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รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล  รองศาสตราจารย์ ดร.
วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
 

รายงานผลการประเมินระดับส านักวิชานี้ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ส านักวิชาได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสาร  การประเมิน
ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยคณาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
 

คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ มีคะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ตัวบ่งชี้หลัก  
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 2 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารส านักวิชา  

C8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าส านักวิชา 2 
C8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านักวิชา 2 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารส านักวิชา 3 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิชา 4 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 
ตัวบ่งชี้เลือก  
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 
S.2 Student Mobility 2 
S.3 Green University ตัวบ่งชี้ระดบัสถาบัน 
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5 

บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 

 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก     
13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ มีคะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผล
ที่คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
ตัวบ่งชี้หลัก    
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 4 3 ไม่พบแนวโน้มผล

การด าเนินงานดี
อย่างต่อเนื่อง  

C.2 การได้งานท าของบณัฑิตหรือการใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบวิชาชีพ 

4 4  

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 3  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 2 ขาดการวิเคราะห์

ผลการด าเนนิงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 3  
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 3  
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 4  
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารส านักวิชา    

C8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
กรรมการประจ าส านักวิชา 

4 2 ไม่แสดงระบบการ
ประเมินที่ชดัเจน 

C8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บริหารส านักวิชา 

4 2 ไม่แสดงระบบการ
ประเมินที่ชดัเจน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารส านักวิชา 4 3 ขาดการแสดงให้
เห็นแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 3  
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 2  
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิชา 3 4 มีการรายงานผลต่อ

ส านักวิชาฯ
ครบถ้วน และมผีล
การด าเนินงานท่ีด ี
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ตัวบ่งชี ้
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผล
ที่คะแนนประเมิน

แตกต่างกัน) 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 6 4 ยังไม่มีการขยาย

ผลไปสู่กลุ่มอ่ืน  
ตัวบ่งชี้เลือก    
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 3 เงินสนบัสนุนการ

วิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ ามี
แนวโน้มลดลง 

S.2 Student Mobility 2 2  
S.3 Green University ตัวบ่งชี้ระดบัสถาบัน  
S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5 5  
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จุดแข็ง (Strengths)  
และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานของส านักวิชา จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถ
ปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

โครงร่างองค์กร จุดแข็ง (Strengths)/ 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

P.1 ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 
 - มีข้อมูลครบทุกระดับ ทุกประเด็น  

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 -  

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร จุดแข็ง (Strengths) 

 - มีข้อมูลครบทุกด้าน  

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - เพิ่มความได้เปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์และความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ เพื่อ

วิเคราะห์ทบทวนเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ 
- น าค่าเปา้หมายมาเปรียบเทียบ และการน าข้อมูลจากคู่แข่ง/คู่เทียบมา
วิเคราะห์ 

 

ตัวบ่งชี ้
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ตัวบ่งชี้หลัก 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา จุดแข็ง (Strengths) 
 ของนักศึกษา - มีข้อมูลอัตราการคงอยู่ การพ้นสภาพ การส าเร็จการศึกษาย้อนหลัง 4 ปี 

วิเคราะห์แนวโน้มได ้

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การก าหนดเป้าหมายระยะเวลาการศึกษา การรับเข้า การคงอยู่ และการ

ส าเร็จการศึกษาในโครงร่างองค์กรให้ชัดเจน การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ผล
การศึกษาไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 
- มีระบบเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเปา้หมาย เชน่ เพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพนัธ์เร่ืองการให้ทุนการศึกษา ประชาสัมพันธห์ลักสูตร
ผ่านรุน่พี่สู่รุ่นน้องในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 



ซ 
 

ตัวบ่งชี ้
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ จุดแข็ง (Strengths) 

ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ - บัณฑิตได้งานท าทุกคนภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาติดต่อกัน 4 ปี 
เป็นไปตามเปา้หมาย 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 -  

C.3 คุณภาพบัณฑิต จุดแข็ง (Strengths) 

 - การจัดการศึกษาตอบความตอ้งการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีบางกลุ่ม 
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม TQF (2 ปี) ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (3 ปี) 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ก าหนดคุณสมบัตบิัณฑติที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือโครง
ร่างองค์กรของส านักวิชาฯ 
- มีการด าเนินการติดตามหรือชว่ยเหลือบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและขอรับใบประกอบวชิาชพีครั้งแรกไม่ผ่านอย่างเปน็ระบบ เพื่อ
เพิ่มร้อยละจ านวนผู้สอบผ่านรอบแรกให้สูงขึ้น 

C.4 ผลงานของผู้เรียน จุดแข็ง (Strengths) 

 - มีข้อมูลผลงานของนักศึกษายอ้นหลัง 3 ปี 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ก าหนดเป้าหมายปริมาณ/คุณภาพผลงานของนักศึกษา 
- สนับสนนุการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้เป็นผลงานที่น าไปเผยแพร่ได้ 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย ์ จุดแข็ง (Strengths) 
 - มีข้อมูลอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาและก าหนดความสามารถของ

อาจารย ์

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามความต้องการและ
บริบทของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
- มีระบบพี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ เพื่อเสริมระบบมิตราจารย์ของมหาวิทยาลัย 



ฌ 
 

ตัวบ่งชี ้
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จุดแข็ง (Strengths) 

และนักวิจัย - รายงานจ านวนผลงานเผยแพร่ประเภทต่างๆ ย้อนหลงั 4 ปี 
- มีการสรุปจ านวนผลงานต่ออาจารย์และร้อยละของค่าน้ าหนักผลงาน
เทียบกับจ านวนอาจารย ์
 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - เตรียมอาจารย์ให้มีการท าวิจัยในสาขาวชิาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและ

ผลงานที่มีคุณภาพสูงเพื่อน าไปสู่ความก้าวหนา้ในต าแหน่งทางวิชาการ 
 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลกัสตูร จุดแข็ง (Strengths) 
 - หลักสูตรปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 -  

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร จุดแข็ง (Strengths) 
ส านักวิชา - 

 
 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - 

C.8.1 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ จุดแข็ง (Strengths) 
ของกรรมการประจ าส านักวิชา - การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ครอบคลุม 5 

ประเด็น 
 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - มีระบบการประเมนิตนเอง หรือการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของกรรมการประจ าส านกัวิชาฯ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงาน 
 

C.8.2 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ จุดแข็ง (Strengths) 
ของผู้บริหารส านักวิชา - มีการด าเนินการทัง้ 5 ประเดน็ 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - มีระบบการประเมนิตนเอง หรือการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของคณบด ีและน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี ้
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.9 ผลการบริหารและจดัการของ จุดแข็ง (Strengths) 

ผู้บริหารส านักวิชา - ส านักวชิาฯ มผีลการด าเนินการการบริหารครบทั้ง 7 ประเดน็ 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ก าหนดเป้าหมายการด าเนนิการบริหารส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา จุดแข็ง (Strengths) 
 - มีระบบกลไกการบริหารและพฒันาบุคลากร 

- มีข้อมูลผลการพัฒนาทางวชิาชีพของบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนนุ 
 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร และบรรลุ

ภารกิจที่ส าคัญ 
 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ จุดแข็ง (Strengths) 
       ส่วนเสีย - มีข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาเก่ียวข้องกับการด าเนินการตา่งๆ ครบทุก

ด้าน 
 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ด าเนินการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้ครบทั้ง 5 

กลุ่ม 
C.12 การบริการวิชาการแกส่ังคม จุดแข็ง (Strengths) 
 ของส านักวิชา - มีแนวทางการด าเนนิการทั้ง 4 ด้าน 

- ด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสงัคมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนได้ชัดเจน 
- มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ
ของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองคก์ร 
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ตัวบ่งชี ้
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ จุดแข็ง (Strengths) 

วัฒนธรรม - การด าเนินการมีแผน เปา้หมาย วิธีการบริหารจัดการ บูรณาการพันธกิจ 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ

พันธกิจของส านักวิชาฯ ในโครงร่างองค์กร 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ จุดแข็ง (Strengths) 
 งานสร้างสรรค์ - ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เทียบกับจ านวนอาจารย์ 89,945 บาท/

คน สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 - ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในโครงร่างองค์กรและมีข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

S.2 Student Mobility จุดแข็ง (Strengths) 
 - ก าหนดเป้าหมายให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 9 คน แต่ยังไม่มีการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาจริง 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 - ก าหนดเป้าหมายในโครงร่างองค์กร 

S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนา 

จุดแข็ง (Strengths) 

เทคโนโลย ี - เกิดเครือข่ายการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มข้ึนทั้งเครือข่ายนักวชิาการ 
ภาคประชาชน สังคม ขยายความร่วมมือสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล ด่านเกวียน เทศบาลต าบลด่านเกวียน เทศบาลต าบลสุรนารี 

 เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 -  
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บทที่ 1 
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 

 
1. ลักษณะองค์กร: คุณลักษณะทีส่ าคัญของส านักวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย  มีรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ        
มีระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ มหาวิทยาลัยก าหนดระบบการบริหารบุคคล การเงิน          
การบริหารวิชาการ  ได้ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักรวมบริการ
ประสานภารกิจ  การจัดการเรียนการสอนและวิจัย เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

ปี พ.ศ. 2536  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีแนวคิดในการจัดตั้งส านักวิชาแพทยศาสตร์และส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนของแพทย์และพยาบาล  โดยมีการเขียนร่างหลักสูตร
แพทยศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  เพื่อด าเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ในปี  พ.ศ. 2542 และมีการ
พัฒนาการจัดตั้งส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มวางแผนพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเป็นครั้งแรก  ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนั้นส านักวิชาฯ ยังเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การก ากับ 
ของส านักวิชาแพทยศาสตร์ หลังผู้แทนของสภาการพยาบาลมารับรองครั้งที่สอง ได้ระบุให้จัดตั้งเป็นส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้แยกออกมา  จัดตั้งเป็นส านักวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นเอกเทศ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)  ปี การศึกษา 2552 เปิดรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2552  จ านวน 48 คน  

ปี พ.ศ. 2557 ส านักวิชาพยาบาลได้ เพิ่มการรับนักศึกษา 32 คน จากจ านวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 
หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์        
ปีการศึกษา 2557-2560    

 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หลักสูตรและบริการ 
(1.1)  หลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับปรัชญาการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาล มีความรู้
และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถให้การดูแล
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกมิติของบทบาทพยาบาล ได้แก่ การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพ ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสากล ให้การพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Nursing) มีความไวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย
ในการแสวงหาความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล สามารถท างานเป็นทีมและประสานงานได้ดี 
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาสากลได้ดี สนใจใฝ่รู้  สามารถน าความรู้มาปรับปรุงตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
ครอบคลุมสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน ตามที่สภาวิชาชีพก าหนด
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปรัชญาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัด   
การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสากล โดยเน้นให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม การเรียนการสอนใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ น าผลงานวิจัยมาบูรณาการการเรียนการสอน 
สนับสนุนสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้ มี e-learning ทุกรายวิชา การสอนแบบ Active 
learning และ Problem based learning มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสอนภาคปฏิบัติ
ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work integrated learning) โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติในสถาน
บริการสุขภาพ ทุกรายวิชา 

ปัจจุบันส านักวิชาฯ มีการจัดการศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้ และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส าหรับนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2555  จนถึงปัจจุบัน 

 
การจดัหลักสตูรและกลยทุธ์การเรียนการสอนของส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์  มกีารด าเนนิงาน ดงันี้ 
การบริหารหลักสูตร ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลังสูตร ดังนี้  
1)  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล และ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา
พยาบาลศาสตร ์

2)  คณบดี ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจแก่
อาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนน าหลักสูตรไปใช้อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา   

3)  รองคณบดี วางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร (master plan) (4 ปี) และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ข้อคิดเห็น ชี้แนะ และรับรอง ก่อนเสนอขออนุมัติแผนการจัดการเรียนการสอน
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4) รองคณบดี วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษา คลอบคลุมทุกชั้นปี และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบ 

5)  หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแผนการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน 
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ให้บรรลุตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การก ากับติดตามของรองคณบดี 

6) ประเมินผลและทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละ
ภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าการรวบรวมรายงานผลการด าเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม 
แบบ มคอ.5 (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) 

7) รองคณบดี ด าเนินการประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการ และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่ อสิ้นปีการศึกษา ตามแบบ มคอ.7 
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(รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

8) รองคณบดี ท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ปี) ตามแบบ 
มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ไว้หรือไม่ รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

 
การจัดการเรียนการสอน   
ส านักวิชาฯ ใช้แนวคิดการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน  

เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานจริง และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชา   ส านักวิชามีเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ในการ
เตรียมความรู้สู่การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ และยังค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการน า
ข้อมูลย้อนกลับมาวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจัดรายวิชา
เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับบัณฑิต ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่าง การสาธิต การใช้กรณีศึกษา 
(case study) และการปฏิบัติการพยาบาลจริงในแหล่งฝึกที่เป็นสถานบริการสุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหา มีการกระตุ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมด้วยตัวผู้เรียน  ผ่านรายวิชาต่างๆ  

ปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 244  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
1 กรกฎาคม 2559) 
 

(1.2) การบริการ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ใน ลักษณะต่างๆ ได้แก่ 
1) การบริการวิชาการด้านวิชาชีพ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการให้แก่บุคลากร

วิชาชีพพยาบาล ได้แก่ 
1.1) การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ส านักวิชาฯ  

ได้ท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์   เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ   
ด้วยการให้ความรู้และพัฒนาทักษะเข้มข้นเพื่อขยายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู ้และความเชี่ยวชาญของ
พยาบาลให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน    ให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยมีชีวิตรอดปลอดภัย และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน  สามารถจัดการปัญหาได้ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล      
การปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจนได้รับการดูแลรักษาจนพ้นภาวะฉุกเฉิน  

1.2) การประชุมวิชาการ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการของ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ University of Michigan, School of Nursing ซึ่งให้ทุน
สนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักวิชาการด้านสุขภาพ และพยาบาลวิชาชีพ     
ในการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบ  
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2)  การให้บริการสุขภาพประชาชน 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับเทศบาลต าบลไชยมงคลและ

องค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารี   ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการดูแลสุขภาพประชาชน       
ในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โครงการดังกล่าวได้น ามาบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมและได้พัฒนาประสบการณ์ตรงในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  

3) บริการวิชาร่วมกับองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ 
3.1) การท างานร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน

งบประมาณ ให้กับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ติดเชื้อ HIV  โดยส านักวิชาฯ
ได้ร่วมกับทีมสุขภาพของสถานบริการสุขภาพในเขตนครชัยบุรินทร์  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

3.2) การท างานร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี และ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  ส านักวิชาฯ ได้ร่วมจัดอบรมพยาบาลวิชาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยเฉพาะด้าน Infection 
control อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี 
 

(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์ 
วิสัยทัศน์  
เป็นสถาบันผลิต “บัณฑิตพยาบาลและการวิจัยมีคุณภาพระดับสากล ใช้เทคโนโลยีดูแลปวงชนด้วยหัวใจ    

ความเป็นมนุษย์” 
ค าอธิบาย 

 - บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล  หมายถึงบัณฑิตพยาบาลมีความรู้ ทักษะทางการพยาบาล 
และความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลที่สภาการก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพของ           
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นสากล   

- งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล หมายถึง มีการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น คือ
ในเขตนครชัยบุรินทร์ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

- ใช้เทคโนโลยีดูแลปวงชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์           
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ ในฐานะเพื่อนมนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม ด้วยความตระหนักถึงศักดิ์ศรีและการมีคุณค่าของความเป็นปัจเจกบุคคล    

พันธกิจ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
  

1)  ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
2)  ผลิตผลงานวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและประเทศ 
3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางการพยาบาล 
4) ให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการทางสุขภาพ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  

และองค์กรมหาชน
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5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท้องถิ่น และประเพณีของวิชาชีพการพยาบาล 
อัตลักษณ์  บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
เอกลักษณ์ ส านักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป้าประสงค ์

1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถเชิงวิชาชีพและมีสมรรถนะสากล              
ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

2) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  

3) ส านักวิชาฯ ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเป็นที่พึ่งของสังคมในการดูแลสุขภาพ 
4) สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน  
5) บริหารจัดการส านักวิชาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ       

ค่านิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีค่านิยมองค์กร คือ ซื่อสัตย์ สุภาพ สะอาด ประหยัด  ซึ่งส านักวิชาฯ 
ได้ยึดถือมาโดยตลอด  

ปัจจุบันส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เพื่อระดม
ความคิดเห็นและถอดบทเรียนเก่ียวกับค่านิยมที่ส านักวิชาฯ ได้ยึดถือร่วมกัน เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผลส าเร็จ     
และได้ค าส าคัญ คือ  “มีความรับผิดชอบ รักความก้าวหน้า สามัคคี ซื่อสัตย์”  

สมรรถนะหลักของสถาบัน 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเพื่อระดมความคิดเห็น

และถอดบทเรียนเก่ียวกับสมรรถนะของส านักวิชาฯ   ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพรวมด้านความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรทุกคน  อันเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธ
กิจของส านักวิชาฯ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้  ร่าง สมรรถนะหลักของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ คือ    
“สอนดี วิจัยเด่น บรูณาการเป็น เน้นนวัตกรรม”  กล่าวคือ 

1) ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้  

2) ความสามารถด้านวิจัย 

3)  ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการหรืองานวจิัย 

4)  ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อน าสู่

การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ประเภทบุคลากร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อาจารย์ <1 1 3.85 
 1-3 4 15.38 
 4-6 11 42.31 
 >6 10 38.36 

รวม 26 100 
2. บุคลากรสายสนับสนุน <1 -  
 1-3 1 20 
 4-6 1 20 
 >6 3 20 

รวม 5 100 
 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร คุณวุฒิ จ านวน ร้อยละ 
1. อาจารย์ ปริญญาเอก 12 46.15 
 ปริญญาโท 14 53.85 
2. บุคลากรสายสนับสนุน ปริญญาโท 1 20 
 ปริญญาตรี 4 80 

 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 26.92 
อาจารย์ 19 73.08 
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ตารางที่ 4  แสดงภาระงานสอนต่อปีของอาจารย์เป็นรายบุคคล 

 
 
หมายเหตุ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 18 หน่วยกิตภาระงานต่อปี 

 

 1/2558  2/2558  3/2558

1 ผศ.ดร.รวมพร คงก ำเนิด 2.10 3.00 7.08 12.18

2 ผศ.ดร.จนัทกำนต์  กำญจนเวทำงค์ 8.20 4.08 8.48 20.76

3 ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง 8.00 10.66 2.83 21.49

4 ผศ.ดร.วันทนำ ถิ่นกำญจน์ 16.27 5.48 4.85 26.60

5 อำจำรย์ ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล 8.66 5.66 11.13 25.45

6 ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสด์ิ 9.17 4.99 11.75 25.91

7 ผศ.พ.อ.หญิง ดร.วัลลภำ บุญรอด 6.67 7.49 4.89 19.05

8 อำจำรย์จนิตนำ ตำปิน 6.66 2.99 9.70 19.35

9 อำจำรย์ณัฏจริำ วินิจฉัย 2.99 14.94 17.93 เรียนศำสตร์และศิลป์ 1/58

10 อำจำรย์ลักขณำ  ไชยนอก 3.32 4.24 11.71 19.27

11 ผศ.ดร.จนัทร์ทิรำ  เจยีรณัย 17.44 2.13 8.40 27.97

12 อำจำรย์ ดร.ณัฐฐิตำ เพชรประไพ 12.50 4.41 7.62 24.53

13 อำจำรย์ ดร.ศรัญญำ จฬุำรี 14.05 5.08 7.16 26.29

14 อำจำรย์วำริธร  ประวัติวงศ์ 12.53 1.66 2.66 16.85 เรียนเฉพำะทำง 2,3/58

15 อำจำรย์รวีวรรณ พงศ์พฒิุพชัร 3.33 4.66 7.89 15.88

16 อำจำรย์ ดร.ปัทมำ วำจำมัน่ 2.75 20.49 3.66 26.90

17 อำจำรย์ทัดขวัญ  มธุรชน 8.42 11.14 4.16 23.72

18 อำจำรย์สมชำย ชัยจนัทร์ 1.75 13.97 8.69 24.41

19 อำจำรย์ ดร.ศักดำ ข ำคม 10.67 3.00 5.41 19.08

20 อำจำรย์สิริกร ขำวบุญมำศิริ 10.84 3.00 5.63 19.47

21 อำจำรย์รัชดำภรณ์  ใจอ้ำย 10.67 5.25 5.83 21.75

22 อำจำรย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ 4.50 2.82 14.16 21.48

23 อำจำรย์ภรณี  อนุสนธิ 6.17 3.64 13.53 23.34

24 อำจำรย์วรรษชล พเิชียรวิไล 4.50 3.87 13.64 22.01

25 อำจำรย์กชกร   เพยีซ้ำย

26 อำจำรย์บัณฑิตำ นฤมำณเดชะ

หมายเหตุ

ภาระงานสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2558

ลำศึกษำต่อ

ลำศึกษำต่อ

ภาคการศึกษาที่
ล าดับที่ ช่ืออาจารย์

ภาระงาน

สอนต่อปี
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ตารางที่ 2 แสดงความคาดหวังในการปฏิบัติงานและปัจจัยแห่งความส าเร็จจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ความต้องการและความคาดหวัง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. อาจารย์ -การศึกษาต่อ 

-การเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนทกัษะ 
-ความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
 ความ  
-รายได้และสวัสดิการที่ด ี

- ความผูกพันในองค์กร 
- การบริหารเวลา 
- นโยบายของผูบ้ริหาร 
- โอกาสในความกา้วหน้าในอาชีพ 
- แรงจูงใจ ในการท างาน 
- การเติบโตของส านักวิชา เช่นการ
เปิดบัณฑิตศึกษา 
- การได้รับทนุหรืองบประมาณใน
การศกึษาต่อ 

2. บุคลากรสายสนบัสนนุ -ความมั่นคงในอาชีพ 
-รายได้และสวัสดิการที่ด ี
-การเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนทกัษะ 
-ความก้าวในการท างาน 

- ความผูกพันในองค์กร 
- การได้รับการยอมรับในผลงาน 
- โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
- บรรยากาศในการท างาน 
- รายได้ด ี

 
กลุ่มจัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกบัสถาบัน 
ส านักวิชาพยาบาล มีกรรมการประจ าส านักวิชา มีหน้าที่พิจารณาและกลั่น   ผู้แทนจากส านักวิชาฯ      

เป็นกรรมการสภาวิชาการ 3 คน ที่มีหน้ากลั่นกรองวาระการประชุมของสภาวิชาการ และเข้าร่วมเป็นกรรมการสภา
วิชาการพร้อมคณบดี เพื่อร่วมพิจารณาภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ ของส านักวิชาฯ 
และส านักวิชาอ่ืนๆ และให้ข้อมูลเพิ่มเมื่อมีการซักถามหรือต่อรองเพื่อให้ภารกิจของส านักวิชาบรรลุตามแผนการจัด
การศึกษา นอกจากนี้ตัวแทนของคณาจารย์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาของส านักวิชาพยาบาล เช่น กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการจริยธรรมการวิจัย 
กรรมการทุนการศึกษา กรรมการฝ่ายวินัย กรรมการศูนย์เครื่องมือ กรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการสหกิจ
ศึกษา เป็นต้น  โดยท าหน้าที่ในการต่อรองให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เ พื่อการ
พัฒนางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อก าหนดพิเศษทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญ 
มหาวิทยาลัยฯ มีข้อก าหนดพิเศษด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมเป็น 

คณะกรรมการ คณะท างาน อาทิ  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย คณะท างานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพกาย/การตรวจสุขภาพประจ าปี  
คณะท างานก ากับดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการของเสียสารเคมีภายใน           
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิด A 
(H1N1)  คณะท างานระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน อาทิ ISO/IEC 17025, 18001  คณะท างานจัดระบบ
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จราจรภายในมหาวิทยาลัย  คณะท างานโครงการขับขี่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
 

(4) สินทรัพย์ 
อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
การบริหารจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถ

พัฒนาองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมกับภารกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า ประหยัด  มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพและผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
เอ้ือต่อการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรที่มีคุณภาพและทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้สามารถพัฒนา
ความรู้และทักษะของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  

สิ่งอ านวยความสะดวก 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น ที่พัก ณ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  รถรับ-ส่งนักศึกษาพยาบาล     
ไปยังแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบจัดการสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการให้บริการ
ระบบเครือข่ายไร้สาย มทส. (SUTwifi) เพื่อสนับสนุนการท างานของคณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา โดยขยาย
การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่ตามสถานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่  ห้องเรียน           
ห้องประชุม อาคารที่ท าการทุกหลัง รวมถึงหอพักนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Access Point) ตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ได้จัดให้มีบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ตแก่นักศึกษา       
ในบริเวณอาคารเรียนรวม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง และหอพักนักศึกษา 
รวมทั้งได้ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ADSL เพื่อบริการแก่บุคลากรในบริเวณกลุ่มเรือนพักบุคลากร ห้องสมุด
ดิจิตอล  บริการด้านกีฬาและสุขภาพ  บริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย  ส านักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)  ส านักงานธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย   ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร้านสะดวกซื้อ           
ร้านจ าหน่ายอาหารและ สินค้าอุปโภคบริโภค   ร้านซักรีด  ร้านตัดผม  ร้านฟาร์มมาร์ทจ าหน่ายผลผลิตและพืชผัก
ปลอดสารพิษของฟาร์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มทส. สุรสัมมนาคารให้บริการที่พัก อาหารและสถานที่
ประชุมสัมมนา และสถานีวิทยุ มทส. 

 
(5) กฎระเบียบ ข้อบงัคับ 

ส านักวิชาฯ ด าเนินการตามพันธกิจภายใต้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  
ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการ
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการด าเนินงานทุกด้านตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ทั้งระเบียบด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มีกระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
ทุกหลักสูตร สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา และมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก 
ส าหรับด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการให้นักศึกษาเข้า
สอบวัดความรู้เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพและสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล      
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย พยาบาลความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ       
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2543  
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านักวิชา มีรองคณบดี    
ท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัย รับผิดชอบงานของ
สาขาวิชาและสถานวิจัย และมีส านักงานคณบดี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จ านวน 5 คน รับผิดชอบดูแล
การบริหารและธุรการ การบริหารจัดการโดยคณะบุคคลในระดับส านักวิชา คือ คณะกรรมการประจ าส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของส านักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน       
ที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณบดี (รักษาการแทน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)  รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ (รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน) หัวหน้าสถานวิจัย 
ผู้แทนอาจารย์ 2 ท่าน 1 ท่านน าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 1 ท่าน        
ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสาขาวิชา ร่วมประชุมอาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชา พิจารณากลั่นกรองประเด็นของสาขาวิชา ก่อนน าเข้าหารือหรือขออนุมัติคณะกรรมการประจ าส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ การบริหารจัดการจองคณะกรรมการต่างๆ ในส านักวิชามีการด าเนินการเช่นเดียวกัน  
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(2)  ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้เรียนของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ คือนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต 
ศิษย์เก่า พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน ผู้บริหารส านักวิชาฯและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงาน รวมทั้งชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของส านักวิชาฯ 

(2.1)  ผู้เรียน 
กลุ่มนักศึกษา  มีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่

จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะและจบไปมีงานท า  ส านักวิชาฯ ได้มีการทบทวนหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน
การสอนทุกภาคเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามความคาดหวัง โดยมีการ
บริการเพื่อพัฒนาความพร้อม และสนับสนุนผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และหลังจบการศึกษา เช่น 
การจัดโครงการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาลให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา โครงการเตรียมความพร้อม  โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับบริการวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา การจัดห้องสมุด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ที่ทันสมัย เป็นต้น  

(2.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) ผู้ใช้บัณฑิต มีความคาดหวังต่อหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทั้งความรู้ความช านาญ
และมีทักษะทางวิชาชีพตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบ
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และพฤติกรรมที่ดี ส านักวิชาฯ ได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา           
การพัฒนาโครงการสุขภาพในชุมชน และการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ  

2) พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการพัฒนาหลักสูตร        
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิต          
พึงประสงค์ จบไปมีงานท าและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีความคาดหวังในการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญในการสอนโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทางวิชาการ ส านักวิชาฯ มีบริการ
สนับสนุนต่อพนักงานสายวิชาการ คือ การส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอก และการขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น 
การพัฒนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตารา 
เป็นต้น  

3) ผู้บริหารส านักวิชาพยาบาลมีความคาดหวังต่อหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ      
ตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่มีมีอัตราการออกจากการศึกษาก่อนเวลาในหลักสูตร 
และมีความคาดหวังถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ์ภาระงานของ
มหาวิทยาลัย และการผลักดันให้การด าเนินงานของส านักวิชาฯ บรรลุถึงวิสัยทัศน์ 

4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความคาดหวังต่อหลักสูตร มีผู้เข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคล้องตามกรอบ มคอ. และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอนเด็กที่ไม่เก่งให้เป็นคนเก่งหรือมีความสามารถปานกลาง  มีทักษะทาง
วิชาชีพการพยาบาลและมีความพร้อมปฏิบัติงาน และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทานุบ ารุงฯ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

5) ชุมชนที่รับบริการวิชาการต่างๆ ของส านักวิชาฯ มีความคาดหวังต่อหลักสูตรในการ พัฒนาคุณภาพ
การดูแลประชาชน สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ
ชุมชนและสถานบริการสุขภาพต่างๆ ส านักวิชาฯ มีการประชุมร่วมกับองค์กรในชุมชนในการพัฒนาโครงการบริการ
สุขภาพตามความต้องการของชุมชนและน ามาจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาร่วมมือ
กับชุมชนและพัฒนางานวิจัยหรือบริการวิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ตามแผนที่ก าหนด  

(2.3) ลูกค้ากลุ่มอื่น:  
พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ฉุกเฉิน พยาบาลกลุ่มนี้มีคาดหวังการเข้าเรียนในหลักสูตรที่มาตรฐานสากล ที่สามารถพัฒนาศักยภาพพยาบาลขั้นสูง  
เมื่อจบการศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และโอกาสศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาโท 

(2) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

                ผู้ส่งมอบของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน ส านักวิชาที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร     

คู่ความร่วมมือ ได้แก่ สถานบริการสุขภาพ สภาการพยาบาล  โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ  มีบทบาท
ในการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพของระบบบริการสุขภาพ และให้ข้อมูลคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่สถานบริการสุขภาพต้องการ และเป็นคู่ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างเรียน โดยร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตร ออกแบบวิธีการเรียนการสอน การอบรม และการเตรียมพร้อมนักศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติ       
ในการปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ และในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
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ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสถานสถานบริการสุขภาพ และเป็นแหล่งทุนสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งใน
ขณะที่ก าลังศึกษาและหลังจบการศึกษา  และรับเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา  ดังนั้นสถานบริการสุขภาพจึงเป็น
ทั้งคู่ความร่วมมือพัฒนานักศึกษาและเป็นผู้ใช้บัณฑิตไปพร้อมๆ กัน  

 การได้รับการสนับสนุนที่ดีและการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตของ    
ส านักวิชาฯ  ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  นอกจากนั้นส านักวิชาฯ ยังมีกลไกส าคัญในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบหรือคู่ความร่วมมือผ่านการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU)  

 

ตารางที่ 6  แสดงความร่วมมือ บทบาทที่เกี่ยวข้องข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกันและช่องทางการสื่อสาร 

กลุ่ม บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงานร่วมกัน ช่องทางการสื่อสาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา เตรียมความพร้อมให้
นักเรียน โดยให้
ค าปรึกษาและน า
สาขาวชิาทีน่ักเรียน
สนใจ 
 

1. เตรียมความพร้อมโดยการแนะแนว 
สาขาวชิาทีน่ักศึกษาสนใจเข้าเรียน 

2. เตรียมความพร้อมด้านความรู้
พื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
ที่นักเรียนเลือก 

3. เตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 

 

หนังสือราชการ 

รายงานการประชุม 

โทรศัพท ์

Website 
Email 

ผู้ปกครองนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนนุให้
นักศึกษาได้ศึกษาใน
สาขาวชิาทีน่ักศึกษา
สนใจหรือมีความถนัด 

1. เตรียมความพร้อมเร่ืองความเป็นอยู่
ขณะเรียนในมหาวิทยาลัย การปรับตัว 

2. ให้ค าปรึกษา ก าลังใจแก่นักเรียน 

3. ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ 
อย่างต่อเนื่องกับอาจารย์ผูส้อน และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

หนังสือราชการ 

รายงานการประชุม 

โทรศัพท ์

Website 
Email 
การเยี่ยมติดตาม 

หน่วยงานเจ้าของ
ทุน 

สนับสนนุการให้
ทุนการศึกษากับ
นักศึกษาที่ได้รบัทุน 

1. ให้รายละเอียดทุนการศึกษา 

2. ดูแล ก ากับการใช้ทุนการศึกษาให้
เหมาสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้ให้ทุนการศึกษา 

หนังสือราชการ 

รายงานการประชุม 

โทรศัพท ์

Website 
Email 
การเยี่ยมติดตาม 

 

ส านักวชิา
วิทยาศาสตร ์

ส านักวชิาเทคโนโลยี
สังคม และส านัก
วิชาแพทยศาสตร ์

จัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป และหมวดรายวชิา
เฉพาะ ให้เป็นไปตามผล
การเรียนรู้รายวิชา 

1. จัดการเรียนการสอน  
2. ร่วมแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ 
ผลการเรียนและการประเมินผล  

หนังสือราชการ 

รายงานการประชุม 

โทรศัพท ์

Website 
Email 
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กลุ่ม บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงานร่วมกัน ช่องทางการสื่อสาร 

โรงพยาบาลศนูย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาล
ชุมชน 

- การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏบิัติการ
พยาบาล 

-การให้ทุนการศึกษา 

1. ร่วมลงนามร่วมมือด้านวิชาการ 

2. เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิของนักศึกษา 

3. การรับรองสถาบนัการศึกษา 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏบิตัิงาน 

ประชุม 

การประเมินการ
รับรองสถาบัน 

การประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏบิัติการ
พยาบาล ในชุมชน 

1. ร่วมลงนามร่วมมือด้านวิชาการ 
2. เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบตัิงานวิชาชีพ
การพยาบาล 

3. การรับรองสถาบนัการศึกษา 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุม 

การเยี่ยมติดตาม 

 

หน่วยงานของผู้ใช้
บัณฑิต 

การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัต ิ

1. ก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นของ
บัณฑิต 

2. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาในส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์

หนังสือราชการ 

รายงานการประชุม 

โทรศัพท ์

Website 
Email 
การเยี่ยมติดตาม 

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้จัดสถานศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีจุดเด่นและมีความเหมาะสม
ส าหรับการเป็นคู่เทียบ  เพื่อใช้เป็นสถาบันอ้างอิงในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กรของส านักวิชาฯ ดังนี้ 

(1)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นคณะวิชาที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นเป็น
อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์มายาวนานกว่า 
50 ปี  มีการจัดการศึกษาทั้งระดับตรี โท เอก มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  เน้นการจัด
การศึกษาแบบ community base  ซึ่งส านักวิชาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นคู่เทียบในการ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และสัดส่วน
อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ในประเด็น “การผลิตบัณฑิตพยาบาลและวิจัยมี
คุณภาพระดับสากล” 

(2) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตั้งแต่แรกเริ่ม
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีประมาณ     
10 ปี  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  แต่มีความโดดเด่นด้านการจัด       
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งเหมาะที่จะใช้เป็นสถาบันอ้างอิงในการแข่งขันด้านคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพื่อช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ในประเด็น “บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล” 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

D:\งานประกันคุณภาพ สวพย\QA_IN 2558\01-เลขานุการประเมิน\1-การเตรียมการประเมินระดับส านักวิชา 58_SUT\11-รายงานผลการประเมิน ระดับส านักวิชา 8_09_59.docx      15 

ส าหรับข้อมูล จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อมูลจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับอ้างอิงเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนั้น       
มีข้อจ ากัดของการได้มาซึ่งข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูลเข้าถึงได้ยาก ไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย และบางแห่งมีข้อมูลจ ากัด     
จึงยังไม่สามารถน าข้อมูลจากคู่เทียบมาเปรียบเทียบได้อย่างเป็นรูปธรรม    

 
(1)  ล าดับในการแข่งขัน 

คู่แข่งขัน ประเด็น 

การแข่งชัน 

ตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์/เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

คณะ 
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

 

การจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

- จ านวนหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา  

ปี 2562 เปิดรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 

 - การพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
เป็น Module หนึ่ง ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์
เฉพาะสาขา 
 - การสนับสนุนการไดร้ับทุนวิจยัของอาจารย ์

 - การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
สู่ต าแหน่งวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย ์

ร้อยละอาจารย์ทีม่ี
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
เพิ่มขึ้น 

อาจารย์ระดับ
ปริญญาโทจบ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกอย่าง
น้อยปีละ 1 คน
ในช่วง 5 ปี 

 - การจัดสรรเวลาให้อาจารย์เตรียมความ
พร้อมการเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก 

 - สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก
ในต่างประเทศ หรือภายในประเทศ 

 - วางแผนจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของอาจารย ์
 - วางแผนการจัดภาระงานให้อาจารย์ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนด 

 - ศึกษาการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
การศึกษาต่อ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละต าแหน่ง
ทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

จ านวนต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

อย่างน้อยปีละ 1 คน 
ในช่วง 5 ปี 

 - การจัดสรรเวลาให้อาจารย์ 
 - การให้ค าปรึกษาอาจารย์เป็นรายบุคคล 

 - การจัดคลินิกให้ค าปรึกษาโดยสถานวิจัย 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์
 

 
ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง 

คุณภาพบณัฑิต    
ป.ตรี ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของผลการ
สอบภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิต
พยาบาล 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
สอบภาษาอังกฤษ 
ระบบ TOEFL 
เท่ากับ 420  

 - การสอน 

 - อาจารย์ 
 - นักศึกษา 
 - กิจกรรมการพัฒนาภาอังกฤษ 
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การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การประเมินผลโดยการสอบ OSCE ในรายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ และการพยาบาลฐาน ส าหรับทักษะ

การพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องก่อนฝึกรายวิชาที่มีความซับซ้อน การน าผลงานวิจัย
มาใช้ การให้สืบค้นงานวิจัยในรายวิชาต่างๆ  การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย การเรียนการสอน แบบ active 
learning และ การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้การสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความพร้อม 
ไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  และจากการที่อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยและได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการท าวิจัย จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ท าให้อาจารย์มีโอกาสใน
การพัฒนางานวิจัยที่น ามาพัฒนา  การเรียนการสอนที่ทันสมัย และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 แหล่งข้อมูลที่จะน ามาเปรียบเทียบระหว่างสถาบัน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแข่งขนั ดูได้จาก 

ตารางดังนี ้
 

ตารางที่ 7 แสดงแหล่งและประเภทของข้อมูลที่น ามาตรวจสอบความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อมูลการแข่งขัน แหล่งข้อมูล ข้อจ ากัดของข้อมูล 
ล าดับของความนิยมในการเลือก Admission สกอ. เปรียบเทียบจากสื่อไม่มี

จาก สกอ. 
คะแนน Admission สกอ. ไม่เผยแพร่ 
อัตราการสอบผ่าน National License สภาการพยาบาล ไม่เผยแพร่ 
อัตราการมีงานท าของบัณฑิต สกอ. เข้าถึงข้อมูลยาก 
คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก สกอ. ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวชิาการ
ระดับต่างๆ 

สกอ. ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 

คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ สกอ. ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 
จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สกอ. ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 

 
ข. บริบทเชงิกลยุทธ ์

การน าระบบคุณภาพ (Quality Assurance: QA) สู่งานประจ า การบูรณาการระบบคุณภาพกับการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: RM) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF)  โดยใช้ระบบคุณภาพ CUPT-QA ทั้งระดับหลักสูตรและระดับส านักวิชาฯ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการด าเนินงาน  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เน้นผลสัมฤทธิ์แบบมุ่งเป้าและเน้นนักปฏิบัติให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ ให้โอกาสทุกคนในการท างาน  ให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรทุกระดับ 
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ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีแผนพัฒนาส านักวิชาฯ  ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางของแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิชาฯ 
ร่วมกันกับคณาจารย์และบุคลากรทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส านักวิชาฯ 
ผ่านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   ซึ่งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน (DO) อย่างชัดเจน  ส านักวิชาฯ ได้ใช้แผนพัฒนาส านักวิชาฯ เป็นแนวทางในการด าเนินงานในช่วงปี 
และมุ่งเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และพร้อมรับส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
ส านักวิชา (CHECK) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเป็นหลัก   ซึ่งทุกหน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส (1 ปี/4 ครั้ง) 
ผ่านระบบจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นน าผลหรือ
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่ได้ไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตามมาตรการ (ACTION) เพื่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดให้สูงยิ่งขึ้นไป 

 
กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีแผนการจัดการความรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-ปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นความรู้

ในตัวบุคคล ความรู้จากตัวบุคคลที่ปรากฏชัด ความรู้จากการด าเนินงาน และความรู้จากภายนอก ส านักวิชาฯ ได้
ด าเนินงานตามแผนโดยสอดแทรกนโยบายการด า เนินงานผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองภารกิจ        
ของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การด าเนินงานทุกกิจกรรม   
จะสรุปรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อๆ ไป  
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หลัก (Core indicators)  

 
ตัวบ่งชี้ที่ C.1   : การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate) 
  (AUN QA 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2)   
ผลการด าเนินงาน   :  

ในปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดการรับนักศึกษาใหม่ไว้ที่ 80 คน ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ของโครงการผลิตเพิ่ม  ประกอบด้วย วิธีการรับตรง จ านวน 80 คน แบ่งออก เป็น การสอบตรง 65 คน และ 
ผ่านระบบ แอดมิดชั่น 15 คน  ซึ่งด าเนินการจัดสอบโดยศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย
วางเป้าหมายอัตราการพ้นสถานภาพการศึกษาไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 5 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75     

การรับนักศึกษา 
1) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ การวางแผนการรับนักศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1) ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและก าหนดวิธีปฏิบัติในการรับ
นักศึกษา ประกอบด้วย แผนการรับนักศึกษา ผลการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา 2555-2557 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม ผลการศึกษาของนักศึกษา ประกาศของ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อก าหนดจ านวนรับ เกณฑ์ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักศึกษา  

1.2) ก าหนดเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการรับนักศึกษา 
ปรากฏอยู่ในประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558  

1.3)  กลไกการรับนักศึกษา  เพื่อให้กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
ส านักวิชาฯ มีกลไกในการรับนักศึกษา ผ่านการท างานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้  

- คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน       
มีรองอธิการบดี คณบดีส านักวิชาต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒภายนอก เป็นกรรมการ 

- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ 
- คณะกรรมการทดสอบสุขภาพจิตฯ 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสุขภาพร่างกายฯ   
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

2)  ส านักวชิาได้ด าเนินการรับนกัศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ ดังนี้ 
2.1)  จัดท าประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
  2.2)  ส านักวิชาฯด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ website และ 
facebook ของมหาวิทยาลัยและของส านักวิชาฯ โดยก าหนดจ านวนรับตามแผนการศึกษาไว้ที่ 80 คน แบ่งออก 
เป็น การสอบตรง 65 คน และ ผ่านระบบ แอดมิดชั่น 15 คน 
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2.3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สอบข้อเขยีน 
ก่อนส่งข้อมูลให้คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
จ านวน 1,306 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 1,369 คน 

2.4) ด าเนินการสอบข้อเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 946 คน มีผู้ขาดสอบ 360 คน คิดเป็น 27.56% 

2.5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อรวบรวมคะแนนและรายชื่อผู้เข้าสอบ
ข้อเขียนและเก็บไว้เป็นความลับก่อนส่งให้คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  

2.6) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ พิจารณาตัดสินผล
เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต จ านวนทั้งสิ้น 199 คน  

2.7) ด าเนินการพิจารณาผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสัมภาษณ์        
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดที่รับผิดชอบ และส่งผลให้ คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาฯ ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 134 คน แบ่งออกเป็นรายชื่อตัวจริง 100 คน 
และส ารอง 34 คน เนื่องจากในปี 2555-2557 มีอัตราการสละสิทธิ์สูงถึงร้อยละ 50-60   

2.8)  ในปีการศึกษา 2557 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สามารถรับนักศึกษาใหม่ (ที่จะเข้าศึกษา  
ปีการศึกษา 2558) ได้ครบเต็มจ านวนที่ตั้งเป้าไว้ คือ 80 คน   

3)  ผลการรับนักศึกษา 
เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษาสละสิทธิ์จ านวนมาก ส านักวิชาจึงมีการเฝ้าติดตาม

และประเมินกระบวนการรับนักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา         
ซึ่งพบว่า   

3.1)  การประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งมีผลต่อจ านวนการสมัครสอบ โดยใน   
ปกีารศึกษา 2558 มีผู้สมัครสอบ จ านวน 1,306 คน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีผู้สมัครสอบ 1,813 คน   

3.2)  มีนักศึกษาสละสิทธิ์การสอบข้อเขียนจากร้อยละ 24.90 ในปีการศึกษา 2557 เป็นร้อยละ 
27.56 ในปีการศึกษา 2558  

3.3) มีนักศึกษายืนยันที่จะเข้าศึกษาจ านวนมากโดยนักศึกษาตัวจริงที่ประกาศรายชื่อไว้ 100 คน 
ยืนยันสิทธิ์ถึง 84 คน และมีนักศึกษาอันดับส ารองรอเรียกอีก 34 คน ท าให้ส านักวิชาอาจต้องรับนักศึกษามากกว่า
แผนที่ก าหนดไว้ และอาจมากกว่าเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก าหนด (ไม่เกิน 88 คน)    

4) การปรับปรุงการรับนักศึกษา   
ส านักวิชาฯ ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
4.1) เมื่อทราบจ านวนผู้สละสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียนว่ามีจ านวนสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  

ส านักวิชาจึงได้จัดโครงการ “หนูอยากเรียนพยาบาลที่ มทส.” โดยให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อ
สื่อสารความรักความห่วงใยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองถึงผู้สอบผ่านข้อเขียนแบบตัวต่อตัว 
คณาจารย์และเพื่อลดจ านวนการสละสิทธิ์และดึงดูดใจให้นักเรียนที่สอบผ่านอันดับต้นๆตัดสินในเข้าศึกษาให้มาก
ที่สุด   นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จึงจัดกิจกรรมต้อนรับน้องและผู้ปกครองของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในวันที่เข้ารับการ
สัมภาษณ์ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การท าคลอด การช่วยฟื้นคืนชีพ การฉีดยา เป็นต้น  

4.2) ทันทีที่ทราบว่ามีผู้สมัครสอบตัวจริงยืนยันสิทธิ์ถึง 84 คน ส านักวิชาฯ จึงได้แจ้งความประสงค์      
ที่จะงดรับนักศึกษาผ่านระบบแอดมิดชัน เพื่อป้องกันการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนที่ก าหนดไว้และเกินเกณฑ์          
ที่สภาการพยาบาลก าหนด     
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จากการผลประเมินและการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเป็นระยะๆ ข้างต้น ท าให้ในภาค
การศึกษา 2558  ส านักวิชาสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่วางไว้ คือ 80 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่ประกาศ
เป็นตัวจริง 74 คน และนักศึกษาอันดับส ารองเพียง 6 คน  ซึ่งคาดว่านักศึกษาที่เป็น input ในปีการศึกษา 2558 นี้
จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีกว่ารุ่นที่ผ่านมา เนื่องจากในรุ่นที่ผ่านมาประกอบด้วยนักศึกษาที่ประกาศในอันดับ
ส ารองเป็นส่วนใหญ่    

ตารางที่ C.1-1 การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
ปี

การศึกษา 

จ านวน
ผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 

จ านวนที่ประกาศ 
รับตามแผน  

(No. Offered) 

สัดส่วนจ านวน
ผู้สมัครต่อ
จ านวนที่

ประกาศรับ 

จ านวนผู้มสีิทธ ิ
เข้าศึกษา 

(No. 
Admitted) 

นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

นักศึกษาท่ีมีผล 
การเรียนในชั้นปีที่ 1 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2555 496 48 1:10  48 48 100.00 48  100.00 
2556 1,698 48 1:35 48 47 97.92 46  95.83 
2557 1,825 80 1:23 80 75  98.60 74  92.50 
2558 1,369 80 1:17 80 80 100.00 79  98.75 

 

การคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มีการก าหนดอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (พ.ศ. 2556) ซึ่งก าหนดให้อัตราผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบจากจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่มหรือถอนรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในแต่ละปีการศึกษา 
และหลักสูตรยังได้ก าหนดอัตราของนักศึกษาที่พ้นสถานภาพไว้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีระบบการติดตามและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดให้         
รองคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงานจ านวนนักศึกษาที่มีผลการเรียน (GPAX) ต่ ากว่า 1.80 และ 2.00       
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ เช่น การให้ค าปรึกษา
ปัญหาการเรียนและปัญหาส่วนตัวผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  การให้นักศึกษาเข้าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วย
น้องในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ า ซึ่งพิจารณาจากรายวิชาที่เคยมีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก     
ผลสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ และ ความประสงค์ของนักศึกษาเอง   ส าหรับนักศึกษา      
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการพ้นสถานภาพการศึกษา (GPAX < 1.80) นั้น  หลักสูตรได้จัดระบบให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาการจัดแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพนักศึกษาเป็นรายบุคคล   

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีอัตราการพ้นสถานภาพ เพียงร้อยละ 2.17   
ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ จะเป็นไปตามเป้าหมาย และพบว่าผลการด าเนินงานในช่วงปีการศึกษา 
2555-2557 มีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากอัตราการพ้นสถานภาพลดลงเป็นล าดับ   แต่ในปีการศึกษา 2558  มีอัตราการ
พ้นสถานภาพเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 เล็กน้อย (ดังตาราง C.1-4)  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ปัญหาอัตราการพ้นสถานภาพการศึกษาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในมีการศึกษา 2558  พบว่า ปัญหาเกิดจากมีนักศึกษาจ านวน 1 คนพ้นสถานภาพในปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งเป็นการพ้น
สภานะภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากนักศึกษาขอลาออกเพราะต้องการเปลี่ยนไปเรียนสาขาวิชาอ่ืน ไม่ใช่การพ้น
สภาพจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมก าหนดแนวทาง
เพื่อป้องกันปัญหาโดยการให้ข้อมูลเก่ียวกับวิชาชีพพยาบาล และลักษณะการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์ ร่วมกับการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาการปรับตัวอย่างใกล้ชิด 
 
ตารางที่ C.1-2 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

รวม 
ปี 1  ปี 5 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

2555 47 48 48 50 - 194 
2556 46  46* 48 48 - 190 
2557 74 45 46 47 1 213 
2558 79 73 46 46 1 244 

หมายเหตุ :  . *  มีนักศึกษา 1 คนขอรักษาสภาพโดยไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจากรอประกาศผลการศึกษาต่อต่างประเทศ และได้ขอลาออกเพ่ือศึกษา
ต่อต่างประเทศจึงเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 2 จ านวน 46 คน  

ที่มา: ศูนย์บริการการศึกษา 

 

ตารางที่ C.1-3  คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รุ่นปีการศึกษา จ านวน (คน) GPAX เฉลี่ย 

2554 48 3.20 
2555 46 3.00 
2556 45 3.20 
2557 73 2.90 
2558 79 3.03 

หมายเหต ุ:     รุ่นปีการศึกษา 2554-2557 จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2558 
                    รุ่นปีการศึกษา 2558       จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2558 
ที่มา: ศูนย์บริการการศึกษา 
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ตาราง C.1-4  อัตราการคงอยู่และอัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมายเหตุ   *  มีนักศึกษาทั้งหมด 47 คน แต่ลงทะเบยีนเรียน 46 คน เนื่องจากมีนกัศึกษา 1 คนรักษาสภาพเพื่อรอผล 
 การศึกษาตอ่ต่างประเทศ และได้ขอลาออกเพื่อศึกษาตอ่ต่างประเทศ 

** นักศึกษาก าลังเรียนชั้นปีที ่5 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน 5 ป ี

ที่มา :  ศูนย์บริการการศึกษา 

 
การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555  ได้ตั้งเป้าหมายอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา     
ที่หลักสูตรก าหนด (ระยะเวลา 4 ปี)  ไว้ที่ร้อยละ 90 ของนักศึกษาแต่ละรุ่น  โดยมอบหมายให้รองคณบดีและอาจารย์   
ที่ปรึกษา เฝ้าติดตาม ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และต้องน าเสนอ            
ผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา เช่น ผลการสอบกลางภาคได้คะแนนต่ ามาก หรือ มี GPAX < 2.00 เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือ ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนและพี่ช่วยน้อง และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา    
ที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชาที่ส านักวิชาเป็นผู้จัดสอน  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าส านักวิชาฯ  ได้ด าเนินการเปิดสอนในรายวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมจาก
แผนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 4 ปี ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็น
รายวิชาที่สามารถจัดสอนได้ครบชั่วโมงตามจ านวนหน่วยกิตและไม่ขัดต่อระเบียบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2558 การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ มีอัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปีตามระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรถึง ร้อยละ 97.83  มีคะแนนสะสมเฉลี่ยขณะส าเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 3.00 (ตาราง C.1-3)  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 2.75  โดยมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 
5 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17  ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
และพบว่า ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552  ซึ่งบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 
2555-2557 มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ในปีการศึกษา 2558 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 
2557 เล็กน้อย ดังปรากฏในตาราง C.1-4 จากข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์สาเหตุที่ท า
ให้อัตราการส าเร็จการศึกษาในมีการศึกษา 2558 ลดลงเล็กน้อย พบว่า ปัญหาเกิดจากนักศึกษาไม่สามารถสอบผ่าน
รายวิชา เคมีพื้นฐาน 1, กายวิภาคศาสตร์,  สรีรวิทยา, หรือ ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก เป็นต้น  ซึ่งเป็นวิชาบังคับก่อน
ของรายวิชาอ่ืน  ท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเภสัชวิทยาและพยาธิสรรีวิทยา และรายวิชาเหล่านี้   
มีการเปิดสอนเพียงปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น  ส่งผลให้นักศึกษาต้องเรียนซ้ าชั้น
จนกว่าจะผ่านรายวิชาเหล่านี้ก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ต้องขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ  ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

รุ่นปีการศึกษา 
(รหัสรับเขา้) 

จ านวน
นักศึกษาที่

ลงทะเบยีนใน
ชั้นป1ี 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ภายในระยะเวลา 

จ านวนนักศึกษา 
ที่พ้นสถานภาพในชั้นปีที ่

ร้อยละของ
นักศึกษา 

ที่พ้น 
สถานภาพ 

4 ป ี 5 ป ี รวม 
1 5 3 รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2555 50 45 90.00 1 2.00 46 92.00 4 0 0 0 8.00 
2556 48 46 95.83 0 0.00 46 95.83 1 0 1 2 4.17 
2557 48 47 97.92 1 2.08 48 100.00 0 0 0 0 0.00 
2558  46* 45 97.83 1** 2.17 46 97.83 1 0 0 1 2.17 
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จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผนแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีการศึกษา 
2558-2559  ได้ด าเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบในกรณีที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาบังคับก่อนดังกล่าว ร่วมกับการติดตามดูแลนักศึกษาที่มี
ปัญหาส่วนตัวที่จะส่งผลต่อการเรียนผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล ควบคู่กับมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ในโครงการเพื่อช่วยเพื่อนและพี่ช่วยน้อง   
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น า 
ของประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

สูตรการค านวณ :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา = 
 
        =    3    
    1 
        = 3 
 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

4 คะแนน 3 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 (http://web.sut.ac.th/qa)   

 ระดับปรญิญาตร ี   
ตารางที่ C.1-1-1  การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตร   
ตารางที่ C.1-2-1  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตร 
ตารางที่ C.1-3-1  การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตร 

ตารางที่ C.1-4-1   คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตร  

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการและนวตักรรม โดยศูนย์บริการการศึกษา และส านักวชิา  
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ตัวบ่งชี้ที่ C.5   : การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ   
  (AUN QA 11.3) 
 
ผลการด าเนินงาน  :  
 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยส่วนแผนงานได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่
รุ่นปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบออนไลน์  (https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้   

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 ได้วางเป้าหมายการมีงานท าของบัณฑิตจบใหม่ภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษาไว้ที่ อัตราร้อยละ 100  โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการมีงานท า
ของบัณฑิตจบใหม่ในทุกปีการศึกษา  ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรและการติดตามจากโทรศัพท์  ไลน์ หรือ 
facebook  เพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์โดยส่วนแผนงาน   นอกจากการจัดเก็บข้อมูลแล้ว 
หลักสูตรยังมีกิจกกรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท าของบัณฑิตตั้งแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ได้แก่ การแนะแนว
ทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลต่างๆ การเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลและสถานประกอบการด้านสุขภาพเข้ามาให้ข้อมลู
เก่ียวกับการท างาน สวัสดิการ เงินเดือน และค่าตอบแทน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการท างาน  

ในปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555  
แม้ว่าบัณฑิตส าเร็จการศึกษายังไม่ครบ 6 เดือน  แต่จาการส ารวจของส านักวิชาฯ พบว่าบัณฑิตมีอัตราการมีงานท า
เท่ากับร้อยละ 100 และจากผลการด าเนินของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ยังพบว่าบัณฑิตพยาบาล   
มีงานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นกัน  นอกจากนี้ยังพบว่าบัณฑิตทั้งหมดได้งานท า
ตรงสาขา และระดับเงินเดือนขณะเริ่มท างานโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังตารางที่ C.2-1 
 

ตารางที่ C.2-1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  รุ่นปีการศึกษา 2555-2557 

ปี
การศึกษา
ที่ส ารวจ 

จ านวน
บัณฑิต 

จ านวน
บัณฑิตที่
ตอบแบบ
ส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต จ านวน
บัณฑิตที่ได้
งานท าตรง
หลักสูตร 

บัณฑิตที่ได้งานท า
ทั้งหมด 

เงินเดือน
โดยเฉลีย่ 

มีงานท า ศึกษา
ต่อ 

ไม่ได้ท างาน/
อยู่ระหว่างรอ

งาน 

จ านว
น 

ร้อย
ละ ได้

งาน 
ประกอบ

อาชีพอิสระ 

2555 45* 45  45  0 0 0 45 45 100 16,250 
2556 46 46 46 0 0 0 46 46 100 17,913 
2557 48 48 47 0 0 0 47 47 100 17,404 
2558 47 47 47 0 0 0 47 47 100 17,678 

หมายเหต ุ:   * ปี 2555 มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 46 คน เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บปว่ยกอ่นบรรจุเข้าท างาน   1 คน 
ที่มา : ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็นข้อมลู
ดิบ เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบช้ันน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

สูตรการค านวณ :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา = 
 
        =    4    
    1 
        = 4 
 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

4 คะแนน 4 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (http://web.sut.ac.th/qa) 

ตารางที่ C.2-1-1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี จ าแนกตามหลักสูตร   
ตารางที่ C.2-1-2  บัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ าแนกตามประเภทที่ได้งานท า 
ตารางที่ C.2-2-1  ผลการประเมินตนเองของส านักวชิาตามเกณฑ์ AUN QA ในตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานท าของบัณฑิต  

หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ จ าแนกตามหลักสูตร  
แหล่งที่มา :  - ฝ่ายวางแผน โดยส่วนแผนงาน  
                - ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยส านักวิชา 
 
 
 
 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.3   : คุณภาพของบัณฑิต   
  (AUN QA 10.6, 11.5) 
    
อัตลักษณ์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  คือ บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม            
ภูมิปัญญา และภูมิฐาน 

 
ผลการด าเนินงาน  :   

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีหลักสูตรที่ต้องบริหารจัดการเฉพาะระดับปริญญาตรีเพียง 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 และหลักสูตรปรับปรุง 2555   ซึ่งในปีการศึกษา 2558 เป็นปีการศึกษาที่
บัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษา   
 ส านักวิชาฯ มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพบัณฑิตด าเนินการโดย
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

1. ด าเนินการโดยส่วนแผนงาน  ได้จัดท าแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต  (ดังเอกสารประกอบที่ 
C.3-3) ซึ่งครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้บังคับบัญชา จ าแนกตามคุณลักษณะของบัณฑิต จ านวน 48 ข้อ (ดังเอกสาร
ประกอบที่ C.3-4) และจ าแนกตามอัตลักษณ์ จ านวน 35 ข้อ (ดังเอกสารประกอบที่ C.3-5) (ดังตารางที่ C.3-1 และ 
C.3-2)   

2. การด าเนินงานโดยส านักวิชาฯ  ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี (บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2556) และ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2555)    
 

ตารางที่ C.3-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รุ่นปีการศึกษาแรกเข้า  5223-5226 

ระดับการศึกษา/ 
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑติ  

จ าแนกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ทั้งหมด 
ตอบ
กลับ 

ร้อยละ 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

5. ดา้น
ความรู ้

3. ดา้น
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ดา้นทักษะ
ความสมัพันธ์
ระหวา่งบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

2. ดา้นทักษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะเชิง
วิชาชีพ 

 

ภาพรวม 

- รุ่นปีการศึกษา 2555*  45  10 22.2 4.52 4.31 4.24 4.46 4.21 - 4.35 
- รุ่นปีการศึกษา 2556** 25 25 100 4.26 3.73 3.69 4.00 3.62 3.88 3.86 

ที่มา : * ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
       ** ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
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ตารางที่ C.3-2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย           
รุ่นปีการศึกษาแรกเข้า 5223-5226 

 
บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ทั้งหมด ตอบกลับ ร้อยละ 
1. ด้าน 
ภูมิรู้ 

5. ด้าน 
ภูมิธรรม 

3. ด้าน 
ภูมิปัญญา 

ภาพรวม 

- รุ่นปีการศึกษา 2556 - - - - - - - 
- รุ่นปีการศึกษา 2555** 36 36 100 3.39 3.93 3.46 3.59 
- รุ่นปีการศึกษา 2554* 1,685 760 45.10 4.21 4.35 4.23 4.26 
- รุ่นปีการศึกษา 2553* 1,262 528 41.83 4.18 4.30 4.19 4.23 

หมายเหตุ : * รุ่นปีการศึกษา 2553-2554  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ไม่ได้จ าแนกตามหลักสูตร ซ่ึงด าเนินการส ารวจโดยส่วนแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

             **  ด าเนินการส ารวจโดยส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

 จากผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตในรุ่นปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีผลการส ารวจครบถ้วน พบว่า 
คุณภาพบัณฑิตของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(mean = 3.86) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในด้านความรู้ (mean = 4.26) และต่ าสุดในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (mean = 3.62)  ส่วนคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ขอน าเสนอผล
การส ารวจเฉพาะรุ่นปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีผลด าเนินการเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่า คุณภาพ
บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (mean = 3.59)   โดยมีคุณลักษณะที่มีคะแนนสูงสุดด้านภูมิธรรม รองลงมาคือด้าน
ภูมิปัญญา และด้านภูมิรู้ (mean = 3.93, 3.46 และ 3.39)  ตามล าดับ  
  เมื่อพิจารณาผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิต พบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ยังไม่ครบถ้วนท าให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพของบัณฑิตแต่ละรุ่นได้  ซึ่งอาจเกิดจากการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 (บัณฑิตส าเร็จการศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2555-2557)  ไม่ได้ใช้ TQF มาเป็นกรอบในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน การวัดคุณภาพบัณฑิตในปีการศึกษา 2553-2555    
จึงเน้นที่การวัดผลตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ส่วนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF มหาวิทยาลัย
ได้เร่ิมประเมินในรุ่นปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ด าเนินการในภาพรวมจึงท าให้มีการประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 1-5  
ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 ส านักวิชาจึงได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเองให้ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ  และวางแผน
จะด าเนินการต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาต่อๆ มา 

 

สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 
 

        =    3   
    1 
        = 3 
 

 

 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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 เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 

มีผลการด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมีระบบ แต่
ยังไม่สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าท่ีเกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้น
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ท่ีดีต่อเน่ือง ส่งผล
ให้การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices) 

  
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 (http://web.sut.ac.th/qa)      

ตารางที่ C.3-1-1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใชบ้ณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จ าแนกตามหลักสูตร  

ตารางที่ C.3-2-1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใชบ้ณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั จ าแนกตามหลักสตูร  

ตารางที่ C.3-3-1  ผลการประเมินตนเองของส านักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพของ
บัณฑิต จ าแนกระดบัการศึกษาและหลักสูตร  

เอกสารอ้างอิงที่ C.3-3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
เอกสารอ้างอิงที่ C.3-4  การจ าแนกรายข้อค าถามตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เอกสารอ้างอิงที่ C.3-5  การจ าแนกรายข้อค าถามตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 

แหล่งที่มา :  - ฝ่ายวางแผน โดยส่วนแผนงาน  
                - ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยส านักวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.4   : ผลงานของผู้เรียน   

  (AUN QA 11.4)   
    
นิยามค าศัพท์   :  

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

หมายเหตุ : การเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานของผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้รวมถึงผลงานที่ท า
ร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 ได้วางแผนพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามผล    
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้รายวิชา 701420 วิจัยทางการพยาบาล เป็นรายวิชาทฤษฎี  ซึ่งเน้น
การเขียนโครงการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และจากกา รประเมินผล
รายวิชาพบว่านักศึกษาต้องการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัยและต้องการพัฒนางานวิจัยต่อยอดจากชั้นเรียนเพื่อ
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ (เอกสารอ้างอิง C.4-1-1) ดังนั้นในปีการศึกษา 
2557 เป็นต้นมา หลักสูตรฯ ได้เปิดวิชาเลือก คือ วิชา 701421 โครงการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าโครงร่างการวิจัยที่มีศักยภาพ หรืออยู่ใน
ความสนใจไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าวส่งผลให้  นักศึกษามีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในภูมิภาค      
ในประเทศ และต่างประเทศ (ดังตารางที่ C.4-1) 

นอกจากการท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์แล้ว ผลงานของนักศึกษายังเกิดจาการท าโครงการต่างๆ ตาม
นโยบายการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการและการวิจัยร่วมกับอาจารย์อีกหลายโครงการ  
(เอกสารอ้างอิง C.4-1-2) 

 
ตารางที่ C.4-1 ผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2558 

ปีการศึกษา จ านวนผลงาน การน าเสนอผลงาน (ครั้ง) 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

2556 10*  - 1 
2557 3** 2 1 
2558 6** 1 2 

หมายเหตุ  *  รายงานประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย /นวัตกรรม 
 ** โครงร่างการวิจัย 
ที่มา : ส านักวิชา/สาขาวิชา 
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สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 
     

        =    2    
    1 
        = 2 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็นข้อมลู
ดิบ เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบช้ันน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน : ปรากฏที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 (http://web.sut.ac.th/qa)        

ตารางที่ C.4-1-1  ผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตร ปี
การศึกษา 2556-2558  

เอกสารอ้างอิงที่ C.4-1-1 รายชื่อผลงานและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2556-2558 

เอกสารอ้างอิงที่ C.4-1-2 รายชื่อโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและ/หรือ
งานวิจยั 

แหล่งที่มา :  ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม โดยส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 

 
 
 

   ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.2   : คุณสมบัติของอาจารย ์  

  (AUN QA 6.2, 6.4)   
ผลการด าเนินงาน  :  

  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้ผ่านการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ ส านักวิชาฯมีระบบและกลไกในการ
รับอาจารย์ใหม่ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ก าหนด
คุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ส านักวิชาฯ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์           
ของส านักวิชาฯมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ส าหรับด้านส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสภาการพยาบาล คือ อาจารย์ 1 คน ต่อจ านวนนักศึกษา  6–8 คน และมีมาตรฐานภาระงานสอน
ของมหาวิทยาลัยคือ 6 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือเท่ากับ72 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา มีการวางแผนภาระงาน
ล่วงหน้าตลอดทั้งปีการศึกษา นอกจากภาระงานสอนยังมีภาระงานด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการใ ห้
ค าปรึกษานักศึกษา และด้านอ่ืนๆตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของมหาวิทยาลัย คือ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยภาระงาน 
ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละงานนั้นสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน มีค่าน้ าหนักความส าคัญคิดเป็ นจ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์/หน่วยกิตที่แตกต่างกัน  

ส านักวิชาฯ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านคุณวุฒิ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการ
พัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ    ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร  ปี พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ในด้านการประเมินอาจารย์ 
ท้ายปีการศึกษา   ผู้บริหารจะประเมินผลอาจารย์จากภาระงานทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือนและผลการท างาน 
โดยมีการวางแผนการประเมินผลในระบบทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา และอาจารย์ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  ในด้านสมรรถนะของอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้
ก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน คือ ต้องมีคุณสมบัติตามตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก าหนด กล่าวคือ  

1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการการพยาบาล และต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ขึ้นไปในสาขาการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน   

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 และ มีบัตรสมาชิกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ 

3) ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล หรือสอนภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี  
4) ต้องมีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี     

ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์  ส านักวิชาฯ มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์มีสมรรถนะ
การเป็นอาจารย์พยาบาลและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตั้งแต่รับเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
โดยก าหนดแนวปฏิบัติไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2 หน้า 49)  ซึ่งมีทั้งที่ส่วนด าเนินการโดยส านักวิชาฯ และด าเนินการ
โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ อาจารย์ใหม่ต้องท าการสอบสอนและประเมินผลการสอบโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่อาจารย์ใหม่ ส านักวิชาฯ
มอบหมายให้หัวหน้าสาขาหรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่
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ทั้งทางด้านการสอนและการท าวิจัย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 

การประเมินสมรรถนะของอาจารย์  มี 2 ระดับ คือ 
1) การประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะท าการประเมินการสอนของอาจารย์ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยก าหนดภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยสถาบันพัฒนาคณาจารย์จะเป็นผู้รวบรวมผล
การประเมินและส่งผลการประเมินให้กับคณบดี  ในกรณีที่อาจารย์มีผลการประเมินต่ ากว่า เกณฑ์ (3.5 จากคะแนน
เต็ม 5) คณบดีจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าในการพัฒนาตนเอง 

2) การประเมินโดยผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในกระบวนการหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นอัตรา
เงินเดือนประจ าปี   

ปีการศึกษา 2557 ส านักวิชาฯ มีแผนรับอาจารย์ใหม่ ทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย การรับตามแผน
โครงการผลิตเพิ่มฯ จ านวน 4 คน และรับทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 คน  แต่ส านักวิชาฯ ได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้รับอาจารย์ใหม่ได้เพียง 4 คน  และส านักวิชาฯ สามารถด าเนินการรับได้ครบทั้ง 4 คน และทุกคนมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประกอบด้วย อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงสาขา จ านวน 4 คน  

ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเสียชีวิต จ านวน 1 คน ได้รับอาจารย์
ใหม่จ านวน 1 คน แต่อาจารย์ที่รับเข้ามามีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมหาวิทยาลัยมีระเบียบให้ผู้ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการน าเอกสารและข้อมูลการขอต าแหน่งวิชาการจากที่ท างานเดิมเสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
วิชาการพิจารณาเพื่อเทียบเคียงต าแหน่งทางวิชาการอีกคร้ัง  และเนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถยืนยันว่าจะ
สามารถเทียบเคียงได้หรือไม่  อาจารย์ที่รับเข้ามาจึงขอสละสิทธิ์หลังประกาศผลการสัมภาษณ์  หลังจากนั้นได้
ด าเนินการประกาศรับอาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในภาคการศึกษาที่ 3/2558  อาจารย์ใหม่ที่รับเข้า
มาในปีการศึกษา 2557-2558 จ านวน 5 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท   ซึ่ง 2 ใน 5 คนก าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ส านักวิชาฯ ได้วางแผนร่วมกับหัวหน้าสาขาให้อาจารย์ได้ลาศึกษาต่อเพื่อให้จบการศึกษา  โดยอาจารย์ 1 ท่าน
ขอลาศึกษาต่อ 6 เดือนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2559   ส่วนอีกท่านหนึ่งลาในการการศึกษาถัดไป  ส าหรับอาจารย์
ใหมอี่ก 3 คนที่ไม่มีประสบการณ์การสอน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลจ านวน 
2 คน ตามแผนที่วางไว้ เหลืออาจารย์ 1 คน ที่วางแผนส่งไปอบรมหลักจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนอาจารย์
ที่ยังไม่จบปริญญาโท ให้อบรบภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ต่อไป   

ส านักวิชาฯ  มีการพัฒนาอาจารย์ได้ตามแผนที่วางไว้ได้ทั้งหมด ทั้งการพัฒนาด้านคุณวุฒิ หรือการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาฯ ได้ผลักดันให้มีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน และระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน  ในส่วนของกระบวนการรับอาจารย์ต้อง
ปรับปรุง เพื่อให้สามารถรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้เร็วขึ้น โดยประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังหน่วยงาน 
องค์กรวิชาชีพ และการส่งเสริมพัฒนาศิษย์เก่าให้เป็นอาจารย์ โดยการพิจารณาศิษย์เก่าที่มีผลการเรียนดี ท างานดี  
มีความพร้อมในการศึกษาต่อให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกต่อไป  นอกจากนี้วิชาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ยัง
ไม่มีคู่มือการปฐมนิเทศ ส่งผลให้อาจารย์ใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารบุคคล และด้านการเรียนการสอน เป็นต้น ด้านการสอบสอน ด าเนินการได้
ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการประเมินศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นส านักวิชาฯ ควรปรับให้มีการด าเนินการปฐมนิเทศคณาจารย์ โดยไม่ต้องรอการปฐมนิเทศ
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พนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น และจัดท าคู่มือให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่างๆและสมรรถนะอาจารย์ที่
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ก าหนด 

ส านักวิชาฯ ได้ท าแผนการก าหนดอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานรายวิชา และก าหนด
ภาระงานของอาจารย์ทั้งปีการศึกษาอย่างเหมาะสม   ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2558 อาจารย์มีภาระงานสอนอยู่ในช่วง 
18–24 หน่วยกิต  เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์เต็มเวลา (FTEs) จะมีค่าเกินเกณฑ์
เล็กน้อย  เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจ านวน 2 ท่าน และอบรมเฉพาะทางการพยาบาล จ านวน 2 ท่าน 
นอกจากนี้ส านักวิชายังเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เขียนแผนพัฒนาตนเองล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ได้สอดคล้องกับความต้องการ  ได้แก่ การสอน การท าวิจัย แต่งต ารา การบริการวิชาการ เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวางแผนการจัดภาระงานสอนให้เอ้ือกับการพัฒนาตนเองของอาจารย์  เช่น การบริหารภาระงานให้อาจารย์ที่
ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้เตรียมพัฒนาภาษาอังกฤษ  เป็นต้น (ดังตารางที่ C.5-1) 
 

ตารางที่ C.5-1 ข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร  

ประเภท ชาย หญิง 
รวม 

จ านวนอาจารย์ท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ี
คุณสมบัติเทียบเท่า

ปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 

ปีการศึกษา 2556       

ศาสตราจารย ์       

รองศาสตราจารย ์       

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  6 6 6 6 - 

อาจารย ์ 1 17 18 17 5 - 

อาจารย์ Part-Time       

อาจารย์พิเศษ (Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม 1 23 24 23 11  

ปีการศึกษา 2557       

ศาสตราจารย ์       

รองศาสตราจารย ์       

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  8 8 8 8 - 

อาจารย ์ 1 15 16 15 3 - 

อาจารย์ Part-Time       

อาจารย์พิเศษ (Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม 1 23 24 23 11  
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ประเภท ชาย หญิง 
รวม 

จ านวนอาจารย์ท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ี
คุณสมบัติเทียบเท่า

ปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE* 

ปีการศึกษา 2558       

ศาสตราจารย ์       

รองศาสตราจารย ์       

ผู้ช่วยศาสตราจารย*์*  7 7 7 7 - 

อาจารย ์ 2 17 19 17 5 - 

อาจารย์ Part-Time       

อาจารย์พิเศษ (Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม 2 24 26 24 12 - 

หมายเหตุ :  
 *  นับรวมคณาจารย์ทีส่อนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 
Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หากสถาบนัใช้วิธกีารค านวณ FTE อ่ืนๆ ให้ก าหนดวิธีการค านวณให้
ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในสถาบนั 
 ** บุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสียชีวิต 1 คน 
 
ตารางที่ C.5-2 อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (ระดบัหลักสูตร) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดต่อปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

2556 23 - - 23  
2557 23 2 3 23  
2558 24 0 2 26  

 
ตารางที่ C.5-3 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 

ปี
การศึกษา 

FTE รวมของนักศึกษา 
FTE รวมของอาจารย์และ

นักวิจัย 
สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 

2556 1398 23 8.46 : 1 
2557 367 23 5.43 : 1 
2558 1137 24 8.25 : 1 

* น าข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์จาก C.5 
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สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 

 
 
        =    3    
    1 
        = 3 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ C.5-1  ข้อมูลคณาจารย์ในระดบัหลักสตูร  
ตารางที่ C.5-2 อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (ระดบัหลักสูตร)  
ตารางที่ C.5-3  สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร  

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 

 
 
 
 
 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.6   : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

  (AUN QA 6.7, 11.4)   
    
ผลการด าเนินงาน  :  

นโยบายการบริหารงานวิจัยของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย คือ เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน 
เคียงคู่ชุมชน สนับสนุนแนวคิด University –Community Engagement ให้ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ของพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และหัวหน้าสถาน
วิจัยรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย มีเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ส่งให้
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้น านโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ  โดยการน าผลการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมินต่างๆ ไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้
ด าเนินการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากร ให้มีผลงานที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาท้องถิ่น ในระดับ           
ที่แตกต่างกัน ทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติ กระจายในทุกสาขาวิชา ผ่านการผลักดันในทุกระดับ ทั้งระดับ    
บุคคล สาขาวิชาและส านักวิชา ผลงานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ท าให้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานบริการ เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ส านักการแพทย์ฉุกเฉิน สภาการพยาบาล ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งทางองค์ความรู้และทางคลินิก มีพัฒนาการด้านการผลิตเอกสารการสอน มีจุดเด่นด้าน
นวัตกรรมการเรียนการสอน และท าให้มีผลงานด้านการวิจัย ผลงานได้รับการยอมรับให้ไปน าเสนอผลงานทั้งใน           
และต่างประเทศ ทั้งนี้ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีแนวทางในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิชาการ 
และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

การวางแผน  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา ซึ ่งส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีจ านวนมากขึ้น       
3) เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการตีพิมพ์งานวิจัย หรือจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และ 4) เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีให้เพียงพอในการวิจัย   โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และ
ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการท างานวิจัย น าเสนอ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้  

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ ตามยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบุคลากรมีส่วนร่วม และน าเข้าสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ โดยก าหนดประเด็นการด าเนินการวิจัย ที่สอดคล้องกับประเด็นและแนวโน้มความต้องการการ
ดูแลสุขภาพของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนและนโยบายด้านการวิจัยของชาติ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ 
โรคเรื้อรัง การพยาบาลครอบครัว พฤติกรรมวัยรุ่น เป็นต้น โดยเน้นการบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
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ผลงานวิจัย น าเสนอ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการผลักดันให้อาจารย์ทุกท่าน
ต้องท าวิจัยควบคู่กับการสอน เน้นการบริการเชิงรุก ให้ส าเร็จใน 5 ปี  

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากร ให้มีผลงานที่
ตอบโจทย์การแก้ปัญหาท้องถิ่น ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติ กระจายในทุกสาขาวิชา 
ผ่านการผลักดันในทุกระดับ ทั้งระดับบุคล สาขาวิชาและส านักวิชา และสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การด าเนินการวิจัย การผลิตงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา ระบบบริการ
สุขภาพ และชุมชน ผ่านการท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) และการบูรณาการภารกิจการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และงานวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก
ในการส่งเสริมและจัดการประชุมวิชาการ  

3. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ ที่มีการลงนามข้อตกลงด้านวิชาการกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ 
School of Nursing University of Michigan, Ann Arbor และ Akita University of Japan ในการส่งเสริมการ
ด าเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ และแสวงหากิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย และสร้างความเข้มแข็งในการตั้ง
หน่วยวิจัยในอนาคต โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการผ่านศูนย์กิจการนานาชาติ 

4. ส่งเสริมให้บุคลาการแสวงหาความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานภายนอก  

5. สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ สร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน และชุมชนนักปฏิบัติด้านสุขภาพ ผ่านการจัดการความรู้ การศึกษาดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุม อบรม สัมมนา และการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่
ระเบียบก าหนด และการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรเพิ่มเติม 

6. สถานวิจัยรับผิดชอบการอ านวยความสะดวกด้านการประสานงาน การขอรับค าปรึกษาด้านการ
ด าเนินการวิจัย การติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัย ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงวิจัย 
ตลอดจนการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัย จัดบริการคลินิกวิจัย เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า แก่บุคลากรส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ และจัดท าฐานข้อมูลการวิจัย  

7. ยึดนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัย เป็นหลักในการด าเนินการเพื่อจูงใจให้มีการเผยแพร่ผลการวิจัย โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์ และรายงานให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาและมหาวิทยาลัย
รับทราบ เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  และให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
ตอบสนองเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติตามแผน   ส านักวิชาพยาบาลศาสตรไ์ด้ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาดา้นการวิจยัและผลติผล
งานทางวชิาการ โดย 

1.   แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่    
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2.   วางแผนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลด่านขุนทด 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เทศบาลต าบลสุรนารี เทศบาลต าบลไชยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราช และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจ าต าบล เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่ ตลอดจนการวางแผนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อบูรณาการเรียนเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
อย่างเหมาะสม  

3.   การท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) ได้แก่ School of Nursing, University of Michigan 
Ann Arbor Akita University และเทศบาลต าบลไชยมงคล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 
นครราชสีมา ตลอดจนส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ท าให้มีกิจกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนางานของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน มีการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ปัญหา
แก่หน่วยงาน และชุมชน เช่น โครงการพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันวัณโรค ควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาวัยรุ่น การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และผู้สูงอายุ ฯลฯ คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4.   ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผน และขั้นตอนที่ก าหนด สถานวิจัยได้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยประจ าปีของ
ส านักวิชา และจัดส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5.   คณาจารย์ได้บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ ในประเด็นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

6.   คณาจารย์ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัย คู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัย   

7.   สถานวิจัยประเมินแผนปฏิบัติการ ส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ให้คณบดี  เพื่อน าเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

การประเมิน/ตรวจสอบ   
1. สถานวิจัยได้มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์และประเมินการปฏิบัติงาน      

ตามแผน ตามกรอบระยะเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด รายงานให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา รับทราบ 
เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าตอบสนอง
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีผลการด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายเทียบกับค่าเป้าหมายของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในด้าน 1) โครงการวิจัยและผลงานวิจัยของ
คณาจารย์มุ่งสู่การน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  2) คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้มี
ศักยภาพในการตีพิมพ์งานวิจัย หรือจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และ 3) คณาจารย์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เพียงพอในการวิจัย แต่ไม่ได้ตามเกณฑ์ในด้านคณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย     
ที่มีคุณภาพสูงและมีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

3. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ติดตามการด าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการด าเนินงาน     
ท าให้คณาจารย์ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเต็มฉบับจ านวน 5 รายการ เผยแพร่ผลงานวิจัย       
6 รายการ และประมวลสาระการสอน จ านวน 5 รายการ (เอกสารประกอบ C.6-1) นอกจากนั้น การจัดการเรียน



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

D:\งานประกันคุณภาพ สวพย\QA_IN 2558\01-เลขานุการประเมิน\1-การเตรียมการประเมินระดับส านักวิชา 58_SUT\11-รายงานผลการประเมิน ระดับส านักวิชา 8_09_59.docx      40 

การสอนร่วมกับ University of Michigan School of Nursing ในพื้นที่นอกจากได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ใน
รายวิชาแล้ว ยังท าให้คณาจารย์สามารถพัฒนาความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ
พื้นที่อย่างได้ผล ทั้งนี้ มีบทความที่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน ISI และ 
SCOUPUS ที่ยังไม่สามารถนับเป็นผลลัพธ์ในปี 2558 ได้ จ านวน 5 บทความ และมีหนังสือ 2 เล่ม 

4. จากการรับแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ว่ามีโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 18 รายการ         
สถานวิจัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงได้ทบทวนข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยคั่งค้างเพิ่มเติม พบว่า มีทั้งสิ้น 38 รายการ 
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จึงได้ประชุมหารือร่วมกับคณบดี และคณาจารย์นักวิจัยของส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและด าเนินการหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน พบว่า มีความล่าช้าในการด าเนินการ
วิจัย ไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถมีผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ได้ อัน
เนื่องจากภาระงานสอนในคลินิกที่มาก นักวิจัยร่วมลาออก การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของนักวิจัย 

5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อวางแผน
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัย ติดตามประเมินการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยของส านักวิชาฯ ติดตาม/ตรวจสอบสถานะของการ
ท าวิจัยของอาจารย์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการสนับสนุนด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการวิจัย พบว่า สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ 
เป็นส่วนใหญ่ และการผลิตและเผยแพร่ผลการวิจัยในรอบระยะเวลาดังกล่าว ท าให้อาจารย์ลักขณา สุวจันทร์ น าไปใช้เพื่อ
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 
และยื่นขอก าหนดต าแหน่งต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

ผลการด าเนินงานของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก  
1.1  จ านวนผลงานตีพิมพ์มีน้อย โดยเฉพาะในวารสารระดับนานาชาติ  
1.2  มีจ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่ด้วยวาจาและโปสเตอร์จ านวนหนึ่ง แต่ยังไม่ได้พัฒนาในรูปแบบบทความวิจัย

ให้แล้วเสร็จ 
1.3  นักวิจัยที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ ยังไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ จึงมีจ านวนผลงาน

เผยแพร่น้อย ขณะที่อาจารย์บางท่านยังต้องพัฒนาความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
1.4  เอกสารค าสอนมีจ ากัด เนื่องจากแนวทางการผลิตเอกสาร/ต าราไม่ชัดเจน และยังมีโอกาสพัฒนาในด้าน

การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
การปรับปรุง  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ไดน้ าผลการประเมนิด้านตา่งๆ มาวางแผนการสนบัสนุนและ

พัฒนาอาจารย์ดา้นการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวงรอบต่อไป ดังนี ้

1. สถานวิจัยริเริ่มให้บริการคลินิกวิจัย เพื่อให้ค าปรึกษา หรืออ านวยความสะดวกในการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและต่างประเทศแก่นักวิจัย ให้ด าเนินงานวิจัยได้แล้วเสร็จตามรอบระยะเวลาที่ทุนก าหนด โดยได้จัดเตรียมสถานที่
ข้างสถานวิจัย แต่ยังมีสามารถด าเนินการประชุมทางไกลได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ Tele conference ทั้งนี้ สถานวิจัยได้
เร่ิมให้ค าปรึกษาการด าเนินการวิจัยแก่จากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอก
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์

2. ในปี 2558 สถานวิจัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในสาขาวิชาต่างๆ และการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจพบว่า 
การกระจายของผลงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จึงควรสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการวิจัยให้มีการ
กระจายตัวครอบคลุมทุกสาขาวิชา แต่จ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่ด้วยวาจาและโปสเตอร์มีจ านวนหลายรายการ จึงควร
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ส่งเสริมให้พัฒนาผลงานในรูปแบบบทความวิจัยให้แล้วเสร็จ และส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมตีพิมพ์มาก
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2559  

3. สถานวิจัยได้ประชุม เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน และทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติ
การ และการด าเนินการวิจัยร่วมกับผู้บริหารและนักวิจัย และมีการน าผลการประเมินด้านต่างๆ  มาวางแผนการ
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวงรอบต่อไป โดยมีแนวทางดังนี้  

3.1 วางแนวทางให้อาจารย์มีภาระงานสอนที่มีเหมาะสม เพื่อให้มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้มุ่งสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ด าเนินการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ จัดท าเอกสารประกอบการ
สอน/หนังสือ/ต ารา เป็นต้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาโทที่ยังไม่พร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ผ่านการสร้างผลงานทางวิชาการ 

3.3 เพิ่มกลยุทธ์ในการส่งเสริมการด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ และลดความล้าช้าในการตีพิมพ์             
โดยส่งเสริมให้อาจารย์พี่เลี้ยงในคลินิกช่วยในการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ ทั้งนี้ ยังเป็นการเอ้ือให้อาจารย์มีโอกาส
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก  

3.4 ส่งเสริมให้พัฒนาผลงานในรูปแบบบทความวิจัยให้แล้วเสร็จ ผ่านการจัดการความรู้ พี่เลี้ยงวิจัย และ
การอบรม เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมตีพิมพ์มากข้ึน ในปี พ.ศ. 2559 

3.5 วางแผนเตรียมความพร้อมในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัยเป็นการภายในทุก        
3 เดือน (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ก าหนด 6 เดือน)  
 

ตารางที่ C.6-1 ผลงานของอาจารย์และนักวิจยั ปปีฏิทิน 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)* 

อาจารย์/ผู้ท าผลงานร่วม ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชร
ประไพ 

Petchprapai, N. (2015). Mild Traumatic Brain Injury: 
Adapting to Consequences. Australasian Journal of 
Neuroscience, 25(2), 12-19.  
 

(CINAHL) 
1.0 

2558 

อ.ดร.ณัฐฐิตา  
เพชรประไพ 

ณัฐฐิตา เพชรประไพ. (2558). การส ารวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตอ าเภอเมือง นครราชสีมา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 33 (1): 21-30.  

(TCI)  

0.8 

2558 

อ.ดร.ศักดา ข าคม ศักดา ข าคม. (2558). ผลการใช้สือ่การสอนอัจฉริยะฯ (SEMC) ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาปฏิบตัิการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 
และการคิดแบบมีวจิารณญาณของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา. 8 (4): 127-139.   

0.8 2558 

ผศ.พ.อ.หญิง.ดร.วัลลภา  
บุญรอด 

กมลรตัน ์  เทอร์เนอร,์ มาสริน ศกุลปักษ,์ ดวงเนตร ธรรมกลุ,  วิไล
วรรณ ทองเจริญ, รัชน ีศุจิจันทรรตัน์,และ วัลลภา  บุญรอด. (2558). 
ปัจจัยท านายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือขา่ย
ภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก. วารสารกองการพยาบาล. 
42(3): 105-126.   

0.8 2558 
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อาจารย์/ผู้ท าผลงานร่วม ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

ผศ.พ.อ.หญิง.ดร.วัลลภา  
บุญรอด 

ประมวลสาระการสอนวิชา 619208 การพยาบาลพื้นฐาน 
(Foundation of Nursing)   

1.0 2558 

ผศ.พ.อ.หญิง.ดร.วัลลภา  
บุญรอด 

ประมวลสาระการสอนวิชา 619431 ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ
การพยาบาล (Issues and Trends in Nursing Profession)   

1.0 2558 

ผศ.พ.อ.หญิง.ดร.วัลลภา  
บุญรอด 

ประมวลสาระการสอนวิชา 619414 การวิจัยทางการพยาบาล 
(Nursing Research)   

1.0 2558 

ผศ.ดร.วันทนา   
ถิ่นกาญจน ์

ประมวลสาระการสอนวิชา 619221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Nursing of 
Adults I)   

1.0 2558 

ผศ.ดร.วันทนา   
ถิ่นกาญจน ์

ประมวลสาระการสอนวิชา 619222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Nursing of 
Adults II)   

1.0 2558 

ผศ.พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  
บุญรอด, ผศ.ดร.รวมพร 
คงก าเนิด, อ.ทัดขวัญ 
มธุรชน 

Boonrod, W., Konggumnerd, R., and Maturachon, T. (2015). 
Sexual risk behaviors, sexual health protection and awareness of 
sexual health problems of young adult in Nakhon Ratchasima, 
Thailand. In International Conference on Education and 
Psychology and Society (pp.485-495). 29-31 July 2015, Okinawa, 
Japan. [Proceeding Full Paper]   

0.4 2558 

ผศ.ดร.รวมพร   
คงก าเนิด 

รวมพร คงก าเนิด (2558). ถอดบทเรียนการจัดการภาวะน้ าหนักเกิน
ในวัยรุ่น: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. การป้องกันและการแก้ปญัหาน้ าหนักเกิน: ถอดบทเรียน
สถาบันการศึกษาพยาบาล. 15-99   

1.0 2558 

ผศ.ดร.รวมพร   
คงก าเนิด 

รวมพร คงก าเนิด (2558). แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการจัดการภาวะ
น้ าหนักเกินในวัยรุ่น. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะ
น้ าหนักเกิน. 41-53   

1.0 2558 

การตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยบทคัดย่อ 

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง 
[Singha-Dong, N., 
Pardee, M., & Bigelow, 
A.] 

Reducing disparities in hypertension control: A community-
based hypertension control project for population in Rural 
Thailand. Annals of Global Health. 81 (1): 213. 
doi:.1016/j.aogh.2015.02.989 ScienceDirect 

 2558 

การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ 

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง 
[Singha-Dong, N., 
Pardee, M., & 
Bigelow, A.] 

 

 

Singha-Dong, N., Pardee, M., and Bigelow, A. (2015). Reducing 
disparities in hypertension control: a community-based 
hypertension control project for population in rural Thailand. 
In 6th Annual Consortium of Universities for Global Health 
Conference: “Mobilizing Research for Global Health. 
March 26-28, 2015, Boston, Massachusetts, USA. 

 2558 
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อาจารย์/ผู้ท าผลงานร่วม ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

อ.ทัดขวัญ มธุรชน 
ผศ.ดร.ศรเีกียรติ    
อนันต์สวัสดิ ์

Maturachon, T., and Anantasawat, S. (2015). Effects of 
smoking cessation program on health status, smoking 
behavior and self-awareness. In 2015 International 
Hokkaido Forum Organizational Behavior, Psychology 
and Education. June 23-25, 2015, Sapporo, Hokkaido, 
Japan. [Present] 

 2558 

อ.ดร.ณัฐฐิตา        
เพชรประไพ 

Petchprapai, N. (2015). Health status and health patterns 
in urban-rural dwelling elderly. In The 10th International 
Nursing Conference: The Future of Nursing Making a 
Great Leap Forward Better Human Care. October 21-23, 
2015, Seoul, Korea. 

 2558 

อ.ลักขณา ไชยนอก Chainok, L. (2015). Factors influencing breastfeeding 
behaviors of postpartum adolescent mothers in Maharat 
Nakhonratchasima Hospital. In The 12th International 
Family Nursing Conference “Improving Family Health 
Globally through Research, Education, and Practice. 
August 18-21, 2015, Odense, Denmark. 

 2558 

อ.ดร.นรลีักษณ์   
สุวรรณโนบล  

Suwannobol, N. (2015). Experience of traditional midwives 
in Thai family. In The 12th International Family Nursing 
Conference “Improving Family Health Globally through 
Research, Education, and Practice. August 18-21, 2015, 
Odense, Denmark. 

 2558 

อ.ดร.นรลีักษณ์    
สุวรรณโนบล  
ผศ.ดร.ศรเีกียรติ  
อนันต์สวัสดิ ์
อ.รัชดาภรณ์ ใจอ้าย 

Suwannobol, N., Anansawat, S., and Jai-ai, R. (2015). 
Success factors and barriers to develop the caring system 
for people living with HIV and AIDS. In 2015 International 
Hokkaido Forum Organizational Behavior, Psychology 
and Education. June 23-25, Sapporo, Hokkaido, Japan.  

 2558 

 

ตารางที่ C.6-2 ผลงานอาจารยแ์ละนักวิจัยในหลักสูตร 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน 
ต่ออาจารย ์
และนักวิจัย 

ภายใน
สถาบัน 

ระดับชาต ิ
ระดับ

ภูมิภาค 
ระดับ

นานาชาติ 

2556 1 10 2 10 23 22 
2557 2 2 1 23 28 25 
2558 4 3 - 1 8 24 
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สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 

 
         
                                                             =     3    
     1 
        =  3 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ C.6-1 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย ปีปฏทิิน 2558  
(มกราคม – ธันวาคม 2558)  

ตารางที่ C.6-2  รายชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ปีปฏิทนิ 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)  

เอกสารอ้างอิงที่ C.6-1  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยปี 2558 และค่าเป้าหมายของส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร ์

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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เอกสารอ้างอิงที่ C.6-2 ผลการด าเนนิงาน (1 มิ.ย. 57 – 31 ก.ค. 58) เทียบกับค่าเป้าหมาย 
เอกสารอ้างอิงที่ C.6-3 รายละเอียดผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ า ระดับชาต ิ
เอกสารอ้างอิงที่ C.6-4 รายละเอียดผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ า ระดับนานาชาต ิ
เอกสารอ้างอิงที่ C.6-5 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิ
 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.7   : การก ากับมาตรฐานหลักสูตร   

  (องค์ 1 การก ากับมาตรฐาน)   
    
ผลการด าเนินงาน  :   

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  โดยมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตาม 5 สาขาหลักที่เปิดสอน ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลจิตเวช        
โดยพิจารณาคัดเลือกจากอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ ผลงานวิชาการ และความเชี่ยวชาญ ที่มีอยู่ใน 5 สาขาวิชา
หลัก สาขาวิชาละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน และระดับปริญญา
โท 4 คน โดยยังไม่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอชื่อ
ไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ในปีการศึกษา 2557 ส านักวิชาฯ ได้ตรวจสอบจ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ระบุไว้
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555)   และได้ด าเนินการปรับปรุงแนวทางการพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อป้องกันปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้พบว่า กระบวนการที่ปฏิบัติไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งวิชาการไว้ ท าให้ยังไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้สอดคล้องตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548  
เนื่องจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เดิม) ไม่ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่ง
วิชาการ ท าให้หลักสูตรยังไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     
 ในปีการศึกษา 2557 ส านักวิชาฯ สามารถด าเนินการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ จ านวน 5 คน 
เพื่อทดแทนชุดเดิม (มีอาจารย์ 2 คน ลาศึกษาต่อ ในปี 2556 และลาออก ในปี 2555) ได้ทันตามระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ยังประกอบด้วยจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและด ารงต าแหน่ง        
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น มีกรรมการประจ าหลักสูตรยื่นส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 2 คน คืออาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ 
สุวรรณโนบล และอาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี และมีอาจารย์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 1 รายการ  
ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2558  และมีคุณสมบัติ
เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 

 
        =     4    
     1 
        =  4 
 
 
 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็นข้อมลู
ดิบ เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบช้ันน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 
ผลการประเมิน :  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

4 คะแนน 4 คะแนน 

       

รายการหลักฐาน :       

เอกสารอ้างอิงที่ C.7-1  จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิงที่ C.7-2 วารสารวิจัยที่มุ่งตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/ 
  สภามหาวิทยาลัย   
    
ผลการด าเนินงาน  :  

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเทียบเท่ากับกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งได้ปฏิบัติ
พันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2533 มาตรา 29  โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชามีอ านาจและหน้าที่
พิจารณาด าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของส านักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
หรืออธิการบดีมอบหมาย (เอกสารอ้างอิงที่  C.8.1-1) กรรมการประจ าส านักวิชาฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ได้ก าหนดไว้ (เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-2)  โดยการประชุมก าหนดวาระเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังมี
กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งด าเนินการด้านวิชาการของส านักวิชา ได้มีการประชุมตามก าหนดภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อย (เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-3)  

กรรมการ 2 ชุด ได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารของส านักวิชา 
โดยใช้กลไกการประชุมของคณาจารย์และบุคลากรประจ าส านักวิชา เพื่อจัดท าแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น     
โดยเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

กรรมการประจ าส านักวิชาติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิชาให้บรรลุเป้าหมาย จากการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จ าแนกการด าเนินงานของ    
ส านักวิชาออกเป็น 5 พันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการประจ าส านักวิชา ได้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
หลักในแต่ละพันธกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน  การติดตามผลจะอยู่ในรูปแบบของการประชุมเพื่อ
รายงานชี้แจงผลการด าเนินงานประจ าภาคการศึกษา  นอกจากนั้นได้มีการมอบหมายและวิเคราะห์ภาระงานของ
อาจารย์ประจ าภาคการศึกษา โดยมุ่งการติดตามการด าเนินงานใน 4 มิติหลัก ดังนี้   

1. Duty of Care  ดูแลติดตามการด าเนินงานโดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส านักวิชา และไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อสังคม มีการประชุมติดตามการด าเนินงานของส านักวิชา โดยให้ความส าคัญต่อรักษาข้อมูลที่มี
ความส าคัญในการตัดสินใจของส านักวิชา การใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของ
คณะกรรมการ และปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพพยาบาลอย่างเคร่งครัด   

2. Duty of Loyalty ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาและการดูแลของสภาวิชาชีพ 

3. Duty of Obedience การปฏิบัติงานของส านักวิชาเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขต่างๆ 
แผนการด าเนินงาน ระเบียบบริหารราชการ  การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและสถาบัน  ป้องกันการทุจริต 
ระบบติดตามการท าตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและที่ประชุม 

4. Duty of Disclosure กรรมการด าเนินการและติดตามการเปิดเผยข้อมูลของส านักวิชาอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา  

นอกจากนั้นกรรมการประจ าส านักวิชาด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลด าเนินงานโดยใช้หลัก  คุณธรรม 
นิติธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและคุ้มค่า 
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-1  พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิชา

พยาบาลศาสตร ์
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 

แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
ตัวบ่งชี้ที่ C.8.5   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
    
ผลการด าเนินงาน  :  

 สมรรถนะคณบดี การด าเนินงานในปัจจุบันของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  ยังไม่มีกระบวนการประเมิน
สมรรถนะของคณบดีอย่างเป็นรูปธรรมและรอบด้าน และอยู่ในระหว่างการด าเนิน การประเมินสมรรถนะของ
คณบดีด าเนินการโดยอธิการบดี ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีพิจารณาได้จากประเด็น ดังนี้ 

ประสิทธิผลด้านการบริหารงาน  สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558         
ได้ครบทุกยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และการสร้างขีด
ความสามารถด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม          
โดยก าหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน  74 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการให้บรรลุตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 97.01 โดยมี
ตัวชี้วัดมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 (ตารางที่ C.8.2-1)  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยน าเข้าส านักวิชาพยาบาลและน าเข้ามหาวิทยาลัย เป็นเงินจ านวนร้อยละ 5 
เท่าๆ กันจากยอดงบประมาณของโครงการบริการวิชาการ ส่วนการแสวงหารายได้ด้านอ่ืน ส านักวิชาฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการจัดท าของที่ระลึกเพื่อจ าหน่ายต่อไป   

การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักวิชา ฯ             
ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ปกครอง          
จากการประชุมร่วมกันในวาระต่างๆ ได้แก่ การประชุมผู้ปกครองในวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษา การประชุมวางแผน
ร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ การสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจากการประชุม
นักศึกษา และอาจารย์  น าผลมาปรับปรุงในการบริการวิชาการแก่สังคม การจัดเรียนการสอน เช่น การจัดแหล่งฝึก            
การจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติ การพัฒนาความเป็นพยาบาลวิชาชีพให้กับนักศึกษา เป็นต้น  แต่ส าหรับ         
การส ารวจความต้องการของศิษย์เก่านั้นยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  

ส านักวิชาฯ ได้มีการบริหารงานยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 5 ยุทธศาสตร์หลักและ
ได้ปรับแปลงลงสู่นโยบายระดับส านักวิชาและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ส านักวิชาได้ก าหนดหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสารอ้างอิงที่ 
C.8.2-1) เป็นผู้มีบทบาทหลักและมีการรายงานต่อที่ประชุมทุกครั้งถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดและการด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันและ (เอกสารอ้างอิงที่ C.8.2-2) 

ส านักวิชาฯ ได้มีระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหารที่ส าคัญคือฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ โดยมีการ
แขวนบนเว็บไซต์ของส านักวิชา เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตามได้มีการจัดการความเสี่ยง       
ของข้อมูลโดยใช้รหัสในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับบุคคลทั่วไปและผู้บริหาร  

การจัดการความรู้ในส านักวิชาฯ  ได้มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-ปัจจุบัน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการเขียนจากคณาจารย์ในส านักวิชาพยาบาลและส านักวิชาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ C.8.2-1  ผลการประเมินแผนปฏิบัติการส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.2-1 
เอกสารอ้างอิงที่ C.8.2-2 

ค าสั่งแต่งตัง้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   
แผนการบริหารความเสี่ยงส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.9   : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน   
    
ผลการด าเนินงาน  :  

1. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้น าผล ผลการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2555-2564) ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน และโครงการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของส านักวิชา  มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ส าหรับวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแผนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ และจัดท าแผนปฏิบัติการส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง ประกอบด้วย โครงการ 
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งขี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  
ซึ่งเป็นแผนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ และสภามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากค่าเงินเดือน 
ค่าจ้างชั่วคราว สวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา พบว่า   
ปี 2557 มีต้นทุนต่อหน่วย = 196,906.87 บาท   แต่ปี 2558 มหาวิทยาลัยยังไม่มีการค านวณ (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-1)  

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ส านักวิชาฯ  ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนอาจารย์พยาบาล ในปีที่ผ่านมา ส านักวิชาฯ 
ได้จ้างอาจารย์สอนภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และเนื่องจากการจ้างอาจารย์พิเศษสอนตลอด
ภาคการศึกษา โดยจ่ายในอัตราตอบแทนรายชั่วโมองท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง ส านักวิชาฯ จึงปรับวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
เป็นลักษณะการเหมาจ่าย และในปี 2559 ส านักวิชาฯ ได้ท าแผนให้อาจารย์แต่ละคนระบุสาขาที่ 2 ที่อาจารย์
สามารถสอนในภาคปฏิบัติได้ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายการจ้าง อาจารย์พิเศษได้ถึงร้อยละ 50 และสามารถสอนนักศึกษา
ได้ตามแผนที่วางไว้(เอกสารอ้างอิงที่ C.9-2) 

3. ส านักวิชาฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก พบว่าส านักวิชาฯ 
มีปัจจัยเสี่ยงของการฝึกปฏิบัติบนคลินิกของนักศึกษาเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ส านักวิชาฯ ได้จัดท าโครงการบริหาร
ความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัย ผ่านส่วนแผนงาน ซึ่งผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง พบว่านักศึกษาไม่มี
การอุบัติการณ์ติดเชื้อจากการฝึกภาคปฏิบัติ  โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดการด าเนินงานได้จากระบบฐานข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย “SUT Risk Manangement”  (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-3) 

4. ส านักวิชาฯ มีการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่      
การจัดการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

4.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการด าเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม ตามแผนที่ก าหนด ซึ่งตามแผนงานทุกแผนงาน จะมีการมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลาให้แต่ละงานอย่างเหมาะสม ซึ่งส านักวิชาฯ ได้มีการประเมิน                
การด าเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส ภายใต้การก ากับของส่วนแผนงาน ของมหาวิทยาลัย งานใดอาจเกิดความล่าช้า     
จะมีการประชุมเร่งรัดการด าเนินงานจากส่วนหน่อยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ท าให้ส านักวิชาฯ มี การด าเนินงาน   
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ได้ตามแผน นอกจากนี้ ผู้บริหารของส านักวิชาทุกระดับ เป็นผู้ก ากับการด าเนินงานของส านักวิชา จากการติดตาม 
ความก้าวหน้าของงาน ให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน ให้กับบุคลากรทุกคน 

4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป      

การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ส านักวิชาฯได้ด าเนินการอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตามระบบการ
ตรวจสอบทางการเงินของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องรายงานผลการใช้เงินทุกไตรมาส  นอกจากนี้ส านักวิชาฯ ได้พัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ     
ให้ผ่านทุกคน เพื่อเป็นแสดงการรับผิดชอบต่อสังคม ความไว้วางใจและมั่นใจว่าบัณฑิตพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษา
จากส านักวิชาฯ มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถสอบใบขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพผ่านทุกคน   

4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
          ส านักวิชาฯ มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่

ตอบสนองและสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับความคาดหวังของความ
ต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส  โดยทุกไตรมาศก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินการต่อกรรมการประจ าส านักวิชา และรายงานในระบบออนไลน์ต่อส่วนแผนงาน               
ทั้งนี้ฝ่ายแผนงานได้มีการก ากับโดยการติดตามจากคณะกรรมการฝ่ายแผนงานซึ่งผู้บริหารของส านักวิชาร่วมเป็น
คณะกรรมการ  

4.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
                      ส านักวิชาได้มีระบบที่สนับสนุนให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพ
ของตนเอง   ได้แก ่ 

1) การจัดท าแผนงานด้านภาระการสอน 3 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยร่วมหารือกับ
หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ทุกคนเพื่อเพื่อพิจารณา และเห็นชอบร่วมกัน และยังเป็นเครื่องมือมือในการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ได้อย่างทัดเทียมกัน (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-4) 

2) การมอบหมายภาระงานด้านบริการวิชาการ ลักษณะโครงการให้กับคณาจารย์และบุคลากร
แต่ละคนทุกรับผิดชอบ เป็นแผนการด าเนินงานตลอดทั้งปี (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-5) 

นอกจากนี้ ส านักวิชาฯ ได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศจากในระบบของส านักวิชาฯ และของ
มหาวิทยาลัย และจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นหลักส าคัญในการบริหารงาน และน ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการท างาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นจากการท างานของหน่วยงาน   

4.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ส านักวิชาฯ ใช้ระบบ B-office ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบงานทะเบียนเอกสารออนไลน์มีระบบ

การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการท างาน ใช้และ e-mail ในการมีการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีตามความเหมาะสมทุกวันอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง  
สามารถตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน 

     4.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ส านักวิชาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ 
นักศึกษา แหล่งฝึก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน          
การบริหารงาน และงานบริการวิชาการ เช่น ด้านการเรียนการสอน ได้เชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ
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คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต            
การวางแผนการสอนกับแหล่งฝึกในวิชาภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 

    4.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
ส านักวิชาฯ มีการกระจายอ านาจการบริหารงานของส านักวิชา โดยจ าแนกเป็น  
1) งานด้านการเรียนการสอน กระจายอ านาจจากคณบดี รองคณบดี สู่หัวหน้าสาขาวิชาและ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชา ก่อนถ่ายทอดสู่อาจารย์ผู้ร่วมสอน  และมี
กรรมการบริหารหลักสูตร บริหารการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 

2) งานด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานแต่ละภารกิจ มีอ านาจในการก าหนด ก ากับ ติดตาม และปฏิบัตินโยบาย แผนงาน และกิจกรรม  

3) งานด้านการวิจัย มีการกระจายให้หัวหน้าสถานวิจัยมีอ านาจในการก าหนด ก ากับ ติดตาม 
และปฏิบัตินโยบาย แผนงานและโครงการวิจัย  

   4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ส านักวิชาฯ ก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ 

พนักงานสายปฏิบัติการ คณะกรรมการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและไม่
เลือกปฏิบัติ ได้แก่ การจัดภาระงานให้อาจารย์ทุกคน อย่างน้อยมีภาระงานขั้นต่ าด้านการสอนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสายปฏิบัติการโดยประชุมร่วมหารือร่วมกัน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาทุกสาขา ร่วม
ประชุมในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินภารงานของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้
กับพนักงานสายวิชาการ นอกจากนี้ ส านักวิชาฯ ได้ท าช่องทางในการค้นหาข้อมูล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน ที่บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลได้ (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-6) 
 4.9 หลักความเสมอภาค (Equity) 
                  มีการบริหารงานโดยใช้หลักความเสมอภาค  ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน ได้แก่               
การมอบหมายหน้าที่ภาระงานทั้งด้านการสอน บริการวิชาการ และวิจัย การสนับสนุนด้านการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์ทุกคน และการพัฒนาตนเองของพนักงานสายปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ค านึงถึงความ
พร้อม และศักยภาพของบุคลากร และทุกคนให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้
แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   

4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
                       การด าเนินงานของส านักวิชาฯ อยู่ภายใต้การตัดสินใจร่วมกันโดยยึดหลักฉันทามติของกรรมการ
ชุดต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    
ร่วมประชุมหารือและสรุปเป็นมติ และน าเข้าสู่การหารือในกรรมการประจ าส านักวิชาโดยเน้นฉันทามติ ก่อนน าวาระ
ในภารกิจต่างๆ ไปด าเนินการ 

 5. ส านักวิชาฯ ได้จัดท าแผนจัดการความรู้ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยการแต่งตั้งคณะท างานการ
จัดการความรู้ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้                
ซึ่งผู้บริหารของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นกรรมการตลอดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)  และได้จัด
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กิจกรรม KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้และทักษะที่มีอยู่ในอาจารย์แต่ละท่าน ทั้งทางด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย โดยน าความรู้ที่ได้เผยแพร่ผ่านทาง website ของส านักวิชา (เอกสารอ้างอิงที่ C.9-7)  

6. ส านักวิชาฯ มีระบบการก ากับติดตามการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ผ่านการประชุม
กรรมการประจ าส านัก ซึ่งคณบดีต้องรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในทุกไตรมาส และต้องรายงานโดยตรง      
ทางออนไลน์ต่อส่วนแผนงานของมหาวิทยาลัย ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ  ส านักวิชาฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน เป็นผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูล   
การลาศึกษาต่อ อบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่ง          
ทางวิชาการ   

 ในปีงบประมาณ 2558 ส านักวิชาฯ ก าหนดตัวชี้วัดรวม 74 ตัวชี้วัด ตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์
ระดับส านักวิชาฯ  จากการรายงานผลส านักวิชาด าเนินงานบรรลุตามแผน 67 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.54   
โครงการ  ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ เช่น งานส่งเสริมขีดความสามารถนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ จ านวน
พื้นที่ที่ก าหนดให้ใช้ภาษาต่างประเทศ จ านวนสื่อการสอนสองภาษาและ การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อสองภาษา      
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ส านักวิชาฯ ได้จัดท าแผนก าหนดให้แต่ละภาคการศึกษา ใช้สื่อสองภาษาและสอน             
เป็นภาษาอังกฤษ รวมแล้ว 8 หน่วยกิต ตลอด 3 ภาคการศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
และจัดโครงการเพิ่มพื้นที่ก าหนดให้ใช้ภาษาต่างประเทศ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 
(เอกสารอ้างอิงที่ C.9-8) 
 7. ส านักวิชาฯ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 2557 ตามแนวการ
ด าเนินการตามมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. รอบใหม่ พ.ศ. 2557 ทุกระดับ        
และทุกตัวบ่งชี้ โดยรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยอีก 8 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินการศึกษาภายในเท่ากับ 4.42 
ในปี 2558 ส านักวิชาฯ การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบ AUN QA และระดับส านักวิชาตาม
ระบบ CUPT QA  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ           
โดยมีการบูรณาการให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า  มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพผ่านกลไกการท างานของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา และกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เปน็
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 
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ผลการประเมิน :        
ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ C.9-1  ตารางแสดงรายรับ-รายจ่ายจากงบประมาณและแหล่งทุนภายในและภายนอกในแต่
ละแผนงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

เอกสารอ้างอิงที่ C.9-2 ข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 
เอกสารอ้างอิงที่ C.9-3 แผนและผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เอกสารอ้างอิงที่ C.9-4 ภาระงานของอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 

เอกสารอ้างอิงที่ C.9-5 ตารางการด าเนินงานของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปงีบประมาณ 2558 

เอกสารอ้างอิงที่ C.9-6 http://nursing.sut.ac.th 

เอกสารอ้างอิงที่ C.9-7 แบบรายงานแผน-ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ http://nursing.sut.ac.th 

เอกสารอ้างอิงที่ C.9-8 ผลการประเมินแผนปฏิบัติการส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.10   : บุคลากรได้รับการพัฒนา   
  (AUN QA 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5)   
    
ผลการด าเนินงาน  :  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ 
สถานพัฒนาคณาจารย์ และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์ของส านักวิชามีคุณสมบัติตามเกณฑ์          
และสอดคล้องกับบริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ เร่ิมตั้งแต่การรับอาจารย์ใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง และสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้ตามความ
สนใจ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดวงเงินส าหรับการประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี 
และส าหรับการประชุมเพื่อน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 70,000 บาท ต่อคนต่อปี ในปีการศึกษา 2556-2558 
อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา ในประเทศ ซึ่งจัดโดยส านักวิชาฯ และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 2–4 ครั้งต่อคนต่อปี และเข้าร่วมการประชุมและน าเสนอผลงานในต่างประเทศปี 2556 
จ านวน 6 คน, ปี 2557 จ านวน 14 คน และปี 2558 จ านวน 11 คน และหลังจากเข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนา อาจารย์มีการสรุปผลความรู้ที่ได้รับและการน าไปใช้ต่อไป ส่งให้ผู้บริหารส านักวิชาฯ ได้ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าต่อไป  

นอกจากการประชุม/อบรม/สัมมนาแล้ว ส านักวิชาฯ ยังได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต าแหน่งทางวิชาการ  โดยเริ่มจาการส ารวจความต้องการการพัฒนา พร้อมทั้งให้
อาจารย์ได้ก าหนดแผนพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความพร้อมเป็นรายบุคคล เช่น การวางแผนให้อาจารย์ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดวิกฤติ และ
สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นต้น แต่แผนพัฒนาอาจารย์ดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่เนื่องจาก ความขาด
แคลนด้านงบประมาณสนับสนุน และภาระงานของอาจารย์ที่ยังมากเกินเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก าหนด   

ส่วนการพัฒนาในด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยมีการประกาศเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรใน
การเร่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งผลตอบแทนจะมากน้อยขึ้นอยู่กับผลงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบอยู่ในระดับใด 
เพื่อให้การท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในส านักวิชาฯเป็นไปได้ด้วยดี จึงมีการประชุมโดยหัวหน้า
สถานวิจัยส านักวิชาฯ และอาจารย์มีการวางแผนช่วยเหลือกันในการประชุมของแต่ละสาขา  โดยบริหารจัดการเวลา 
ให้อาจารย์แต่ละคนมีเวลาท างานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เนื่องจาก 
อาจารย์ทุกคนต้องขึ้นฝึกภาคปฏิบัติทั้งโรงพยาบาลประจ าจังหวัดและโรงพยาบาลประจ าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้
การบริหารเวลาเพื่อท างานวิจัยนั้นท าได้ค่อนข้างยาก   ส านักวิชาฯ จึงมีการประชุมปรึกษากันร่วมกันวางแผนในการ
ฝึกภาคปฏิบัติ และแผนการท าวิจัยล่วงหน้าในแต่ละปีการศึกษา   โดยให้อาจารย์เขียนความต้องการพัฒนาตนเอง
ในแต่ละด้าน เป้าหมายการท างานทั้งด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ การจัดท าสื่อการสอน ในแต่ละ     
ภาคการศึกษาส่งให้กับคณบดีส านักวิชาฯเพื่อด าเนินการวางแผนและจัดประชุมต่อไป  

 การพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เนื่องจาก นโยบายของมหาวิทยาลัย คือ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง       
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ซึ่งกระบวนการรับและดูแลเจ้าหน้าที่นั้นเป็นข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีก าหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้ตรงการภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน 
(Job Description) ให้แต่ละบุคคลและภาระงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากร ในศูนย์บรรณสาร
และสื่อการสอนเป็นประจ า  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) รวมทั้งมีการมอบรางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อให้เป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน      
มีกระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด และมีการ
วิเคราะห์อัตราก าลังคน เพื่อการวางแผนการอัตราก าลังคนในอนาคต มีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการที่จัดโดยศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้พนักงาน ทั้งนี้แต่ละฝ่าย    
จะเป็นผู้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานในฝ่าย 

การอบรมส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆ  ที่จัดส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ทุกส่วน   โดยมีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดังนี้ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหาร หลักสูตรทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น 
หลักสูตรการพัฒนาองค์กร หลักสูตรการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล 
หลักสูตรความรู้เพื่อการวิจัยสถาบัน เป็นต้น  

 ส านักวิชาฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนฯ จ านวน 5 คน แบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงาน
ประจ า) 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวงเงินส าหรับการประชุม/อบรม/สัมมนาใน
ประเทศ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิชาฯรวมกันทุกคน ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และมหาวิทยาลัยมี
การจัดอบรมภายในเป็นระยะให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยให้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
(ดังตารางที่ C.10-1) 

 

ตารางที่ C.10-1 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา/หน่วยงาน 

ล าดับ 
ชื่อคณาจารย์

ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการ

ยอมรับ 

หมาย
เหต ุ

1.  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ AUN-QA 6-5
รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาทางวชิาชพีของ
อาจารย ์
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ตารางที่ C.10-2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา/หน่วยงาน 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร

ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการ

ยอมรับ 

หมาย
เหต ุ

1.  รายละเอียดตามเอกสารแนบ AUN-QA 7-3-1   

 

สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 
 

        =     3    
     1 
        =  3 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ C.10-1  ผลการพัฒนาทางวชิาชีพของบคุลากรสายวชิาการของภาควิชา/หน่วยงาน  
ตารางที่ C.10-2 ผลการพัฒนาทางวชิาชีพของบคุลากรสายสนบัสนนุของภาควชิา/หน่วยงาน  

 
 
 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11   : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
   (AUN QA 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)   
 
ผลการด าเนินงาน  :  

 ส านักวิชาพยาบาลเชื่อว่า ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ  ของส านักวิชาจึงได้ด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละรายวิชา ใน 2 ส่วนดังนี้ 1) ในระบบลงทะเบียน ในหัวข้อ การให้ข้อมูลเบื้องต้น ความครบถ้วนของเนื้อหา 
คุณภาพของความรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เนื้อหาในเอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน คุณภาพและปริมาณของงานที่ผู้สอนมอบหมาย การให้ข้อมูลย้อนกลับ  การวัดและประเมินผล 
และ ความเป็นครูและการเป็นแบบอย่าง  2) สรุปประเมินการจัดการเรียนการสอน ส าหรับทุกภาคการศึกษา       
ทุกปีการศึกษา ในหัวข้อ การได้รับความรู่เพิ่มขึ้น เนื้อหาชัดเจนครบถ้วน ความเป็นครูของผู้ส อน วัตถุประสงค์
รายวิชาชัดเจน ล าดับหัวข้อง่ายไปยาก  เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน เวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ ข้อสอบ
สอดคล้องกับการสอน เกณฑ์ประเมินผลชัดเจน ผลจากการประเมินดังกล่าวคณาจารย์ ได้น าผลการประเมิน          
มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ส านักวิชาได้จัดท าการวิจัยประเมินผลหลักสูตร พบว่านักศึกษาพยาบาล คิดเห็นว่าความชัดเจน
ของภาษาที่ใช้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.19, S.D. = 0.55 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน) และนักศึกษาคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมีความชัดเจนของภาษาสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (mean = 
4.33, S.D. = 0.68 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมาคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการบริการ
สุขภาพ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.31, S.D. = 0.58จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม อยู่ในระดับมาก (mean = 4.30, S.D. = 0.70 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ตามล าดับ (เอกสารอ้างอิงที่ C.11-1)  
 2. ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุน
การเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมของเช่น ห้องสมุด  ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(เอกสารอ้างอิงที่ C.11-2, C.11-3) 
ผลการประเมินพบว่า 

2.1 ระบบ SUT e-Learning ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning และระบบวีดีทัศน์การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่าย SUT e-Classroom ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอน SUT e-Learning อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) และมีความพึงพอใจต่อระบบวีดีทัศน์การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT          e-
Classroom อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.89)   นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการประเมินผลการให้บริการตามภารกิจของ
องค์กรโดยรวม ผลการประเมินพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.89) 
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ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการให้บริการไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง 
ดังนี้ (1) การพัฒนาการให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ได้ด าเนินการปรับเวอร์ชั่นของ Moodle จาก 2.7 
เป็น 2.9 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ SUT e-Learning และปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับ IPV6 ซึ่งเป็น
มาตรฐานกลางของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป (2) การปรับปรุงการให้บริการวีดีทัศน์การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่าย ได้ด าเนินการพัฒนาซอฟแวร์ด้านการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติที่สามารถก าหนดเวลาการบันทึก
ล่วงหน้า รวมทั้งได้เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็น 20TB ซึ่งจะสามารถเพิ่มความคมชัดของภาพและเสียงของวีดีทัศน์ 
และ (3) การพัฒนากระบวนการให้บริการตามภารกิจขององค์กร ได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพพื้นฐานของไทย (Thai foundation Quality System : TFQS) เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ และ
สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน 

2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด 
ปีการศึกษา 2558 ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสุขอนามัย ด้านการประชาสัมพันธ์พบว่า
นักศึกษามีผลความพึงพอใจระดับมากในทุกด้าน   
 3. จัดระบบการให้ค าปรึกษา โดยจัดให้อาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สัดส่วน 1: 6-10 คน มีคู่มือ
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
อาจารย์แต่ละคนก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศและตารางหน้าห้องท างาน
ของอาจารย์ นอกจากนี้ อาจารย์ประจ ารายวิชาต่างๆ มีแนวทางให้ค าปรึกษาทางวิชาการการศึกษาผ่าน e-Learning  
Facebook และตามให้นักศึกษามาพบ 
 4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาดังนี้ 
 1)  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาส าหรับพยาบาลเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษได้แก่ ภาษาพม่า 
ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ระดับความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.62 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารอ้างอิงที่ C.11-4)  
 2) โครงการอบรมพัฒนาทักษะการตรวจประเมินและการรายงานผู้ป่วยระดับสากล (ค่าเฉลี่ย 4.57) 
(เอกสารอ้างอิงที่ C.11-5) 
 5. การปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จการศึกษาการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและ
พยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ มาแนะน าและให้ทุน เพื่อขอรับนักศึกษาเข้าไปท างานในโรงพยาบาล ท าให้นักศึกษา
ที่ก าลังจะจบการศึกษามีงานรองรับก่อนจบ ผลการด าเนินการพบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ปี 2558      
มีทุนจ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 97.87 โดยมีนักศึกษาไม่ขอรับทุน 1 คน 
  

สูตรการค านวณ  :  คะแนนที่ได้ในระดับส านักวิชา  = 

 
        =     2    
     1 
        =     2 
 
 

   ผลรวมของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในส านักวิชา 
            จ านวนหลักสูตรในส านักวิชาท้ังหมด 
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
ผลการประเมิน :        

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

เอกสารอ้างอิงที่ C.11-1  รายงานวิจัยเร่ือง คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามการรับรูข้องบัณฑิต
และผู้ใชบ้ัณฑิตของส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เอกสารอ้างอิงที่ C.11-2 รานงานความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการระบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ของศูนย์นวัตกรรม 

เอกสารอ้างอิงที่ C.11-3  ผลการส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด ปี
การศึกษา 2558 ของศูนย์บรรณสาร 

เอกสารอ้างอิงที่ C.11-4  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาส าหรับพยาบาลเพิ่มเติมจาก
ภาษาอังกฤษได้แก่ ภาษาพมา่ ภาษาญีปุ่่น  

เอกสารอ้างอิงที่ C.11-5  โครงการอบรมพัฒนาทักษะการตรวจประเมินและการรายงานผูป้่วยระดับ
สากล  

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.15   : การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน   
    
ผลการด าเนินงาน  :  

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบ          
ของโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งมีบทบาทหน้าที่      
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนบริการวิชาการด้านโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
และการบริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  2558  พร้อมเป้าหมายการด าเนินงาน 
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานไว้อย่างเพียงพอ และได้น าเสนอกรรมการประจ าส านักวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
และได้บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริการวิชาการ ด าเนินการจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการบูรณาการงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน ประสาน
กับหัวหน้าสาขาวิชาในการพิจารณารายวิชาที่จะบูรณาการร่วมกับโครงการบริการวิชาการ และได้เสนอแผนการ
บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ เพื่อขอความเห็นชอบและมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผลการบรูณาการ  โดยก าหนดให้ผู้รับผิดของโครงการด าเนินการประเมินผล และ
ส่งรายงานผลเพื่อน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป ดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้การประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการประเมินผลโครงการ  2) ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานแก่คณะกรรมการบริการวิชาการ 3) คณะกรรมการบริการวิชาการ น าเสนอการสรุปผลในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเพื่อพิจารณา 4) ผู้รับผิดชอบโครงการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป         

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ      
การวิจัย โดยน าผลการประเมินในแต่ละโครงการมาด าเนินการต่อเนื่องดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการเร่ืองเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ต าบลเทศบาลไชยมงคล น าผลลัพธ์การด าเนินงาน
จากปีงบประมาณ 2557มาขยายเครือข่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ต าบลสุรนารี 

2. โครงการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก ต.ไชยมงคล โดยน าผลลัพธ์ไป
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในต าบลสุรนารี   

3. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการแบบบูรณาการสร้างเครือข่ายหน่วยบริการเขตนครชัยบุรินทร์ น าผลการ
ประเมินพัฒนาระบบริการเฉพาะเร่ืองได้แก่การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) ไปพัฒนาขยายเครือข่ายหน่วย
บริการเพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

4. โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหวิชาชีพ เขตนครชัยบุรินทร์ ระยะที่ 3 น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาสู่การรับรองเฉพาะโรค (Specific 
disease certification)อย่างต่อเนื่องในระยะที่ 4 ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ 

5.  โครงการการจัดบริการคลินิกนมแม่ส าหรับบุคลากรที่ท างานนอกบ้านและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      
น าผลการประเมินไปสู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ และบูรณาการ       
การเรียนการสอน การวิจัยโครงการภูมิปัญญา(ปราชญ์นมแม่) ในรายวิชา 705305 การพยาบาลครอบครัวและ         
ผดุงครรภ์ 2  
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6. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ(21 ตุลาคม)  ได้น าผลการประเมินผลจากปีงบประมาณ 2557 ไปจัด
โครงการต่อเนื่องร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
701212 แนวคิดพื้นฐานศาสตร์ทางการพยาบาล 

7. โครงการฟันสวย ยิ้มใส โรงเรียนปอแดง อ.ปักธงไชย โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยในรายวิชา    
706402 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  

8. โครงการสะแกราชวิทยาคม ฟันสวย วัยใส ห่างไกลเพศสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม โดยบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัยในรายวิชา 706402 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  
 ในระดับสถาบันส านักวิชามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมดังนี้ 

 1. โดยคณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 ได้ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  
โดยการจัดท าโครงการประเมินภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติปี 2559 โดยมีกิจกรรมตรวจ
ประเมินพัฒนาการ น้ าหนัก ส่วนสูง และประเมินภาวะโภชนาการ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2. อาจารย์ของส านักวิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรม โครงการจัดอบรมผู้บริหารงานยุติธรรม
ระดับต้น (บธต.) รุ่น 16 แก่บุคลากร กระทรวงยุติธรรม  

3. อาจารย์ของส านักวิชา ได้รับเชิญเป็นคณะท างานจัดท ามาตรฐานข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องาน      
ทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

4. อาจารย์ของส านักวิชา ได้รับเชิญถ่ายทอดประสบการณ์การท ากิจกรรมด้านพันธกิจสัมพันธ์ด้านการ
เรียนการสอน จัดโดย Engagement U และด าเนินรายการในการน าเสนอผลงาน ในการประชุม the 3rd Annual 
Engagement Thailand Conference ตามความต้องการของ Engagement Thailand และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผลที่
เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เก่ียวข้องใน
บางดา้น (เช่น
มีการรายงาน
ผลที่เกิดต่อ
การก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน (อัต
ลักษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้น หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบนั
ครบถ้วนและมี
ผลการ
ด าเนินงานที่ด ี

เร่ิมมีการขยาย
ผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/
สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทั้ง
ชุมชนและองค์กร 

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
ผลการประเมิน :        

ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

4 คะแนน 
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รายการหลักฐาน :       

เอกสารอ้างอิงที่ C.12-1  แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ปี 58   
เอกสารอ้างอิงที่ C.12-2 แผนการปฏบิัติงานบริการวชิาการ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ป2ี558 
เอกสารอ้างอิงที่ C.12-3 แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ 
เอกสารอ้างอิงที่ C.12-4 รายงานการประชุม คณะกรรมการส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ C.13   : การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ผลการด าเนินงาน :  

 1. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่
จ านวนโครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งมีแผนงบประมาณสนับสนุน ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินการทุกปี 
 2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งก าหนดหน้าที่ชัดเจน มีการด าเนินงานตามแผนและประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ 

3. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรม/โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ งานวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็น
การบูรณาการร่วมกับวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลเรื่องประวัติและพัฒนาการของการพยาบาลใน
ประเทศไทยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในวิชาชีพพยาบาล 
 4. คณาจารย์ในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการน าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 1 โครงการ ได้แก่เรื่อง ผดุงครรภ์โบราณ : กรณีศึกษารอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร 
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ ซึ่งผลงานวิจัยนี้เข้าร่วมน าเสนอที่
ประเทศเดนมาร์ก 

5. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรม/โครงการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นระบบดังนี้ 

5.1 พิธีมอบหมวกและตะเกียงไนติงเกล ประจ าปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็น
เครื่องหมายของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล เพื่อคงเอกลักษณ์และสืบทอดปณิธานของวิชาชีพพยาบาล 

5.2 พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ของส านักวิชาพยาบาล ซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็น
ขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษา 

5.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1     
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจทักษะในการใช้ชีวิตและการปรับตัวโดยยึดแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยของนักศึกษา 
ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ กิจกรรมบวงสรวงท้าวสุรนารีซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของชาวโคราช จัดขึ้นส าหรับ
นักศึกษาใหม่ เป็นการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวอีสานและจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม
งานไหว้ครู กิจกรรมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นต้น 

  6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 

   6.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) งานวันพยาบาลแห่งชาติประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรของส านักวิชาฯ และแขกรับเชิญจากส านักวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก จ านวน 50 คน 2) งานพิธีมอบ
หมวกและตะเกียงไนติงเกล ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์บุคลากรของส านักวิชาฯ และแขกรับเชิญ 
จ านวน 450 คน   3) พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ของส านักวิชาพยาบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ทุกชั้นปีและคณาจารย์ จ านวน 236 คน  4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน 66 คนรวมจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง 4 โครงการ จ านวน 802 คน ซึ่งบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการฯที่ตั้งเกณฑ์กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ 3 กิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 300 คน 

  6.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ได้แก่ 1) งานวันพยาบาลแห่งชาติมีความพึงพอใจโดยภาพรวม     
อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 2) งานพิธีมอบหมวกและตะเกียง
ไนติงเกลมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
และ 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มีความ   
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 7. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกล่าวคือ ด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากทุกกิจกรรมในภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านจิตใจ ปลุกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งวางแผนการก าหนดวันจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปิด
เทอมหรือวันหยุดอย่างเหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการมากขึ้น อีกทั้งมีการ
ด าเนินการสรรหาแหล่งทุนภายนอกในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น งบค่าความเข้มแข็งของส านักวิชาฯ 
ไปใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 
 ส านักวิชาฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมครบ           
ทุกกิจกรรม/โครงการและมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผลที่
เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เก่ียวข้องในบาง
ด้าน (เปน็ข้อมูล
ดิบ ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้น หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เร่ิมมีการขยาย
ผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ 

การขยายผล
ครอบคลุมไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
องค์กร 

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
ผลการประเมิน :   

ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

4 คะแนน 
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รายการหลักฐาน :       

เอกสารอ้างอิงที่ C.13-1  แผนปฏบิัติการ 5 ปี งานท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
เอกสารอ้างอิงที่ C.13-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์
เอกสารอ้างอิงที่ C.13-3 โครงการและรายงานการประเมนิผลงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
เอกสารอ้างอิงที่ C.13-4 เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศเดนมาร์ค 

เอกสารอ้างอิงที่ C.13-5 โครงการและรายงานการประเมนิผลการจัดงานพิธีมอบหมวกและตะเกียง ไน
ติงเกล ประจ าปีการศึกษา 2558 

เอกสารอ้างอิงที่ C.13-6 โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ของส านักวิชาพยาบาล 
เอกสารอ้างอิงที่ C.13-7 โครงการและรายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ์
ชั้นปทีี่ 1  

เอกสารอ้างอิงที่ C.13-8 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทย  ซึ่งจดัขึ้นโดยมหาวทิยาลัยฯ ได้แก่ กิจกรรมบวงสรวงท้าวสุรนารี
กิจกรรมงานไหว้ครู กิจกรรมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ และ                       
กิจกรรมวันลอยกระทง 

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ S.1   : จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
  (AUN QA 11.4) 
    
ผลการด าเนินงาน  : 

ผลการด าเนินงาน  :  

นโยบายการบริหารงานวิจัยของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็น
ฐาน เคียงคู่ชุมชน สนับสนุนแนวคิด University –Community Engagement ให้ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาของพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และ
หัวหน้าสถานวิจัยรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย และกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มีเจ้าหน้าที่บริหาร
งานวิจัยให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ส่งให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้น านโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการน าผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินต่างๆ ไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากร ให้มีผลงานที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาท้องถิ่น ในระดับที่แตกต่างกัน    
ทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติ กระจายในทุกสาขาวิชา ผ่านการผลักดันในทุกระดับ ทั้งระดับบุคล 
สาขาวิชาและส านักวิชา ผลงานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ท าให้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานบริการ เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สภาการพยาบาล ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ส านักวิชาฯ 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งทางองค์ความรู้และทางคลินิก มีพัฒนาการด้านการผลิตเอกสารการสอน มีจุดเด่น
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ท าให้มีผลงานด้านการวิจัย ผลงานได้รับการยอมรับให้ไปน าเสนอผลงานทั้งใน และ
ต่างประเทศ และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีแนวทางในการสร้าง
เสริมความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

การวางแผน  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา ซึ ่งส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีจ านวนมากขึ้น      
3) เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการตีพิมพ์งานวิจัย หรือจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และ 4) เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีให้เพียงพอในการวิจัย  โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และ
ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการท างานวิจัย น าเสนอ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้  

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ ตามยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบุคลากรมีส่วนร่วม และน าเข้าสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา    
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยก าหนดประเด็นการด าเนินการวิจัย ที่สอดคล้องกับประเด็นและแนวโน้มความ
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ต้องการการดูแลสุขภาพของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนและนโยบายด้านการวิจัยของชาติ ได้แก่      
การดูแลผู้สูงอายุ โรคเร้ือรัง การพยาบาลครอบครัว พฤติกรรมวัยรุ่น เป็นต้น โดยเน้นการบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย น าเสนอ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายทุนวิจัยต่อ
อาจารย์ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 คืออย่างน้อย 50,000.00 บาทต่อคนหรือไม่
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา คือ 74,444.44 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการผลักดันให้อาจารย์ทุกท่านต้องท าวิจัยควบคู่      
กับการสอน เน้นการบริการเชิงรุก ให้ส าเร็จใน 5 ป ี

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากร ให้มีผลงาน
ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาท้องถิ่น ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติ กระจายในทุก
สาขาวิชา ผ่านการผลักดันในทุกระดับ ทั้งระดับบุคล สาขาวิชาและส านักวิชา และสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการด าเนินการวิจัย การผลิตงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์
ปัญหาความต้องการของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา 
ระบบบริการสุขภาพ และชุมชน ผ่านการท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) และการบูรณาการภารกิจการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและจัดการประชุมวิชาการ  

3. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ ที่มีการลงนามข้อตกลงด้านวิชาการกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ 
School of Nursing University of Michigan, Ann Arbor และ Akita University of Japan ในการส่ ง เสริ มก า ร
ด าเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ และแสวงหากิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย ขยายโอกาสการได้รับทุนวิจัยจาก
ภายนอก และสร้างความเข้มแข็งในการตั้งหน่วยวิจัยในอนาคต โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการผ่าน
ศูนย์กิจการนานาชาติ 

4. ส่งเสริมให้บุคลาการแสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนวิจัยจากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เช่น งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสถาบัน กองทุนนวัตกรรมสมเด็จพระเทพฯ ฯลฯ และ
หน่วยงานภายนอก  

5. สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ สร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน และชุมชนนักปฏิบัติด้านสุขภาพ ผ่านการจัดการความรู้ การศึกษาดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุม อบรม สัมมนา และการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่
ระเบียบก าหนด และการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรเพิ่มเติม 

6. สถานวิจัยรับผิดชอบการอ านวยความสะดวกด้านการประสานงาน การขอรับค าปรึกษาด้านการ
ด าเนินการวิจัย การติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การด าเนินการวิจัย 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัย จัดบริการคลินิกวิจัย เพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าการออกแบบและด าเนินการวิจัยแก่บุคลากรส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และจัดท าฐานข้อมูล      
การวิจัย  

7. ยึดนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัย คู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยเป็นหลักในการ
ด าเนินการ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์ และรายงานให้คณะกรรมการประจ า     
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ส านักวิชาและมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และให้ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าตอบสนองเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติตามแผน   ส านักวิชาพยาบาลศาสตรไ์ด้ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาดา้นการวิจยัและผลติผล
งานทางวชิาการ โดย 

1. แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย และขยายโอกาสการได้รับทุนวิจัย    

2. วางแผนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลด่านขุนทด 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เทศบาลต าบลสุรนารี เทศบาลต าบลไชยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราช และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจ าต าบล เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่ ตลอดจนการวางแผนการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อบูรณาการเรียนเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
อย่างเหมาะสม  

3. การท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) ได้แก่ School of Nursing, University of Michigan 
Ann Arbor, Akita University และเทศบาลต าบลไชยมงคล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 
นครราชสีมา ตลอดจนส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ท าให้มีกิจกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนางานของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน มีการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ปัญหา
แก่หน่วยงาน และชุมชน เช่น โครงการพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันวัณโรค ควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาวัยรุ่น การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และผู้สูงอายุ ฯลฯ คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผน และขั้นตอนที่ก าหนด สถานวิจัยได้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยประจ าปีของ
ส านักวิชา และจัดส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5. คณาจารย์ได้บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ ในประเด็นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

6. คณาจารย์ปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัย คู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัย และขอรับงบประมาณสนับสนุน
การวิจัย  

7. สถานวิจัยติดตามเป็นระยะๆ และประเมินแผนปฏิบัติการทุกปี และรายงานผลการด าเนินงานให้คณบดี 
เพื่อน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

การประเมิน/ตรวจสอบ    
1. สถานวิจัยได้มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์และประเมินการปฏิบัติงานตาม

แผน ตามกรอบระยะเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด รายงานให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา รับทราบ เพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าตอบสนองเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
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2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพในการตีพิมพ์
งานวิจัย หรือจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และมีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ส านักวิชาฯ ได้ติดตามการด าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการด าเนินงาน ท าให้ส านักวิชาฯ 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 2,158,680.00 บาท เฉลี่ย 89,945 บาทต่อคน สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกิจกรรมส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุม 
สัมมนา และเข้าร่วม KM ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และได้รับการอนุมัติงบวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ จ านวน 
8 โครงการ เป็นทุนวิจัยภายใน 7 โครงการและภายนอก 1 โครงการ (ตารางที่ S1-1) นอกจากนั้น คณาจารย์ยัง
ได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมอันเป็นผลจากการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้ MOU ระหว่างส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และ University of Michigan School of Nursing 1 โครงการ และกับ Akita University, Japan 1 โครงการ     
ในการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ และได้รับทุนวิจัยจาก Toyota Foundation ร่วมกับนักวิจัยของ Akita 
University ในปี 2559   

4. สถานวิจัยได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ว่ามีโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 18 รายการ 
สถานวิจัย จึงได้ทบทวนข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยคั่งค้างเพิ่มเติม พบว่า มีทั้งสิ้น 36 รายการ ซึ่งส่งผลให้อาจารย์หลาย
ท่านไม่สามารถขอทุนวิจัยในปีต่อไปจากแหล่งทุนภายในได้ จึงได้ประชุมหารือร่วมกับคณบดี และคณาจารย์นักวิจัยของ
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและด าเนินการหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน พบว่า มีสาเหตุความล่าช้าใน
การด าเนินการวิจัย ท าให้ไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อันเนื่องจากภาระงานสอนใน
คลินิกที่มาก การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของนักวิจัย และนักวิจัยร่วมลาออกท าให้ไม่มีผลงานนวัตกรรมจากองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาต่อยอดการวิจัย 

5. การติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการได้รับงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยของส านักวิชาฯ และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย 
ติดตาม/ตรวจสอบสถานะของการท าวิจัยของอาจารย์ เพื่อวางแผนปรับปรุงแนวทางการพัฒนาในปีต่อไปพบว่า 
สามารถด าเนินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตามแผนฯ แต่พบปัญหาและอุปสรรคในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

5.1 การกระจายของทุนสนับสนุนการวิจัยยังไม่ครบทุกสาขา 
5.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย   
5.3 แม้ว่าจะมีโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกและได้รับการสนับสนุนการวิจัยมาก แต่หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามวงรอบ จะส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะจากแหล่ง
ทุนหลัก 

การปรับปรุง   ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ไดน้ าผลการประเมนิด้านตา่งๆ มาวางแผนการสนบัสนุนและ
พัฒนาอาจารย์ดา้นการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวงรอบต่อไป ดังนี้ 

1. สถานวิจัยริเริ่มให้บริการคลินิกวิจัย เพื่อให้ค าปรึกษา หรืออ านวยความสะดวกในการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและต่างประเทศแก่นักวิจัย ให้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และด าเนินงานวิจัยได้แล้วเสร็จตามรอบระยะเวลาที่ทุน
ก าหนด โดยได้จัดเตรียมสถานที่ข้างสถานวิจัย แต่ยังมีสามารถด าเนินการประชุมทางไกลกับผู้เชี่ยวชาญนอกสถาบันซึ่งมัก
ด าเนินกิจกรรมนอกเวลาท าการโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ Tele conference ทั้งนี้ สถานวิจัยได้
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เร่ิมให้ค าปรึกษาการด าเนินการวิจัยแก่จากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอก
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์

2. ในปี 2558 สถานวิจัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้วิเคราะห์จ านวนและร้อยละของจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พบว่า การได้รับทุนฯ กระจุกอยู่ที่อาจารย์
บางท่าน ทุนวิจัยมีการกระจายไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จึงควรส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถขอทุนวิจัยให้มีการ
กระจายตัวครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ การให้ค าปรึกษาของคลินิกวิจัยท าให้อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 

3. จัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหาร นักวิจัย และสถานวิจัย เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน และ
ทบทวนความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการ และการด าเนินการวิจัยร่วมกัน และมีการน าผลการประเมินด้านต่างๆ 
มาวางแผนการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวงรอบต่อไป โดย
มีแนวทางดังนี้  

3.1 เร่งรัดให้คณาจารย์ด าเนินการวิจัยที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ เพื่อลดข้อจ ากัดในการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยในปีต่อไป โดยวางแนวทางให้อาจารย์มีภาระงานสอนที่มีเหมาะสม เพื่อให้มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้ขอทุนวิจัยได้ มุ่งสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ด าเนินการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ จัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา เป็นต้น 

3.2 เพิ่มกลยุทธ์ในการส่งเสริมการด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ และลดความล้าช้าในการตีพิมพ์ โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์พี่เลี้ยงในคลินิกช่วยในการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ ทั้งนี้ ยังเป็นการเอ้ือให้อาจารย์มีโอกาสใน
การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก 

3.3 ด าเนินการขอรับการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการประชุมทางไกล  
3.4 วางแผนการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าของการขอทุนวิจัย และด าเนินการวิจัยเป็นการภายใน 

ทุก 3 เดือน (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ก าหนด 6 เดือน)  
3.5 ส่งเสริมให้นักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุนการวิจัย 

โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนแหล่งทุน
ต่างประเทศ 
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ตารางที่ S.1-1 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  
ปีงบประมาณ 2558 

 

ส านักวิชา 

เงินสนับสนุนภายใน
และภายนอก (บาท)  

(5) 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

(3) 

เงินสนับสนุนภายในและ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
(บาท/คน) (4) = (2)/(3) 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 61,426,808.00 78.5 782,507.11 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม  3,972,229.00 40.0 99,305.73 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  58,764,360.00 39.0 1,506,778.46 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 229,127,322.00 149.0 1,537,767.26 

5. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 4,839,000.00 45.5 106,351.65 

6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 2,158,680.00 24.0 89,945.00 

7. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์                     - 6.5 0.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย  360,588,399.00 385.2 941,930.42 

 

สูตรการค านวณ : จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 
        =     2,158,680    
        24 
        = 89,945 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระด้บชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบช้ันน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 

 
 
 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ผลการประเมิน :        
ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ S.1-2-1  เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนั 
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ปีงบประมาณ 2558   

ตารางที่ S.1-2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558  

ตารางที่ S.1-2-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าปี
งบประมาณ 2558  

ตารางที่ S.1-2-3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าปี
งบประมาณ 2558  

ตารางที่ S.1-2-4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558  

ตารางที่ S.1-2-5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558  

เอกสารอ้างอิงที่ S.1-1  MOU University of Michigan School of Nursing and Suranaree 
University of Technology 

เอกสารอ้างอิงที่ S.1-2 MOU Suranaree University of Technology and Akita University 
 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ S.5       :   Student Mobility – Inbound/outbound, part-time/full-time  
 of international students   

    
ผลการด าเนินงาน  :  

  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากลโดยได้ด าเนินการในหลายกิจกรรม            
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การวางแผน  

1. มีการลงนามข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับ School of Nursing University of Michigan, Ann Arbor  

2. ประชุมวางแผนการศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกันในวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (มทส.) ในระดับ
ปริญญาตรี และ Global clinic (UMSN) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเวชปฏิบัติทางการพยาบาล 
(Nurse practitioner) ที่ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนอย่างน้อย 5 คน 

3. วางแผนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต าบล      
ในการเตรียมพื้นที่ในการศึกษาภาคปฏิบัติ โดยได้มีการลงนามในเอกสารความร่วมมือในการศึกษาภาคปฏิบัติ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี UMSN และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

4. น าแผนการศึกษาภาคปฏิบัติเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
5. ด าเนินการแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน     

อย่างน้อย 1 แห่ง 
6. วางแผนการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะการใช้ภาษาสากล โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ 
 

การปฏิบัติตามแผน  
1. ด าเนินการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ โดยมอบหมายให้นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้ร่วมกันใช้

กระบวนการพยาบาลพัฒนาสุขภาพของผู้รับบริการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทั้ง 2 สถาบันติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์    

ผู้นิเทศร่วมกัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
3. ด าเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลระดับปริญญาตรีร่วมกับ

สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ได้แก่ University of Pennsylvania, USA และ Akita University 
ประเทศญี่ปุ่น 

4. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล   
แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ 
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การประเมิน/ตรวจสอบ  
1. ในปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ด าเนินการตามเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด โดยมี

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจ านวน 9 คน และคณาจารย์ 2 คน จาก School of Nursing University of Michigan, Ann 
Arbor 

2. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันในต่างประเทศ 

3. ด าเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลระดับปริญญาตรีร่วมกับ Akita 
University ประเทศญี่ปุ่น และได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง Akita 
University กับ Hokuto Bank ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ Akita University บรรลุตาม
เป้าหมาย 

การปรับปรุง แม้ว่าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแต่เป็นการด าเนินการในระยะ
สั้น แต่ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนแบบ Full time เนื่องจากสถาบันที่มีหนังสือลงนามข้อตกลงร่วมกัน
ประสงค์แลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ขณะที่ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดการศึกษาเพียงปริญญาตรี
เท่านั้น ประกอบกับนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนจาก School of Nursing University of Michigan, Ann Arbor ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเอง จึงเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในลักษณะการลงทะเบียนเรียน  

จากข้อจ ากัดดังกล่าว ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงมีแผนในการด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้เป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น  และตอบสนองนโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการเจรจาเรื่องการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเบื้องต้นกับ Akita University ในปีการศึกษาถัดไปอีกสถาบันหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบาย 
“การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (การเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ) และการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงานสรุปได้ (ดังตารางที่ S.2-1 ถึง S.2-3) 
 

ตารางที่ S.2-1 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students) ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557 

ประเภท
นักศึกษา 

1-3 
เดือน  
(0.52) 

4-6 เดือน 
(0.20) 

7-9 เดือน 
(0.72) 

9-15 
เดือน 
(1.0) 

Head 
Count 

FTEs 

Inbound - - - - - - 
Outbound - - - - - - 

 
ตารางที่ S.2-2 จ านวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียนในหลักสตูรในปีการศึกษา 2557 

ประเภทนักศึกษา จ านวน (คน) 
Full time - 
Part time - 
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ตารางที่ S.2-3 สรุปจ านวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร Nurse practitioner 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาต่างชาติทีล่งทะเบียน 

Inbound Outbound Full time Part time 
2555 5 2 - - 
2556 9 - - - 
2557 9 - - - 

 
เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน 
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เร่ิมมี
ระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ 
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชัน้น า 
ของประเทศ  
มีการด าเนินงาน 
ที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชัน้น า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

  

ผลการประเมิน :        
ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

2 คะแนน 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ S.2-1  จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students) ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 
2557  

ตารางที่ S.2-2 จ านวนนักศึกษาตา่งชาตทิี่ลงทะเบียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 

ตารางที่ S.2-3 สรุปจ านวนนักศึกษาตา่งชาติในหลักสูตร Nurse practitioner  

เอกสารอ้างอิงที่ S.2-1  หนังสือการส่งนักศึกษาและอาจารย์มาฝึกปฏบิัติงานจาก University of Michigan 
School of Nursing  

เอกสารอ้างอิงที่ S.2-2 MOU University of Michigan School of Nursing and Suranaree University 
of Technology 

เอกสารอ้างอิงที่ S.2-3 Student Exchange Agreement 

แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ S.4   : การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   
 
นิยามค าศัพท์   :  

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี หมายถึง เป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการ
แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    
ผลการด าเนินงาน  :  

นโยบายการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ก าหนดให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ร่วมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติ    
ที่ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เคียงคู่ชุมชน สนับสนุนแนวคิด  University –Community Engagement ให้
ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งยังสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่งเสริมให้บุคลากรปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งระดับ
บุคคล สาขาวิชา ความความเชี่ยวชาญและความสนใจ เพื่อให้มีผลงานที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี กับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย  

1. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านการปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการด า เนินงานอย่าง
ชัดเจน ตามค าสั่งเลขที่ 9/2555 และมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ลักษณะ University –Community Engagement มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และงานบริการวิชาการพร้อมเป้าหมายการด าเนินงาน ทั้งในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานไว้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนได้มีการส ารวจ
ความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนนักปฏิบัติด้านสุขภาพ หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทาง และมีการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน โดยเชิญหรือเปิดโอกาสให้      
ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง     
ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับเครือข่ายทาง
วิชาชีพ และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการก าหนดความต้องการ หารือความร่วมมือ น าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึน หรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เก่ียวข้อง เช่น องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยสนับสนุนบริการสุขภาพ และ EngageU ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้มีการจัดสรร
ทรัพยากร ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกัน โดยให้มีการด าเนินการเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส านักวิชาฯ ได้วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ตอบสนองกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย มีนโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและ
จิตแห่งการบริการ ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  รวมถึงมีการวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอเพื่อ  บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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 2. คณาจารย์ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้น านโยบายด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสู่การปฏิบัติ ผลการด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในขั้นตอน Need assessment   
ท าให้ทราบปัญหาความต้องการ และศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ และวางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม   
ที่ชัดเจน ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานบริการ เช่น ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สภาการพยาบาล ตลอดจนองค์การปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน
ประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น  การประเมินปัญหาและความต้องการ การอบรมให้ความรู้         
การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วย HIV เครือข่ายการควบคุมป้องกันวัณ
โรคจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายการดูแลสุขภาพประชาชนระดับท้องถิ่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมในรายวิชาที่ตอบความต้องการของชุมชน ตลอดจนการด าเนินการวิจัยในชุมชน          
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ (เอกสารประกอบ S4-1) 
 ในปี 2558 มีการด าเนินโครงการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีได้ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ ดังนี้ 

2.1 โครงการ/ กิจกรรมในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 4 กิจกรรม/ โครงการ ได้แก่         
2.2.1 นวัตกรรม สื่อการสอนสามมิติกลไกการคลอดปกติ ส าหรับวิชา 705302 การพยาบาล

ครอบครัวและผดุงครรภ์ 2  
2.2.2 การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการคุณภาพหน่วยบริการ เขตนครชัยบุรินทร์ ตอบปัญหา              

ด้านการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ผ่านโครงการ
พัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานประจ าปีงบประมาณ 2558 

2.2.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีมุ่งสู่การรับรองรายโรค  (Disease 
specific certification) ภูมิปัญญาไทยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

2.2.4 การใช้ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยด้วยตนเอง ในการป้องกันและแก้ไขการปวดเมื่อย: กรณี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต าบลสะแกราช อ.ปักธงไชย สู่พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไทยวน บ้านถนนคต อ.สีคิ้ว (ร่วมกับ
ทีม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการ) 

2.2 โครงการ/ กิจกรรมในลักษณะการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี (เบื้องต้น) จ านวน 2 กิจกรรม/ 
โครงการ คือ การให้ค าปรึกษาด้านการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีจากสถานประกอบการขนาด
กลาง แก่งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลไชยมงคล และการให้ค าแนะน าด้านการวางแผนบูรณาการงาน
ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสุรนารี 
 2.3 โครงการ/ กิจกรรมในลักษณะการพัฒนา/ การปรับแปลง /การวิจัยต่อยอด เป็นโครงการที่มุ่ง
ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ที่มีขนาดและแนวโน้มของโรคในชุมชนสูง ผ่านการดูแลสุขภาพประชาชนระดับท้ องถิ่น 
เพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคในชุมชน และแก้ปัญหาสุขวิทยาส่วนบุคคลในเด็กวัยเรียน โดย
บูรณาการกับการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน กับบริการวิชาการเชิงรุก และจัดการโรคและ
ความเสี่ยงโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (Evidence-based Practice)  

2.3.1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (EngageU) ผ่านโครงการ “พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อต าบลสุขภาวะ : 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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ประเมินปัญหาและความต้องการเชิงลึกของชุมชน และด าเนินการพัฒนาน าร่องเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
ระยะที่ 1” จ านวน 7 รายการ ได้แก ่

1) บ้านห้วยใต้ ร่วมเรียนรู้ ออกก าลังกาย ปรับการบริโภค ควบคุมป้องกันความดันโลหิตสูง 
2) โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง บ้านห้วยใต้ 
3) โครงการชาวบ้านใหม่สะแกราชร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รับประทานอาหาร

ปลอดภัย มุ่งน าการออกก าลังกาย ต้านภัยความดันโลหิตสูง โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 
4) นวัตกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์คู่มือการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ด าเนินการ

ต่อยอดจากสื่อผักสามสีเป็นอาหารสามสี โดยใช้หลักการไฟจราจร เพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังและครอบครัว เข้าใจเรื่องอาหารเฉพาะโรคได้ง่าย น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อ ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

5) การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในชุมชน: โครงการชาวโนนสวนสุขภาพดี เร่ิมที่ออก
ก าลังกาย ปี 2559 

6) โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง บ้านโนนสวน ต าบล
หนองหลัก อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2559 

7) การผสมผสานภูมิปัญญาไทยในการป้องกันไข้เลือดออก : บ้านห้วยร่วมใจ ต้านภัย
ไขเ้ลือดออก 

2.3.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลไชยมงคล ผ่านโครงการ
ส่งเสริมและจัดการสุขภาพเชิงรุก แบบเป็นองค์รวม ทุกช่วงวัย ต าบลไชยมงคล ปีงบประมาณ 2559 

1) การใช้ภูมิปัญญาไทยในการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กนักเรียน : โครงการฟันสวย ด้วยมือเรา 
ขจัดเหา ด้วยสมุนไพร 2 โรงเรียน 

2) การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชน 
3) โครงการชุมชนบ้านบุตาล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยืดชีวิต พิชิตความดันโลหิตสูง 
4) โครงการ บ้านไชยมงคล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ส่งเสริมการควบคุมโรคความดัน

โลหิตสูง 
3. ผู้ด าเนินโครงการได้ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

และสรุปผลการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ และได้มีการติดตามประเมินความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้
ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน าให้ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร 
คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดไว้ ทั้งการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและการเรียนการสอน  
และการประเมินผลความส าเร็จ ของการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีกับการวิจัย  และรายงานผลต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.1 สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงจากโรค
เรื้อรังในชุมชน ผ่านการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย มีการด าเนินการ
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการ
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มีส่วนร่วมของชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก และเทศบาล
ต าบลไชยมงคล และได้ประเมินผลการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากผลของการจัดโครงการ  โดยพิจารณาผลกระทบที่
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน หรือองค์กร และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยให้บริการสุขภาพ ชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนต่อมหาวิทยาลัย ผลการ
ด าเนินการพบว่า ผู้ป่วยในชุมชนได้รับการประเมินความต้องการทางคลินิก ความรู้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในทางที่ดีขึ้น และสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น ท าให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขยายความร่วมมือกับส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนเชิงรุก โดยให้งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในชุมชน และ
ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  

การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ และน าความรู้ประสบการณ์ จากการให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและการเรียนการ
สอนกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความรู้
เป็นฐานที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนได้รับการประเมินผลตามหลักระเบียบวิธีวิจัย ท าให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) บ้านโคก รพสต. ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช เทศบาล
ต าบลไชยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก และอาสาสมัครสุขภาพภาคประชาชน (อสม. อสร.) น าไปใช้
เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราชได้บรรจุการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในแผนปฏิบัติ
การ โรงเรียนที่รับบริการได้มีการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ดูแลประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์น าผลงานวิจัยที่ได้มาขยายผลต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย และใช้ในการเรียนการสอนได้ และ
ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โมเดลการท างานกับชุมชนในการประชุมสัมมนา The 3rd Engagement Thailand 
Annual Conference และตีพิมพ์บทความในประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม จัดท าโดยพันธกิจสัมพันธ   
มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เรื่อง “Reducing disparities in 
hypertension control: A community-based hypertension control project for population in Rural 
Thailand” ไปน าเสนอในที่ประชุมนานาชาติ และเผยแพร่ใน Annals of Global Health. 81 (1): 213. doi: 
10.1016/j.aogh.2015.02.989 นอกจากนี้ ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุม
ความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2559 

3.2 คณาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ และสาขาการพยาบาลพื้นฐาน มี
ประสบการณ์เดิมเรื่องการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
accreditation) ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยมีส่วนร่วมในการผลักดันการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใน
เขตนครชัยบุรินทร์ให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และได้น าความรู้ ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการในหน่วยบริการมาสู่การเปิดสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รหัส 701109 ให้กับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาไปท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล  
รวมทั้งน าไปสู่การเป็นที่ปรึกษาปัญหาการพัฒนาระบบบริการต่างๆที่มีความส าคัญในหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในการเปิดวิชาเลือกคือรายวิชาการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล รหัส 701109 ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาไปท างานร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล โดยมีกระบวนการพัฒนางานร่วมกับศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์(HACC_นครชัยบุรินทร์)  และบุคลากรในหน่วยบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ที่ก าลังพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในระดับบันไดขั้นที่ 1,2,3 และพัฒนา
ในรอบ Re-accreditation โดยใช้วงล้อ PDCA อย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ของการด าเนินงานท าให้หน่วยบริการได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจ านวน 6 
โรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 60 มี Good practice หรือระบบงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีจ านวน 8 เรื่องซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และส่งเสริมให้ไปแสดงผลงานในการประชุมวิชาคุณภาพระดับประเทศ ทีมคณาจารย์ได้มีการสรุปรายงาน
ผลการด าเนินการในแต่ละไตรมาสน าเสนอผู้เกี่ยวข้องทั้งศูนย์ HACC_นครชัยบุรินทร์และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) และน าผลการด าเนินการในแต่ละปีไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพหน่วย
บริการต่อไป นอกจากนี้ ยังน าผลการบริการวิชาการดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา 701109 โดย
ในกิจกรรมที่ 5 นักศึกษาพยาบาลจะได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีพร้อมกับบุคลากรใน
หน่วยบริการ โครงการการพัฒนาระบบบริการสร้างเครือข่ายหน่วยบริการเขตนครชัยบุรินทร์เพื่อมุ่งสู่การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล สร้างความยั่งยืนของหน่วยบริการ ท าให้หน่วยบริการในแต่ละแห่งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรจากองค์กรภายนอก นอกจากนั้นยังสามารถขยายการเป็นที่ปรึกษาหรือขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้ไปช่วยหน่วยงานอ่ืนๆในลักษณะกลุ่มพื้นที่ได้เพิ่มข้ึน  

  3.3 การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีมุ่งสู่การ
รับรองรายโรค (Disease specific certification: DSC) ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพใน
เขตนครชัยบุรินทร์ เร่ิมจากหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ระบุปัญหาว่าผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีอัตรา
การขยายตัวมากขึ้น แต่ได้รับการค้นหาหรือการเข้าถึงบริการได้รวดเร็วไม่ครอบคลุม อัตราการขาดนัด อัตราการ
เกิดเชื้อดื้อยา อัตราตายรวม และความพึงพอใจในระบบบริการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อุปสรรคของการเชื่อมโยง
ระบบการป้องกันและดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 9 นครราชสีมา จึงได้สนับสนุนงบประมาณและร่วมมือกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทีมสหสาขาวิชาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในเขตนครชัยบุรินทร์ ให้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการ
ป้องกัน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเป็นระบ บมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถจะด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม โดยการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา
สหสาขาวิชาชีพในเขตนครชัยบุรินทร์ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาระบบตามหลักการ
ดูแลในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพและตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี กิจกรรมการติดตามเยี่ยมกระตุ้นเสริมพลังอ านาจโรงพยาบาลใน
ระยะที่ 1, 2 จ านวน 25 โรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ และในระยะที่ 3 อีกจ านวน 4 โรงพยาบาลน าร่องเพื่อมุ่ง
ไปสู่ DSC โดยหน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกัน ท าให้
ได้รูปแบบสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่แนวคิดและกระบวนการคุณภาพของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 
ที่บูรณาการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA จากการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีมุ่ง
สู่การรับรองรายโรคที่ผ่านมา สามารถท าให้เกิดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งสามารถขยายเครือข่ายรูปแบบ
น าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบเดียวกันนี้ในเขตบริการสุขภาพเขตที่ 2 (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์) รวมทั้งบุคลากรในเขตนครชัยบุรินทร์ คณาจารย์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในงานมหกรรมคุณภาพใน
เวทีระดับชาติ และในระดับนานาชาติได้   
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ในปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลด่านขุนทดและเครือข่ายฯ จึงได้ร่วมมือกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการขยายความครอบคลุมการพัฒนางานคุณภาพการป้องกัน ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทั้งป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษา และติดตามเยี่ยม
ต่อเนื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพเขตนครชัยบุรินทร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพให้สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบที่เข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่จะสามารถขยายเครือข่ายที่ยั่งยืนและมุ่งสู่การ
รับรองรายโรค (Disease Specific Certification)  
      4. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ส านักวิชาฯ ได้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานในปีต่อไป           
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เช่น  

4.1 ผลการด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 ท าให้ได้เครือข่ายการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเพิ่มขึ้น ทั้งเครือข่าย
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคม มีการร้องขอให้ขยายความร่วมมือสู่  รพ.สต.ด่านเกวียน และเทศบาล
ต าบลด่านเกวียน และเทศบาลต าบลสุรนารี สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานตามนโยบาย University 
engagement ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4.2 แม้ว่าผลการด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ มีการด าเนินการร่วมกันระหว่างสาขาความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น เช่น อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแต่ยัง
พบว่า ส านักวิชายังไม่มีเป้าหมายการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็น Area based project และ
ยังต้องส่งเสริมการบูรณาการความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนให้มากข้ึน 

 
1. การนับจ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  

สูตรการค านวณ :  

 

 
 =       11    
         24 
 =   45.83% 

 
2. การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ ให้สามารถนับกิจกรรมย่อย

แทนการนับโครงการได้ 

สูตรการค านวณ :  

 

 

 

   จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
            จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ไม่รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

x 100 

       กิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
            จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ไม่รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

x 100 

x 100 
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 =       14    
         24 
 =   58.33% 

 
3. ผลกระทบ/จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนภายนอกที่ได้รับการบริการปรับแปลง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังในชุมชน ผ่านการพัฒนาสุขภาพชุมชน           

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย มีการด าเนินการโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน  เป็นต้นแบบ   
ที่ดีด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกิดเครือข่ายการดูแลสุขภาพประชาชนระดับท้องถิ่น  ท าให้            
มีหน่วยงานการร้องขอให้ขยายเครือข่ายไปยังเทศบาลด่านเกวียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล    
ด่านเกวียน ในปี 2559 

งานวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม ของผู้ป่วย ชุมชน และเครือข่าย
ควบคุมวัณโรค: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ของอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้พัฒนาเครือข่าย
การควบคุมป้องกันวัณโรคจังหวัดศรีสะเกษ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกลุ่ม Facebook และได้เริ่มประชุม
ปรึกษารายกรณีผู้ป่วยที่มีความต้องการซับซ้อน ท าให้ผู้ป่วยเชื้อดื้อยาได้รับการดูแลที่เหมาะสม ป้องกันการเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร 

 โครงการการพัฒนาระบบบริการสร้างเครือข่ายหน่วยบริการเขตนครชัยบุรินทร์เพื่อมุ่งสู่การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล สร้างความยั่งยืนของหน่วยบริการ ท าให้หน่วยบริการในแต่ละแห่งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรจากองค์กรภายนอก นอกจากนั้นยังสามารถขยายการเป็นที่ปรึกษาหรือขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้ไปช่วยหน่วยงานอ่ืนๆในลักษณะกลุ่มพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นจ านวน  6 หน่วยงาน ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ จึงได้ขยายเครือข่ายร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพ
ภายในปี 2560 โดยคณาจารย์ในส านักวิชาฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพของโรงพยาบาล 

ผลกระทบของโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีมุ่งสู่การรับรองรายโรคในระยะสั้น พบว่า
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงพยาบาลหนองบัวระ
เหว และโรงพยาบาลปราสาท สามารถส่งแบบประเมินตนเองขอรับรองคุณภาพรายโรคได้ในปีงบประมาณ 2559 
และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ยังได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลคือด่านขุนทดและค่ายสุรนารี ร่วมบูรณาการการท าวิจัย
ในโครงการนี้ สามารถไปน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้ ผลลัพธ์ในระยะยาวที่ผ่านมา พบว่า ด้านผู้รับบริการ
พบว่ามีอัตราการเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น  และทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการในเขตนครชัยบุรินทร์สามารถ
น ารูปแบบนี้ไปขยายการพัฒนาในจังหวัดสุรินทร์ได้ครอบคลุมเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ที่เป็นกลุ่มน าร่องในการพัฒนาระยะที่ 1 เป็นแกนหลักส าคัญในการพัฒนาภายในจังหวัดของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลด่านขุนทดในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ให้ร่วมมือกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายการพัฒนาหน่วยบริการการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อเอดส์อย่างต่อเนื่อง   

 ทั้งนี้ มีจ านวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนภายนอกที่ได้รับการบริการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน 
 
 
 

x 100 
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผลที่
เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เก่ียวข้องใน
บางดา้น (เช่น 
มีการรายงาน
ผลที่เกิดต่อ
การก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อส านัก
วิชา/สถาบนั
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ด าเนินงานที่ด ี

เร่ิมมีการขยาย
ผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ 

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่วทั้ง
องค์กร ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาทัง้
ชุมชนและองค์กร 

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
ผลการประเมิน :        

ผลการประเมินระดับส านักวิชา 

5 คะแนน 

รายการหลักฐาน :       

ตารางที่ S.4-1  ตารางแสดงงานปรบัแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2558  ( 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)  

ตารางที่ S.4-2 ตารางแสดงโครงการตามข้อตกลง MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
เอกสารอ้างอิงที่ S.4-3 รายงานผลการด าเนนิงานปรบัแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ประจ าปี

การศึกษา 2558 
เอกสารอ้างอิงที่ S.4-4  รายงานผลการด าเนนิโครงการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ประจ าปี

การศึกษา 2558 
เอกสารอ้างอิงที่ S.4-5 บทความเรื่อง “การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการควบคุม ป้องกัน โรค

ความดันโลหิตสูง โดยบูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการ และ
งานวิจัย” 

 
แหล่งที่มา :  ส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2558 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

D:\งานประกันคุณภาพ สวพย\QA_IN 2558\01-เลขานุการประเมิน\1-การเตรียมการประเมินระดับส านักวิชา 58_SUT\11-รายงานผลการประเมิน ระดับส านักวิชา 8_09_59.docx      87 

บทที่ 3 
จุดแข็ง (Strengths) และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

จุดเด่น (Strengths) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.และสภาวิชาชีพการพยา

บาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบนัจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลเปน็เวลา 
4 ปี (ปีการศึกษา 2558-2561)  

3. ด้านคุณภาพอาจารย์  
- สัดส่วนร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกต่อปริญญาโทอยู่ในระดับสูง   (46.15 : 53:8 
- อาจารย์ได้รับทุนวิจยัเฉลี่ยสูงกวา่เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- อาจารย์มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับขาติ และนานาชาติ 
- อาจารย์สามารถบูรณาการการเรียนการสอน และหรือบริการวชิาการและงานวิจัย 

4. ด้านผลผลิต  
- ส านักวชิาฯไม่มีนักศึกษาพ้นที่พน้สถานภาพอันเนื่องมากจากผลการเรียน และนักศึกษามผีลการ

เรียนเฉลี่ยสูง (GPAX = 3.03)   
- อัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรสงูถึงร้อยละ 97.8  ทุกคนสามารถสอบ

ผ่านการวัดความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์บัณฑิต และมงีานท าทุกคนโดย
มีอัตราเงินเดือนแรกเข้าสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าที่ กพ.ก าหนด  

5. มีความร่วมมือการด้านวชิาการ วิจัย และการแลกเปลีย่นนักศึกษา School of Nursing University 
of Michigan, USA และ Akita University, Japan 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในโรงเรียนมัธยมที่เปน็กลุ่มเป้าหมาย ในประเด็น การได้รบัทุนการศึกษา  อัตรา

การมีงานท าและค่าตอบแทน เพื่อลดการสละสิทธิ์เมื่อแรกเข้า 
2. การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติ เชน่ เพิ่มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษ การจัดสิง่แวดล้อมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ การขยายความร่วมมือในการประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ การพัฒนาสูตรพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) เป็นตน้ 

3. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปี 2562 และพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ให้เปน็ 
Module หนึ่งของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

4. เพิ่มสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก และส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
5. สรรหาอาจารย์เพิ่มตามแผน เพื่อให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการ

พยาบาล (FTES = 1: 6, จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา = 1:8) 
6. พัฒนาคู่มือการบริหารงาน เช่น คู่มืออาจารย์ใหม่ คู่มือการบริหารงานต่างๆ 
7. สร้างมาตรการเร่งรัด สนับสนุน และช่วยเหลือให้อาจารย์สามารถปิดโครงการวิจัยที่ด าเนินการลา่ช้า 

ได้ส าเร็จเร็วที่สุด 
ผลการด าเนินการปรับปรงุตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปทีี่ผ่านมา (ถ้ามี) 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ปีที่

ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

1. การสนับสนุนคณาจารย์ให้
สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน 

อยู่ระหว่างด าเนินการชื่อเพื่อพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 1 คน และระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน  

2. ควรน าผลการประเมินกิจกรรม
และการบริการนักศึกษามา
ปรับปรุงพฒันาการให้บริการและ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาต่อไป 

มีการน าผลการประเมินกิจกรรมและการบริการนักศึกษามาปรับปรุงพัฒนา
ให้บริการ และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จากการน า
นักศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่วัด มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพิ่มเติมโดย      
การปรับกิจกรรมที่มีทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนะทักษะชีวิต 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการปรับตัวทั้งในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน 

3. ส านักวิชาฯ ควรสนบัสนุนให้
คณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่กระจายตามสาขาวิชาให้มากขึ้น 
โดยพัฒนาระบบพี่เลีย้งในการท า
วิจัย 

ในต้นปี 2558 ส านักวิชาฯ ยังขาดการกระจายของทุนวิจัย ในสาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นักวิจัย     
รุ่นใหม่มีพี่เลี้ยงในการด าเนินการวิจัย ผลการด าเนินการของสถานวิจัยในปี 
2558 ท าให้อาจารย์ภรณี อนุสนธิ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัย ส่วนนักวิจัยสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ก าลังสรุป
รายงานผลการวิจัย เมื่อแล้วเสร็จจะท าให้สามารถขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ 
2560 ได้ ซึ่งจะท าให้มีทุนวิจัยกระจายครบทุกสาขาวิชา  

4. ส านักวิชาฯ สนับสนนุให้
อาจารย์ท าวจิัยเพื่อเสริมความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สรา้งความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ เพื่อสร้างผลงานวจิัย
เพิ่มข้ึนในระดับนานาชาติ และ
รองรับการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ได้มีโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก
สถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ คือ University of Michigan School of 
Nursing 1 โครงการ Akita University 2 โครงการ และได้มีการและเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัยและด าเนินการวิจัยร่วมกัน ที่ Akita University 1 คร้ัง 
(พฤษภาคม 2559) ที่ มทส. 1 ครั้ง มิถุนายน 2559  
 

5. สนบัสนุนให้คณาจารย์จัดท า
วิจัยในลักษณะของสหวิทยาการ
ร่วมกับส านักวชิาตา่งๆ 
 

อยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือ 2 โครงการ 

6. ควรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้

มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาการให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เช่น กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติซึ่งมีการจัดกิจกรรมและบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชา แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาลเพื่อสร้างจิตส านึก   
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ปีที่

ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สร้างความรัก และผูกพันธ์ในวิชาชีพพยาบาล โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์     
ชั้นปีที่ 2 มีการปรับกิจกรรมซึ่งแต่เดิมจัดเป็นกิจกรรมภายในส านักวิชาฯ เป็น
การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก คือจัดร่วมกับส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

7. ควรแสดงผลการบริหารงาน
ของคณบดีและคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาตามหลักธรร
มาภิบาลให้ครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ 

ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 

8. ควรมีการน าผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาจัดท าแนวปฏบิัติ เช่น 
การจัดการเดินทางให้นักศึกษา
และคณาจารย์ในการฝึก
ปฏิบัติงานนอกสถานทีจ่ากศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ  

9. มีการสนบัสนุนให้คณาจารยม์ี
โครงการปรับแปลงและถ่ายทอด
เทคโนโลยทีี่เป็นการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนอย่างแท้จริง 

มีการด าเนินโครงการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของชุมชนจ านวน 11 โครงการ (เอกสารประกอบตาม S4) 

10. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์และ
กิจกรรมที่ร่วมโครงการปรับแปลง
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน
ลักษณะของสหวิทยาการร่วมกับ
ส านักวชิาตา่งๆ 

มีจ านวนอาจารย์ร่วมกิจกรรม 11 คนจาก 24 คน โดยมีกิจกรรม/ โครงการ 14 
โครงการ (จาก 4 โครงการในปี 2557) เป็นโครงการที่ได้รับทนุจากหน่วยงาน
ภายนอก (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 7 โครงการ จาก EngageU 5 
โครงการ และมีอาจารย์ด าเนนิการร่วมกับ EngageU ทั้งนี้การด าเนินการ
ร่วมกับคณาจารย์ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคมในปี 2558 ท าให้มีโครงการวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม ในปี 2560   
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ภาคผนวก  5 
ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 913/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 
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ภาคผนวก  3 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับส านักวิชา  

ปีการศึกษา 5228 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 5229  เวลา 08.00-17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

วัน/เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

08.30 - 08.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของส านักวิชา 

08.40 - 09.10 น. 
คณบดี/รองคณบดี และผู้บริหารส านักวิชาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของส านักวิชาฯ ในรอบการ
ประเมิน และแนะน าคณะผู้บริหารของส านักวิชาฯ 

09.10 - 09.40 น. สัมภาษณ์คณบดีส านักวิชาฯ   

09.40 - 10.10 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารส านักวิชาฯ  

10.10 - 10.40 น. สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์  

10.40 - 11.10 น. สัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  

11.10 - 11.40 น. สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา  

11.40 - 12.10 น. สัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่าของส านักวิชาฯ  

12.10 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งานวิจัย/บริการวิชาการ  

13.30 - 14.30 น. เยี่ยมชมสถานที่ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์) 

14.30 - 16.00 น. 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรายงานผลการประเมินฯ (Consensus) 

16.00 - 17.00 น. 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินเบื้องต้นให้คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสถานวิจัย คณาจารย์ คณะท างาน QA ของส านักวิชาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ (Closing 
meeting) 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 


