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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ม.อุบลราชธานี ปการศึกษา 2558 

ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต 3.12 พอใช

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม

คะแนน
3.22 3.22 พอใช

 - ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 3.22

 - จํานวนหลักสูตร ที่ผาน อ.1 ระดับ

ั
1

 - จํานวนหลักสูตรที่ ไมผาน อ.1 ระดับ

ั
0

 - จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 1
 - รอยละหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน สกอ. 100.00

สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

คะแนน 1.74
ตองปรับปรุง

 - จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 20.5
 - จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 1
 - จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 13.95 1.74

 - ป.ตรี 0
 - ป.โท 18.5
 - ป.เอก 3

 - จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 21.5
สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ คะแนน 0.78 ตองปรับปรุงเรงดวน

จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด 2 9.30 0.78
 - ตําแหนง ผศ. 2
 - ตําแหนง รศ. 0
 - ตําแหนง ศ. 0
 - อาจารย (ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) 19.5

 - จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 21.5
สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา

คะแนน พยาบาลศาสตร รวม 5.00 ดีมาก

· จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปการศึกษา 2557 113.67 
   - ปริญญาตรี 113.67 
 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก) - 
   - ปริญญาโท - 
   - ปริญญาเอก - 
· จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 20.5
· จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 5.545
· เกณฑมาตรฐานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน

อาจารยประจํา
6

ผลการดําเนินงาน (รอยละ) -7.59
เทียบเกณฑมาตรฐาน (คะแนนที่ได) 5.00

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

คะแนน
5 4.00 ดี

1.  จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิต

แกนักศึกษาในคณะ
1

2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา
1

องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน
พยาบาลศาสตร
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ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

พยาบาลศาสตร

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
1

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5
1

5.  นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
0

6.  ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพแกศิษยเกา
1

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

คะแนน
5 4.00 ดี

1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
1

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน

กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 

ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย

5 1

(1) คุณธรรม จริยธรรม 1
(2) ความรู 1
(3) ทักษะทางปญญา 1
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 1
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

แกนักศึกษา
1

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
1

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
0

2. ดานการวิจัย 3.15 พอใช

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

คะแนน 6 5.00 ดีมาก

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค
1

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใน

ประเด็นตอไปนี้
4 1

-       หองปฏิบัติการวิจัยหรือหองปฏิบัติงาน

สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ 

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

1

-       หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 1

 -       สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

1

-       กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

1
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ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

พยาบาลศาสตร

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 1
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ

สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
1

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค *

 - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน
และภายนอก

211,000.00 10,292.68 1.03 ตองปรับปรุงเรงดวน

 - กลุมวิทยเทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไป

ตอคน 

 - กลุมวิทยสุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 

 - กลุมมนุษยฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน

 * งบสนับสนุนจากหนวยภายใน 56,000.00
 * งบสนับสนุนจากหนวยภายนอก 155,000.00

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (นับเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง) 20.5

   - จํานวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง) 20.5
   - จํานวนนักวิจัยประจํา (ปฏิบัติงานจริง) 0

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

 - ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.4 20.47 3.41 พอใช

 - กลุมวิทยเทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

 - กลุมวิทยสุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป

 - กลุมมนุษยฯ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

รวมจํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค (จํานวน

ชิ้น) 12

 - รวมจํานวนผลงานวิจัย 12
 - ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานวิจัย 4.4
 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20)
8

คาถวงน้ําหนัก 1.6
 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.40)

คาถวงน้ําหนัก 0
  -   ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40) 1

คาถวงน้ําหนัก 0.4
 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

 กลุมที่ 2 (0.60)

คาถวงน้ําหนัก 0
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ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

พยาบาลศาสตร

 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

(0.80)

3

คาถวงน้ําหนัก 2.4
 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
  -   ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
  -   ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
 -   ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง

ใหดําเนินการ (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
  -   ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
 -   ตําราหรือหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
 -   ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)

คาถวงน้ําหนัก 0
 - รวมจํานวนผลงานสรางสรรค 0
 - ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค 0
 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)

คาถวงน้ําหนัก 0
 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

(0.40)

คาถวงน้ําหนัก 0
 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60)

คาถวงน้ําหนัก 0
 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ (0.80)

คาถวงน้ําหนัก 0
 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ (1.00)
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ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

พยาบาลศาสตร

คาถวงน้ําหนัก 0
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 21.5
   - จํานวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง) 21.5
   - จํานวนนักวิจัยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนน
6 5.00 ดีมาก

1.     จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่

สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ

แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

1

2.     โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ

จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
1

3.     โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง

นอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
1

4.     ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
1

5.     นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผน

หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
1

6.     คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน

ระดับสถาบัน
1

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4.00 ดี

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 5 4.00 ดี

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
1

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการได

ตามแผน

1

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
0

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตอสาธารณชน
1

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
0

5. การบริหารจัดการ 4.50 ดี

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ/

สถาบัน

คะแนน 5 4.00 ดี
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ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

พยาบาลศาสตร

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุม

สถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ

เวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน

กลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

0

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย

เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน

การสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคา ของ

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

0

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจาก

การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ

การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดิม

1

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10

 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 1

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู อื่นๆ 

ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบ

โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับ

ใชในการปฏิบัติงานจริง

1

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน
1

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

1

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

คะแนน
6 5.00 ดีมาก

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร
1

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา

1

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร
1

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก

หลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณา
1

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ

ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น อยาง

ตอเนื่อง
1
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ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

พยาบาลศาสตร

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 1 ขอมูลลิ้งจากผลประเมินในตัวบง  

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบงชี้ 46.18
 - จํานวนตัวบงชี้ที่ประเมิน 13

3.55

ดี
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ม.อุบลราชธานี ปการศึกษา  

1. การผลิตบัณฑิต

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม

คะแนน

 - ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร)

 - จํานวนหลักสูตร ที่ผาน อ.1 ระดับ

ั - จํานวนหลักสูตรที่ ไมผาน อ.1 ระดับ

ั - จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

 - รอยละหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน สกอ.

สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

คะแนน

 - จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

 - จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ

 - จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 - ป.ตรี

 - ป.โท

 - ป.เอก

 - จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ คะแนน

จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด

 - ตําแหนง ผศ.

 - ตําแหนง รศ.

 - ตําแหนง ศ.

 - อาจารย (ไมมีตําแหนงทางวิชาการ)

 - จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา

คะแนน

· จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปการศึกษา 2557

   - ปริญญาตรี

 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)

   - ปริญญาโท

   - ปริญญาเอก

· จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ)

· จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา

· เกณฑมาตรฐานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน

อาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน (รอยละ)

เทียบเกณฑมาตรฐาน (คะแนนที่ได)

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

คะแนน

1.  จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิต

แกนักศึกษาในคณะ

2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา

องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน
ขอเห็นตางของคณะกรรมการ

ประเมินฯ
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องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5

5.  นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา

6.  ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพแกศิษยเกา

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

คะแนน

1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน

กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 

ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย

(1) คุณธรรม จริยธรรม

(2) ความรู

(3) ทักษะทางปญญา

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

แกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

2. ดานการวิจัย

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

คะแนน

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใน

ประเด็นตอไปนี้

-       หองปฏิบัติการวิจัยหรือหองปฏิบัติงาน

สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ 

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

-       หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค

 -       สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

-       กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

ขอเห็นตางของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
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3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ

สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค *

 - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน
และภายนอก
 - กลุมวิทยเทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไป

ตอคน 

 - กลุมวิทยสุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 

 - กลุมมนุษยฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน

 * งบสนับสนุนจากหนวยภายใน

 * งบสนับสนุนจากหนวยภายนอก

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (นับเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง)

   - จํานวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)

   - จํานวนนักวิจัยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

 - ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย

 - กลุมวิทยเทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

 - กลุมวิทยสุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป

 - กลุมมนุษยฯ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

รวมจํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค (จํานวน

ชิ้น)

 - รวมจํานวนผลงานวิจัย

 - ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานวิจัย

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20)

คาถวงน้ําหนัก

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.40)

คาถวงน้ําหนัก

  -   ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)

คาถวงน้ําหนัก

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

 กลุมที่ 2 (0.60)

คาถวงน้ําหนัก

ขอเห็นตางของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
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 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

(0.80)

คาถวงน้ําหนัก

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

  -   ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

  -   ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

 -   ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง

ใหดําเนินการ (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

  -   ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

 -   ตําราหรือหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

 -   ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00)

คาถวงน้ําหนัก

 - รวมจํานวนผลงานสรางสรรค

 - ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค

 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20)

คาถวงน้ําหนัก

 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

(0.40)

คาถวงน้ําหนัก

 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60)

คาถวงน้ําหนัก

 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ (0.80)

คาถวงน้ําหนัก

 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ (1.00)

ขอเห็นตางของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
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คาถวงน้ําหนัก

 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

   - จํานวนอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)

   - จํานวนนักวิจัยประจํา (ปฏิบัติงานจริง)

3. การบริการวิชาการ

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนน

1.     จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่

สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ

แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

2.     โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ

จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

3.     โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง

นอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา

4.     ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

5.     นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผน

หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม

6.     คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน

ระดับสถาบัน

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการได

ตามแผน

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตอสาธารณชน

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

5. การบริหารจัดการ

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ/

สถาบัน

คะแนน

ขอเห็นตางของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
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องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุม

สถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ

เวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน

กลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย

เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน

การสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคา ของ

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจาก

การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ

การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดิม

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10

 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู อื่นๆ 

ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบ

โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับ

ใชในการปฏิบัติงานจริง

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

คะแนน

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคองคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก

หลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณา

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ

ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น อยาง

ตอเนื่อง

ขอเห็นตางของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
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องคประกอบและตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ขอเห็นตางของคณะกรรมการ
ประเมินฯ

งชี้ 1.1
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ขอเสนอแนะของ ค.กก.ประเมิน (ประเด็นหารือ) การประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร  
วันท่ี 26 กันยายน 2559 

 
ภาพรวม 

1. การสรางความรูความเขาใจในการ SWOT Analysis รวมท้ังการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนตางๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมถึงวิธีการกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน/
โครงการ เพ่ือเปนพ้ืนฐาน และทิศทางการดําเนินงานใหแกผูบริหาร บุคลากรของคณะ 

2. การจัดระบบการเก็บขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปาหมาย 
กลยุทธ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

องค 1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
ตัวบงช้ี 1.1 – 1.4 ขอมูลตามท่ีสถาบันยืนยัน 
 
ตัวบงช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

• การจัดอบรมใหศิษยเกา นอกจากเรื่องขาวสารการพัฒนาทางวิชาการแลว ควรเพ่ิมเติมขอมูลการตอ 
license ประกอบวิชาชีพดวย  

• ควรจัดทําแผนการพัฒนาศิษยเกาอยางเปนระบบ มีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดผล เพ่ือกํากับ 
ติดตาม และปรับผลการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตและศิษยเกา 

 
ตัวบงช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

• ในการจัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของนายจาง 
และบัณฑิต/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ มาวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตใหครบถวน และเนนดานท่ีผลการประเมินนอยกวามาตรฐานการประเมิน 

• การจัดกิจกรรมใหความรูทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา ควรจัดใหนักศึกษาท่ัวไป 
นอกเหนือจากนักศึกษาโครงการสโมสรนักศึกษาของคณะ 

• การประเมินผล “ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม” มีการกําหนดตัวชี้วัดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน แตสวนใหญเปนการวัดผลเชิงปริมาณ และวิธีการวัดประเมินผล ไมสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ   

• การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ “แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” ตัวชี้วัด และ
วิธีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค ยังไมสะทอนการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ  
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องค 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

• เกณฑขอ 1 ระบบสารสนเทศ คณะใชระบบ NRMS ของ วช. และ ระบบสารสนเทศของคณะ ควรเพ่ิม 
function ของระบบสารสนเทศ ท่ีสามารถเปรียบเทียบผลงานตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจและกําหนดทิศทางการบริหารงานวิจัยของคณะ  

• เกณฑขอ 2 ควรตองปรับปรุงการเขียนผลการดําเนินงาน 

• เกณฑขอ 3 ควรมีการสรปุผลงบเงินวิจัย ภายใน ภายนอก รายรับของคณะ หรือ จดัสรรงบแผนดิน 
และไดจากแหลงไหน และควรมีการวิเคราะหภาพทิศทางของคณะดวย 

• เกณฑขอ 5 ควรตองเขียนผลดวยวา สรางขวัญและกําลังใจ ดําเนินการอยางไร ไดผลเปนอยางไร กรณี
ท่ีมีระบบของมหาวิทยาลัย ก็ควรเขียนนําเสนอดวย 

 
2.2 เพ่ิมงบประมาณท่ีเพ่ิงไดการอนุมัติจาก วช มาดวย 
 
2.3  ผลงานวิจัยตีพิมพ  
- ตัดผลงาน ชั้นท่ี 13 ออก เนื่องจากเปนใบตอบรับ แต ชั้น ท่ี 2 ใหประสานกับทาง มหาวิทยาลัย เนื่องจากปท่ี
ผานมา กองวิจัย ออกเลม proceeding ชา ทําใหคณะนับไมได กองวิจัย ใหนับปนี้ 

• ค.กก.ประเมินฯ เสนอให มหาวิทยาลัย ควรมีระบบในการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพ ในระดับตางๆ เชน การตีพิมพในฐานท่ียอมรับ การตรวจสอบ ค.กก.ท่ีอานผลงาน เปนตน 

 

องค 3 การบริการวิชาการฯ 

• มีการจัดโครงการบริการวิชาการมาก แตเปนโครงการใหเปลามากเกินไป คณะควรจัดทําแผนบริการ
วิชาการ ท่ีสามารถหารายได ใหแกคณะ โดยสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ   

• แผนการบริการวิชาการ ยังไมชัดเจน และครอบคลุมถึงการจัดทําแผนการใชประโยชนของกิจกรรม
การบริการวิชาการ  

• ประเด็น/ หัวขอของโครงการบริการวิชาการ ยังไมสอดคลองตามความตองการของสังคม 

• การวางแผนการบูรณาการโครงการบริการวิชาการในรายวิชา ควรมีการวางแผนการดําเนินงานรวมกัน
ในสาขาตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน และเกิดประโยชนในการบริการจัดการระดับคณะและ
หลักสูตร ซ่ึงอาจนําไปแนวปฏิบัติท่ีดี   

 

องค 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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• การกําหนดแผน ไมตอบโจทยการดําเนินงาน ซ่ึงคณะไมจําเปนตองดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของสถาบัน ทุกตัวบงชี้ เนื่องจากบางตัวบงชี้ของสถาบัน ไมไดสอดคลองการดําเนินงาน
ตามบริบทท่ีคณะสามารถดําเนินการได  

• การจัดแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะควรนําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน มา
ยอยการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทของคณะ และควรมีตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน/
โครงการกิจกรรม 

• คณะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต ไมตรงกับแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ของคณะ  

• สถาบัน ควรมีการวางยุทธศาสตรของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน รวมกับคณะ
ตางๆ โดยทํา mapping โครงการตางๆ ระหวางตัวชี้วัดแผนของคณะตางๆ และสถาบัน เพ่ือไมใหเกิด
ความซํ้าซอน เกิดความชัดเจนของแผนการพัฒนา รวมท้ัง ควรมีระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน อยางเปนรูปธรรม ชัดเจน และตอเนื่อง 
สามารถวิเคราะหแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนเอกลักษณของสถาบัน 

 

องค 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารจัดการของคณะ 

• คณะมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาของคณะ แตการจัดทํา SWOT และการวิเคราะห SWOT ของ
คณะ ยังไมสะทอนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของคณะอยางแทจริง ดังนั้น ทําใหการจัดทําแผน
กลยุทธศาสตร เกิดความไมชัดเจนในทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม จึงสงผลตอ
การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป (กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมาย) และแผนกล
ยุทธทางการเงิน ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงานดานตางๆ ท่ีสะทอนถึงทิศทางการพัฒนาดานตางๆ ตาม
บริบทของคณะ ประกอบกับการกําหนด 

• การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของหลักสูตร “ควรคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาตามพันธกิจรวมดวย” 
นอกเหนือจากการวิเคราะหการจัดสรรในหมวดท่ีเก่ียวของ ความคุมคาของการบริหารจัดการ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแขงขัน 

• ควรสรางความเขาใจในเรื่องของความเสี่ยง เพ่ือการบริหารความเสี่ยง และการจัดทําแผนปองกันความ
เสี่ยงจะไดสะทอนตามวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงอยางแทจริง ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยง ไมใช
การนําปญหาในปจจุบันมาปองกัน แตเปนการนําแนวโนม/การระวังปญหาสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ี
สงผลตอภาพลักษณโดยรวมของคณะ เชน การลดต่ําลงของนักศึกษาใหม การลดต่ําลงของรอยละ
นักศึกษาท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ หรือ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรนอยลงทุกป เปนตน 

• ประเด็นการจัดการความรู ยังไมชัดเจนในเรื่อง กระบวนการดําเนินงานจัดการความรู  
 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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• การจัดสรรทรัพยากรแกหลักสูตร ควรนําเสนอการจัดสรรทรัพยากรตามประเด็นการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร  

• การนําเสนอผลการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ควรนําผลจากการจัดกิจกรรมการปรับปรุงดังกลาว และมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนอยางไร  

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากการตรวจประเมิน 

• การเขียนรายงาน SAR ประเด็นการนําขอเสนอแนะจากการประเมินปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2557) ไป
ปรับปรุง ดังนั้น คณะควรแผนการดําเนินงาน และผลจากการดําเนินงานตามขอเสนอแนะดวย เพ่ือให
คณะกรรมการประเมินไดใชเปนขอมูลประกอบในการสะทอนปญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดังกลาวในปตอไป 

• การเขียนนําเสนอผลการดําเนินงานใน SAR สวนใหญ ไมเขียนผลการดําเนินงานท่ีแสดงใหเห็นความ
เชื่อมโยงของการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามหลัก PDCA และการวิเคราะหขอมูล/ผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึน เชน มีการประเมินผลการดําเนินงาน.....โดยวธิีการการประเมิน......พบวา......ปญหาเกิดจาก.......
โดยมีแนวทางการปรับปรุง.....เปนตน  

• การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และหลักฐานการประเมินใน SAR ควรนําเสนอผลการดําเนินงานท่ี
สอดคลองตามเกณฑการประเมิน และอธิบายใหเห็นภาพการดําเนินงานของคณะอยางชัดเจน เปน
รูปธรรม 
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