5

5
5

4.78
4.10

4.87
4.55

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

-

5

5

5

ระดับดีมาก

-

5

4.50

4.66

ระดับดีมาก

5

5

4.59

4.78

ระดับดีมาก

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดีมาก

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 24
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่ามาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับด้านกายภาพด้านการเงินและการบริหารจัดการมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
สาหรับด้านวิชาการมีคะแนนอยู่ในระดับดี และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่าด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย
นาเข้ามีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก สาหรับด้านผลลัพธ์มีคะแนนอยู่ในระดับดี

ส่วนที่ 5
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10

(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)
I

4.40
5
-

P

O

รวม

5

-

5

ระดับดีมาก

4.75

4.46

4.50

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

5

4.10

4.55

ระดับดีมาก

5

5

5

ระดับดีมาก

5

4.5

4.66

ระดับดีมาก

5

4.36

4.87

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

4.46

ระดับดีมาก

4.41
ระดับดี

4.72
ระดับดี
มาก
4.41
ระดับดี

เฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.

4.55

ระดับคุณภาพ

ระดับดี

เฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ.
ระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

-

4.94
ระดับดี
มาก
-

4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดี
มาก

ระดับดี
มาก

ระดับดี

ระดับดี
มาก

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ระดับดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 20
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ
ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินในทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบโดยภาพรวม พบว่าค่าคะแนนที่ได้
เท่ากับ 4.72 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ได้คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมี 10 องค์ประกอบที่ได้
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยด้านการนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ พบว่า
คะแนนการประเมินเฉลี่ยปัจจัยนาเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก สาหรับปัจจัยด้านผลลัพธ์อยู่ใน
ระดับดี (ตาราง ป. 2)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 21
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.78

4.78

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก

-

5

4.36

4.90

มาตรฐานที่ 2 ข

4.55

4.9

4.43

4.70

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

-

5

4.10

4.46

ระดับดีมาก

4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

ระดับดี ระดับ ระดับ ระดับ
มาก ดีมาก
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ
ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2ก มาตรฐานที่ 2ข
และมาตรฐานที่ 3) พบว่าอยู่ในระดับดีมาก แต่เมื่อพิจารณาในรายตัวบ่งชี้ของทั้ง 3 มาตรฐานที่เป็นปัจจัย
ด้านนาเข้า ด้านกระบวนการด้านผลลัพธ์ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นด้านปัจจัยนาเข้าและด้านกระบวนการ
มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก แต่ดา้ นผลลัพธ์มีคะแนนอยู่ในระดับดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 22
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา
1. ด้านนิสิตและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้ และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

-

5

4.85

4.92

ระดับดีมาก

5

4.90

4.45

4.81

ระดับดีมาก

5

-

5

ระดับดีมาก

4.10

5

3.87

4.21

ระดับดี

4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดีมาก

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับดี
ดีมาก ดีมาก
ดี
มาก

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ
ข้อสรุปตามมุมมองการบริหารจัดการ
ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่าด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเงิน มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก สาหรับด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรมมีคะแนนอยู่ในระดับดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 23
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)

มาตรฐานอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
ระดับคุณภาพ
2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริหาร
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

5
4.10
-

4.60
5
5

3.19
4.36

5
4.23
5
4.89

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

4.4

4.90

3.77

4.65

ระดับดีมาก

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดี ดีมาก ดี ดีมาก

5

5
5

4.78
4.10

4.87
4.55

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

-

5

5

5

ระดับดีมาก

-

5

4.50

4.66

ระดับดีมาก

5

5

4.59

4.78

ระดับดีมาก

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4.55

4.94

4.46

4.72

ระดับดีมาก

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

หมายเหตุ: การคานวณคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. และคะแนนเฉลี่ยรวม ไม่นาตัวบ่งชี้ 2.12 7.5 และ
9.2 (สมศ15) มาคานวณ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 24
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่ามาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับด้านกายภาพด้านการเงินและการบริหารจัดการมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
สาหรับด้านวิชาการมีคะแนนอยู่ในระดับดี และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่าด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย
นาเข้ามีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก สาหรับด้านผลลัพธ์มีคะแนนอยู่ในระดับดี

