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1. ส่วนนา SAR
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
ในองค์ ประกอบที่ 1 คณะกรรมการวิ ชาการและพัฒ นานัก ศึก ษาทาหน้า ที่ห ลัก ในการบริห ารจัด การ
หลักสูตรของคณะวิชา ภายใต้การกากับจากคณะคณะกรรมการประจาคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ง
คณะมีระบบกลไลการในการบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกากับติดตามการดาเนินการของหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และเกณฑ์การรับรองสถาบันจากสภาวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม คณะวิชามีจุดที่
ต้องพัฒนา ดังนี้
1. สนับสนุนให้ อาจารย์เ ข้าลาศึกษาต่อ ในระดับปริญ ญาเอก และมีแนวทางในการพั ฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาคณะ เพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การกาหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสามารถประเมินผลการ
ดาเนินงานของแผนในภาพรวมได้
3. กาหนดแนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ
ทั้งนี้ ในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้ 0 คะแนน โดยหลักสูตรฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในหัวข้อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และไม่ไ ด้
เป็นอาจารย์ประจาคณะ 1 ท่าน ส่งผลให้ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าประชุมน้อยกว่าร้อยละ 80
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จากการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากคณะฯ ยัง
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ชัดเจน เงินสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกอยู่ในระดับ
3.29 คะแนน ระดับดี และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย มีจานวน 1 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 7.14 อยู่ใน
ระดับ 1.19 คะแนน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ผลการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
โดยคณะ มี ก ารจั ด ท าแผนการบริ การวิ ช าการประจ าปีที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของสั ง คมและก าหนดตั วบ่ ง ชี้ วั ด
ความสาเร็จในระดับแผน โดยเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดาเนินการจัดโครงการ ซึ่งในโครงการมี
การจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยเป็น
โครงการที่บริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ และมีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมพร้อมนาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา อีกทั้งคณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบันด้วย
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องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในแต่และกิจกรรม แต่ยังไม่มีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อติดตามความ
คืบหน้าในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีกาหนดการประชุม 2 เดือนต่อครั้ง และให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการรายงานความคืบหน้าการจัดโครงการให้ที่ประชุมทราบ หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมจะมีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของคณะฯ
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ผลการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี โดย
คณะมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการการวิเคราะห์ SWOT มีการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาแนวทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการดาเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ คณะได้ปรับให้การดาเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของ ซึ่ง ประกกกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ด้ ว ยคณะเป็ น คณะใหม่ มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งจ านวนบุ ค ลากรท าให้ บุ ค ลากรท างานหลายมิ ติ เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ครอบคลุมในทุกมิติของการบริหาร
จัดการต่อไป
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ได้ 4 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
จากการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเนื่องจากไม่มี มี
การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และไม่มีการกาหนดผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/
หรือสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ 7 : องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
จากการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 อยู่ในระดับพอใช้เนื่องจากคณะฯ ได้มี
การบูรณาการรายวิชากับภาษาอังกฤษ และกาหนดคะแนนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ร้อยละ 20
องค์ประกอบที่ 8 : ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษามา 3 ปีการศึกษา ซึ่งยังต้องปรับปรุงตัวบ่งชี้หลายด้าน
เช่น จานวน Professor Visitor, ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น ส่งผลให้ผลการประเมินระดับคณะฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง อย่างไรก็ตามคณะฯ มีการพัฒนากิจกรรมที่จัดร่วมกับต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
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ร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง งานรับนักศึกษา
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับนักศึกษาได้ตามเปูาหมายที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ
1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ค วามต้ อ งการของชุ ม ชนเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของระบบเศรษฐกิ จ สั ง คมและความมั่ น คงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยในปี พ.ศ. 2551
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การโครงการจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อดาเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี (คาสั่งมหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ 50314/2551 ลงวัน ที่ 28 มีน าคม 255 1) และได้ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0485/2552 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2552 และแต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินการคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคาสั่ง มหาวิ ทยาลัย สงขลานครินทร์ ที่
50417/2552 ลงวั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2552 และ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าหลั ก สู ต ร ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จานวน 34 คน และ สภามหาวิทยาลัยได้ให้
ความเห็นชอบจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 352(8/2556) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักศึกษา 3 ชั้นปี
จานวน 118 คน
1.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาองค์กร
“คณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากล ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภายใต้ความต่างทาง
วัฒนธรรม”
ปณิธาน
“มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากลที่มุ่งการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
2) ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน
3) บริการวิชาการด้านการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการประจา
คณะ

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการ
2.บริหารหลักสูตร

คณะกรรมการ
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และทานุฯ

คณะกรรมการ
วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา

สานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการ
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์
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1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน
ผู้บริหารระดับคณะวิชา
ชือ่ : นางสาวพัชรียา ไชยลังกา
ตาแหน่งปัจจุบัน: รักษาในตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้บริหารระดับรองคณะวิชา
ชื่อ: นางสาวรอฮานิ เจะอาแซ
ตาแหน่งปัจจุบัน: รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่จัดตั้งใหม่ในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
ในปีการศึกษา 2556 และ 2557
1.7 จานวนนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555 ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 จานวน 33 คน และ 43 คน ตามลาดับ ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษา
ทั้งสิ้น 76 คน
1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา 2557 มีจานวนอาจารย์และบุคลากรดังนี้
- อาจารย์ประจาทั้งหมด 14 คน
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 10 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 2 คน และคุณวุฒิปริญญาโท จานวน 8 คน
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
- อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก จานวน 4 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 5 คน
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1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณรายรับตลอดหลักสูตร ปีงบประมาณ 2557
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
760,000 บาท
ค่าลงทะเบียน
242,695 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
29,518,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
30,520,895 บาท
แผนงบประมาณแยกตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้
ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
370,000
ด้านการบริการวิชาการ
172,000
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3,000
ด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา
310,700
ด้านแผนและประกันคุณภาพ
251,800
รวมทั้งสิ้น
1,107,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดอาคารสถานที่
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาล
ศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2554 – 2556 วงเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยประกอบด้วยอาคาร
เรียนและอาคารปฏิบัติการแบบ คสล. 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 5,244 ตารางเมตรและพื้นที่ประกอบ 4,623 ตารางเมตรและ
พื้นที่ประกอบ (พิเศษ) 257 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 9,777 ตารางเมตร
ปัจจุบันในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ใช้อาคารชั่วคราว อาคาร 4 โดย มีห้องเรียน 2 ห้อง ห้องทางานอาจารย์ 1
ห้อง ห้องบุคลากรสายสนับสนุน 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล 3 ห้อง และมีแผนที่จะย้ายไปอาคารเรียนคณะ
พยาบาลศาสตร์ ปี 2559
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ผลการประเมินตนเอง
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต
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องค์ประกอบ 1

การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนนที่ได้ = ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร = 0

ตัวหาร

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ = 1

ผลลัพธ์

0

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
0 คะแนน

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
0 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 1

การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑ์การประเมิน

ปัจจัยนาเข้า
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละ 20

ตัวหาร

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 40

ผลลัพธ์
2.5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.68 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

1.79 คะแนน

1.79 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด 14 คน โดยมีอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวน 2 คน คือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ และ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยนับอาจารย์ประจาคณะและอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่ปฏิบัติงานจริงและไม่ได้ลาศึกษาต่อ
อธิบายการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก/จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด) x 100

= (2/14)x100
= ร้อยละ 14.29
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณจากข้อ1 เป็นคะแนนเต็ม 5
(ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก/ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5) x 5

= (14.29/40) x 5
= 1.79
รายการหลักฐาน : รายชื่ออาจารย์ประจาคณะและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาคณะ

16
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.68 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

1.79 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
1.79 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์การประเมิน

ปัจจัยนาเข้า
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ = 10

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการรวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60
ผลลัพธ์
0.83
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
ตัวหาร

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
1.19 คะแนน

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0.60 คะแนน

0.60 คะแนน

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด 14 คน โดยมีอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน 1 คน คือ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา คิดเป็นร้อยละ 7.14 โดยนับอาจารย์ประจาคณะและอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริงและไม่ได้ลาศึกษาต่อ
ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ เพื่อเตรียมการขอพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
อธิบายการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ/จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด) x 100

= (1/14)x100
= ร้อยละ 7.14
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณจากข้อ1 เป็นคะแนนเต็ม 5
(ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ/ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5) x 5

= (7.14/60) x 5
= 0.60
รายการหลักฐาน

-

รายชื่ออาจารย์ประจาคณะและตาแหน่งทางวิชาการ
เอกสารการแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตาแหน่งตามข้อ11(ก) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (2519) ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
แผนพัฒนาอาจารย์

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1.19 คะแนน

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

0.60 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0.60 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

เกณฑ์การประเมิน

ปัจจัยนาเข้า
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา กับเกณฑ์มาตรฐานและนามาเทียบกับค่าความ
ต่างทั้งด้านสูงกว่า หรือต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็น 5 คะแนน
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 20 กาหนดเป็น 0 คะแนน
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามา
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ผลลัพธ์
5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
1. คณะวิชาจัดทาภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมกาวิชาการฯ และพิจารณารับรองในคณะกรรมการประจา
คณะ
2. คณะวิชาดาเนินจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 รายวิชาตลอดปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดการเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
1) ภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 7 รายวิชา
2) ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 6 รายวิชา
3) ภาคฤดูร้อน
จานวน 4 รายวิชา
ในปีการศึกษาศึกษา 2557 คณะวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 รายวิชา มีนักศึกษารหัส 56 จ านวน 33 คน และ
นักศึกษารหัส 57 ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทั้งหมด 43 คน โดยภาคการศึกษาที่ 2 มีนักศึกษาลาออก ส่งผลให้ ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดู
ร้อนมีนักศึกษารหัส 57 ลงทะเบียนเรียนจานวน 40 คน
ทั้งนี้ ผลรวมคณะวิชาได้ดาเนินการการคานวณค่ าหน่วยกิตนักศึ กษา ( SCH) เท่ากั บ 1,469 โดยมีหน่ว ยกิตในปีการศึ กษา 2557
เท่ากับ 41 โดยสามารถคานวณ ค่า SCH ดังตาราง
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ที่

รายวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

993-101
993-111
993-121
993-122
993-123
993-171
993-211
993-212
993-214
993-221
993-222
993-223
993-224
993-225
993-226
993-291
993-292
ค่า SCH

สุขภาวะกายและจิต
จิตวิทยาพัฒนาการ
มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
หลักการกระบวนการพยาบาล
เทคนิคการพยาบาล
กิจกรรมประกอบหลักสูตร
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
โภชนาการและโภชนบาบัดสาหรับพยาบาล
หลักวิทยาการระบาด
กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
การพยาบาลผู้ปุวยผู้ใหญ่ ๑
การพยาบาลต่างวัฒนธรรม
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลสาธารณภัย
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยกิต

จานวนนศ.ลงทะเบียน

3(2-1)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)
1(0-1)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-1)
2(0-2)
2(0-2)

43
43
40
40
40
43
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

หน่วยกิตxจานวนนศ.
ลงทะเบียน

ดังนั้น หาค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาประจาปีการศึกษา 2557 (FTES) เท่ากับ 1,469/41 = 35.83

1) สัดส่วนอาจารย์ประจาคณะ : FTES = 1: 3.583 (จานวนอาจารย์ประจาคณะ 10 คน)
2) สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ = 8 : 1
3) ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = (3.583 - 8)/8*100 = - 55.2125 %
4) ค่าที่คานวณได้มากกว่าร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
รายการหลักฐาน
- เอกสารภาระงานสอนประจาปีการศึกษา 2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
- มคอ.3-6 ทุกรายวิชา
- บันทึกข้อความการแจ้งเปิดสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

129.00
86.00
80.00
120.00
120.00
43.00
99.00
66.00
66.00
66.00
99.00
99.00
99.00
66.00
99.00
66.00
66.00
1,469.00
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องค์ประกอบ 1

การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ผลลัพธ์

3 คะแนน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเองและรายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
 1. จัด ให้ค าปรึ ก ษาทาง 1. ระบบกลไกการดาเนินงาน
คณะวิชามีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและแนวแนว
วิ ช า การ แล ะการใ ช้ ชี วิ ต แ ก่
แก่นักศึกษาดังนี้
นักศึกษาในคณะ
1) คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งและ
กาหนดบทบาทหน้าที่ อาจารย์ประจาชั้นปี ทุกชั้นปี อาจารย์ด้าน
จิตวิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
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รายการหลักฐาน

คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2557

2) การแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ชาการแก่
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยเฉลี่ ย อั ตราส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาต่ ออาจารย์
เท่ากับ 9:1 โดยคณะกรรมการวิชาการฯ ได้ประชุมเพื่อกาหนด
หน้ า ที่ บทบาทของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี
บทบาทให้คาปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษา การ
ให้ ก ารปรึ ก ษาและแนะแนวด้ า นการเรี ยนแก่ นั ก ศึ ก ษาตลอด
หลัก สูตร ติ ดตามสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนทุกภาคการศึก ษา ให้
การปรึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตเบื้องต้นแก่นักศึกษาและการดูแล
นักศึกษาเฉพาะรายที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
3) คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม โดยมีบทบาทในการวางแผนด้านกิจกรรม
ตารางการพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
เสริ ม หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา ให้ ก ารปรึ ก ษาในด้ า นการ
ดาเนิ น งาน ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน
ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา และรายงานผลการดาเนิ น งานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการฯ

4) คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา โดยมีหน้าที่ในการให้การปรึกษาแก่
นักศึกษาด้านจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและแก้ปัญหา
ของตนเองได้
5) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาก าหนดให้ มี ต ารางการพบ
นักศึกษาทุกวันพุธบ่ายเวลา 15.00-17.00 น.
2. กระบวนการการดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
จิตวิทยาลาศึกษาต่อ ไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
ใหม่ในปีการศึกษา 2557 และได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านวิชาการดุแลอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่นักศึกษา
เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต จะมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการพยาบาลจิตเวช หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาด้านจิตวิทยา
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
1) จากการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามใน ผลการประเมินแบบสอบถามในโครงการวิจัยติดตาม
โครงการวิจัยติดตามคุณลักษณะบัณฑิตฯ จากนักศึกษา 2 ชั้นปี คุณลักษณะบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2557
จานวน 73 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้การ
ปรึกษาของอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.13 จากก
คะแนนเต็ม 5
2) การประเมิ น ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาและ
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 2. มีการให้ข้อ มูลของ
หน่ว ยงานที่ใ ห้บ ริการ กิ จกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็ ม เ วล า แ ล ะน อ ก เว ล า แ ก่
นักศึกษา

อาจารย์ พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาขาดทักษะการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาส่งผลต่อการให้ประสิทธิภาพในการให้การปรึกษา
3) ข้อจากัดเรื่ องสถานที่ที่ใ ห้ก ารปรึ กษา และมี การ
จัดการเรียนการสอนในชั่วโมงให้บริการปรึกษาทาให้นักศึกษาไม่
สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาในเวลาที่กาหนดได้
4) ขาดการบันทึกผลการให้การปรึกษาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
1.ระบบกลไกการดาเนินงาน
คณะวิ ชาจะดาเนิ นการให้ ข้อมู ลข่ า วสารด้ านต่ าง ๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
ได้แก่ ด้านการศึกษา การทากิจกรรมเสริมหลักสูตร การดูแลและ Facebook เป็นต้น
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ทุ น การศึ ก ษา โดยรั บ ข่ า วสารจากคณะและ
มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกคณะฯ ได้แก่
สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โดยผ่าน
ช่ อ งทางการสื่ อ สารดั ง นี้ (1) เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook, Line เป็นต้น บอร์ดประชาสัมพันธ์ข องคณะ
พยาบาล หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้าเว็บไซต์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น

2.กระบวนการดาเนินงาน
ค ณ ะ วิ ชา มี ป ร ะช า สั มพั น ธ์ ข้ อมู ล ผ่ าน บ อ ร์ ด - เอกสารการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
- การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น

Facebook เป็นต้น
3. ประเมินผลการดาเนินงาน
1) คณะวิชาประเมิ นผลความพึงพอใจคุณ ภาพการ ผลการประเมินแบบสอบถามในโครงการวิจัยติดตาม
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ แบบสอบถามใน คุณลักษณะบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2557
โครงการวิจัยติดตามคุณลักษณะบัณฑิตฯ พบว่า จากนักศึกษา 2
ชั้นปี จ านวน 73 คน มีค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ = 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
 3. จัดกิจกรรมเตรียม ยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ความพร้ อ มเพื่ อการท างานเมื่ อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

 4. ประเมินคุณภาพของ

คณะกรรมการฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดาเนินการจัด
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร โครงการวิจัยติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2557) โดยมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อ
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
4.13 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2 คุณภาพการให้คาปรึกษาทางวิชาการ 4.07 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
3. คุณภาพการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต

ผลการประเมินจาก แบบสอบถามวิจัยติดตามบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 2 (ปีการศึกษา
2557)
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การให้กาลังใจแก่นักศึกษา = 4.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5
คะแนน
4. คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดาเนินการ
ข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ พัฒนาแนวทางการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ให้บ ริการและการให้ ข้อมู ล เพื่ อ ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินความพึง
ส่ งให้ ผ ลการประเมิ นสู งขึ้ นหรื อ พอใจต่อการให้การปรึกษาประจาปีการศึกษา 2557 และข้อมูล
เป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของ เชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
ดังนี้

 5. นาผลการประเมินจาก

1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้การปรึกษาทางวิชาการ
แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย
คณะกรรมการวิชาการฯ
2. การนาเสนอปัญหาการเรียนของนักศึกษาในคณะกรรมการ
วิชาการฯ และคณะกรรมการประจาคณะข้อเสนอแนะในการ
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะราย
3. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลการให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาโดยประเมินผลการลงทะเบียนเรียน
และการสารวจความพึงพอใจในการให้การปรึกษาโดยนักศึกษา
และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การปรึกษาโดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ 4.03 ตามลาดับ โดยคะแนนความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้การปรึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556
ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.78
4. คณะกรรมการวิชาการ ฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านจิตวิทยา เพื่อให้คาปรึกษาด้านจิตวิทยาสาหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ปีการศึกษา
2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ปีการศึกษา
2557
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

5. คณะกรรมการวิชาการ ฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ฝุายพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมจานวน 2 คน ส่งผลให้ในปีการศึกษา
2558 คณะวิชามีอาจารย์ผู้ดูแลฝุายพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 3
ท่าน
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่ ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากปีการศึกษา 2557 คณะยังไม่มีศิษย์
เป็ น ประโยชน์ ใ นการประกอบ เก่า
อาชีพแก่ศิษย์เก่า

-
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 คะแนน

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

3 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 1

การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ผลลัพธ์

4 คะแนน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการประเมินตนเองและรายการหลักฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรม 1. ระบบกลไกการดาเนินงาน
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
1) อาจารย์ฝุายพัฒนานักศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
สถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
และนาเสนอในการประชุ มคณะกรรมการฝุายวิชาการ
ในการจัดทาแผนและการจัด
และพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณา
กิจกรรม
2) เมื่อแผนการจัดกิจกรรมผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฝุายวิชาการฯ แล้วนั้น จึงกาหนดโครงการ
ตามแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2558 และนาเสนอพิจารณารับรอง
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2. กระบวนการดาเนินงาน
อาจารย์ฝุายพั ฒนานัก ศึกษามี บทบาทหลักในการจัดทาแผน
กิจกรรมพัฒ นานัก ศึกษา ในส่ วนของนัก ศึกษาไม่ได้ มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่คณะวิชาจัด เป็นผู้ร่วม
จัดกิ จ กรรม เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ นการจั ด
กิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ และการสะท้อนคิดในการจัด
โครงการต่าง ๆ เท่านั้น
คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้ดาเนินการจัด
 2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ 1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
โครงการข้างต้นจะดาเนินการในช่วงเวลาก่อนเปิดภาค
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
การศึกษา โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
(1) คุณธรรม จริยธรรม
ดังนี้
(2) ความรู้
1.1 รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ทักษะทางปัญญา
ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1.2 กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ว นรวม ณ สถาน
บุคคลและความรับผิดชอบ
สงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
1.3 การเตรียมความพร้อมด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
การสื่อสารและการใช้
ได้ แ ก่ การฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด รวบยอด และการเขี ย น concept
เทคโนโลยีสารสนเทศ
mapping แก่นักศึกษา
1.4 การเตรี ย มความพร้ อ มทั ก ษะทางตั ว เลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้
การฝึกการคิดรวบยอดจากสถิติ
1.5 การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์
ระหว่า งบุค คล ผ่ านกิ จกรรม อภิ ป ราย “การใช้ ชีวิ ตในสั งคมภายใต้
ความต่างทางวัฒนธรรม”
2. คณะวิชาได้ดาเนินจัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่น โครงการเวทีสุขภาพ โครงการจิตอาสาผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. การพัฒนาทักษะ ความรู้

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ปี 2557

- แผนการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
- แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา
2557
- เอกสารรายละเอียดโครงการ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาประจาปีการศึกษา
2557
- โครงการเวทีสุขภาพ
- โครงการจิตอาสาผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา
2557
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี
การศึกษา 2557
- กิจกรรมการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2557
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คณะวิชาได้ดาเนินการจัดโครงการที่มีการบูรณาการใน
รายวิชาต่างๆ เช่น กิจกรรมการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ระยะที่1 และ
ระยะที่ 2 เป็นต้น
3. การพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนของทัก ษะข้างต้น นัก ศึกษาจะได้รับ การพัฒนาทักษะ
จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม และการจัดกิจ กรรม
โดยสามารถประเมินผลผ่านผลการจัดกิจกรรม แบบประเมิน และการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา

 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา

1. การเตรียมความพร้อมด้านความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียม
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการดาเนินการ
ความพร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่
ให้ความรู้และการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยกาหนดเป็นกิจกรรม
1 ประจาปีการศึกษา 2557
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”การประกันคุณภาพการศึกษา” ใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล - เอกสารการสรุปโครงการเวทีสุขภาพ ปี
ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
การศึกษา 2557
2. การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิชาได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 993171 กิจกรรมประกอบหลักสูตร ซึ่งให้ความรู้ด้าน PDCA- PAR และ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

 4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
มีการประเมินผลความ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

1. การประเมินผลกิจกรรม
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การจั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการนั้ น ตัวอย่างเอกสารสรุปผลการจัดโครงการจิต
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั้ น ๆ จะมี ก ารประเมิ น ด้ ว ยแบบ อาสาผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม รัฐกลันตัน
ประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมตามที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา 2557
และในบางกิจกรรมจะมีการประเมินผ่านการสังเกตการณ์ของอาจารย์
และคณะดาเนินงาน นอกจากนี้คณะได้ดาเนินการจัดกิจกรรมสะท้อน
คิ ด หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การจั ด กิ จ กรรม โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสิ่งทีนักศึก ษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการแสดงความคิดเห็น และเพื่อประเมินผลของการจัดกิจกรรม
2. การนาผลการประเมินมาปรับ ปรุงการดาเนินงาน
ครั้งต่อไป
คณะวิชาได้ดาเนินการจัดโครงการภายใต้ก ระบวนการ PDCA โดย
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาแล้ ว ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะ
ดาเนินการสรุปโครงการ และบันทึกข้อมูลจากการประเมินในส่วนของ

C-check
 5. ประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

และ A-act เพื่อนาข้อมูลจากการประเมินดังกล่าวไป
พัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป
คณะกรรมการวิชาการฯ จัดโครงการฝุายพัฒนานักศึกษาดาเนินการ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี
ตามแผนทุกโครงการ และมีการดาเนินการประเมินผลการจัดโครงการ การศึกษา 2557
ในทุกโครงการ แต่ไม่มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจั ดกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เนื่ องจากไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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 6. นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

1. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาจิตวิทยา
คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการขออนุมัติคาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา โดยมีบทบาทในการดูแลนักศึกษาทุกชั้น
ปี
2. ด้านอาจารย์ฝุายพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ฝุาย
พัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบฝุายพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 3 คน
3. การนาเสนอผลการสรุปโครงการ
หัวหน้าโครงการดาเนินการนาเสนอผลการดาเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ

คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
ปีการศึกษา 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
ปีการศึกษา 2557
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 คะแนน

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5 ข้อ

4 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่1
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. คณะวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการฯและพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในบริหารจัดการการดาเนินการของ
หลักสูตร ส่งผลให้คณะมีขั้นตอนการดาเนินงานของหลักสูตรที่ชัดเจน
2. คณะวิชาได้ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานหลักสูตร และนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. เสนอให้มีแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบร้อยละ 80 ส่งผลให้การดาเนินการของหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ซึ่งคณะได้ดาเนินการจัดทาแผนการเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

-

ไม่มี -
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย
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องค์ประกอบที่ 2

การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ผลลัพธ์
ผลการประเมินตนเอง

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
1. คณะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจั ยที่มหาวิทยาลั ยได้พัฒ นาระบบฐานข้ อมูลและ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (PRPM) ส าหรับจัดเก็บข้อมูล โครงการวิจัย เริ่ มตั้งแต่ขั้นตอนการ
เสนอโครงการขอรับทุน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และปิดโครงการด้วยผลงานวิจัย เพื่อให้ทุก
คณะฯหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมหาวิทยาลัยจะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน
วางแผนการดาเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลนักวิจั ย
ฐานข้อมูล ผลงานวิจั ยฐานข้อมูล สิทธิ บัตร ข้อมูล ผลงานวิจั ยที่ นาไปใช้ป ระโยชน์ โดยมี ระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) สาหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย ได้แก่ ผลงาน/

รายการหลักฐาน
-ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย PRPM
เว็บไซต์ https://research.psu.ac.th/Rdo/
-ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)
เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/

บทความวิ จั ย ที่ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสาร ( Publication) ผลงานวิ จั ย ที่ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ชาการ
(Proceeding) สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรและผลงานที่ได้นาไปใช้ต่อชุมชน

1. คณะได้ใช้แหล่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้
- มีสานักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการให้คาปรึกษาที่เอื้อต่อการเรียนและการสร้ าง
งานวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นผลการวิจัยสาหรับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัยได้จาก
ห้องสมุ ดซึ่ง online ได้ทั้ ง 5 วิทยาเขต นอกจากนี้คณะยังจัดให้มีห้องอ่านหนังสือที่จะสามารถ
ค้นคว้าวารสารต่างประเทศเพื่อการอ้างอิง
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
รวมทั้ งกระตุ้ นให้ ค ณาจารย์ ที่ ยังไม่ มี ผ ลงานวิ จั ย ดาเนิ น การท าวิ จั ย โดยเชิ ญ ผู้ เชี่ ยวชาญและมี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยายและแลกเปลี่ยนการทาวิจัยและเขียนบทความ
2. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆให้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ
และพนักงาน เพื่อทาวิจัย ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงพัฒนา และการวิจัย -https://research.psu.ac.th/Rdo/
สถาบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ สาหรับคณาจารย์ที่จบใหม่ไม่เกิน
5 ปีไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อนมีทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านวิจัย อาจารย์ที่จบปริญญา
เอกมีทุน ดรุณาจารย์เพื่อส่งเสริมการทาวิจัย ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ประกอบด้วย
o ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
-http://tanee.psu.ac.th/
o ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
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o ทุนวิจัยเงินกองทุนวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลสาหรับตีพิมพ์ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูลสากลอื่นๆ และในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน (TCI )
กลุ่ม 1 และมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศโดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (คณะใช้งบส่วนของวิทยาเขต)
5. คณะได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณด้านวิจัยแก่อาจารย์ประจาดังนี้
5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยผู้วิจัยได้รับการ
ปฐมนิเทศด้านจริยธรรมการวิจัยในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (มหาวิทยาลัยจัดให้ทุกปี)
5.2 มีการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
o ผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ โดยใช้วุฒิปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ภายใน 6 ปี
o ผู้ไ ด้รั บ บรรจุแ ต่ง ตั้งเป็ นอาจารย์ โดยใช้วุฒิป ริญญาโท ต้ องเป็ นผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปี
o ผู้ไ ด้รับ บรรจุแ ต่งตั้งเป็นอาจารย์ โดยใช้วุฒิป ริญญาเอก ต้องเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ภายใน 2 ปี
o ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องเป็นรองศาสตราจารย์ ภายใน 5 ปี
5.3 มีการกาหนดให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่ต้องสอนและทาวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5.4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ดาเนินการจัดโครงการ ดังนี้
- จั ด โครงการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ฝุ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557
- จั ดโครงการพั ฒ นาอาจารย์ ด้า นการวิ จั ย และการ เขี ย นบทความทาง
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557
- จัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย Journal club จานวน 3
ครั้ง ปีงบประมาณ 2557
5.5 คณะได้ส่งอาจารย์ เข้าพัฒนาศัก ยภาพด้านวิจัยที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และ
ปฐมนิเทศการทาวิจัย

-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2557
-ประกาศทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
-โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปี 2557
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม
ของการวิจัย
-โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปี 2557
-หลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2557
-เอกสารสรุปโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย
Journal club ปีงบประมาณ 2557
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และติดตามอาจารย์
ใหม่ ปีที่ 2 วันที่ 17-18 ก.ค. 57 ปี 2557

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคั นตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
- คณะใช้ หน่ ว ยวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ยในการขอค าปรึ ก ษาและสนั บ สนุ นการวิ จั ย หรื องาน -เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัย
สร้างสรรค์ เพื่อสนับ สนุนพันธกิจหลั กของมหาวิทยาลัย โดยขอปรึกษาจากสานั กวิจัยและพัฒนา -เอกสารสรุปโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัย
และส านั กวิ จั ย ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการเตรี ย มต้ นฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร และวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
ต่างประเทศ เป็นต้น
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
- มีห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการใช้งานห้องสมุดอื่นๆในทุกวิทยาเขต และการเขียนบทความทางวิชาการ ประจาปี
เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
งบประมาณ 2557
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-เอกสารสรุปโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย
- จัดให้มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. จัดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัยและวิเทศสั มพันธ์ ประจาปีงบประมาณ Journal club ปีงบประมาณ 2557
2557
ผลการดาเนินโครงการ คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน
ผลการดาเนินการพบว่า มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฝุายวิ จัยและวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2557
และจัดทาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2558 โดยคณาจารย์และบุคลากรมี
ส่ว นร่ว มแสดงความคิ ดเห็ นเพื่ อพั ฒ นางานฝุ ายวิ จั ยและวิ เทศสั มพั นธ์ โดยมีแ ผนการขั บ เคลื่ อน
งานวิจัยดังนี้

- นักวิจัยที่มีผลงานแต่ไม่มีเวลาเขียนผลงานตีพิมพ์ ให้จัดทาแผนเพื่อจัดสรรเวลาใน
การเขียนผลงานตีพิมพ์

- กลุ่ มที่ทางานวิจัยแต่ยังไม่แ ล้วเสร็จ ให้แ จ้งความก้าวหน้าและปัญหาอุป สรรค
เพื่อให้การสนับสนุนและหาแนวทางช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ

- กลุ่มที่ไม่มีงานวิจัย กระตุ้นให้ขอทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ใน 3 ปี เพื่อพั ฒนาโครงร่าง
วิจัย

2. ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2557
ผลการดาเนินงานโครงการ มีการจัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และฝึกปฏิบัติการสืบ ค้นข้อมูลเพื่อเขียนบทความ
ทางวิชาการ โดย ดร.รอฮานิ เจะอาแซ ซึ่งมี คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
ผู้สนใจ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การเขียน บทความทางวิชาการและฝึ กปฏิบัติการสืบค้ นข้อมูล เพื่อเขี ยนบทความทางวิชาการ
จานวน 30 คน และมีความ ต้องการให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและเขียน บทความ
ทางวิชาการทุกปี สาหรับปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่ได้บทความทางวิชาการ เช่น ภาระงานสอนมาก
สาหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย ไม่มีประสบการณ์ในการเขียน เสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
ให้มีการวิพากษ์โครงการวิจัย มีระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้คาปรึกษางานวิจัย
3. มีการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย Journal club ปีงบประมาณ
2557
ผลการดาเนินงานโครงการ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 10 คน
มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้ านการวิ จัย Journal club ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการเสวนา สถานที่ ระยะเลาในการจัดกิจกรรม ด้านอาหาร ความ
เข้าใจการเขียนบทความทางวิชาการ ความเข้าใจในการอ่านบทความวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 4.41 โดยพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 52 พึงพอใจมากร้อยละ 37 พึงพอใจปาน
กลาง 10 และพึงพอใจน้อย ร้อยละ 1
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3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี ไม่ มี เงิ นงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ นทุ นวิ จั ย
สาหรับผู้วิจัยที่ประสงค์ดาเนินการทาวิจัย ให้เสนอขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจากทุนมหาวิทยาลัย จานวน 233,333.33 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และวพส จานวน 95,930 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากทุนมหาวิทยาลัย จานวน 3 โครงการ ดังนี้
- การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์ งบประมาณ
จานวน 133,333.33 บาท
- การจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ปุวยและผู้ดูแล งบประมาณ จานวน 85,000 บาท
- ติดตามคุณลักษณะบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ งบประมาณ จานวน 15,000บาท
2. งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 1 โครงการ คื อ
งานวิจัยพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่ นตั้งครรภ์มุสลิม จังหวัดปัตตานีงบประมาณ
จานวน 62,500 บาท
และ จาก วพส. คื อ งานวิ จั ยการประเมิ นผลผลิ ตผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบเรื่ องการพั ฒ นาภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการเด็ก งบประมาณ จานวน 95,930 บาท

รายการหลักฐาน

1. เอกสารหนังสือสัญญาขอรับทุสนับสนุนการ
วิจัย ปี 2557

4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเผยแพร่
งานวิจัย แต่ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาตนเอง 15,000 บาท/คน ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้
งบประมาณในส่วนนี้ไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ ปี 2557 ได้นาเสนอ
ผลงาน 2 เรื่อง คือ Becoming a yoga master: experience of Thai yoga master ใน
st

การประชุม 1 Asian Congress in Nursing Education
และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณหรับสาหรับตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
และมีการ
สนับสนุนให้คณาจารย์ไปนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ซึ่งคณะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้ทราบโดยทั่วกัน

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย แต่ยัง ไม่มีการให้รางวัล
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ เพียงแต่ เชิดชูผู้มีผลงานวิจัย โดยแจ้งให้บุคลากรทราบและได้แจ้งให้นักวิจัย
ทราบหากมีผลงานการตีพิมพ์สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลจากวิทยาเขตได้

รายการหลักฐาน

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดทาฐานข้อมูลผลงานวิจัยฐานข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ โดยมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) สาหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการด้าน
การวิจัย ได้แก่ ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publication) ผลงานวิจัยที่นาเสนอในที่
ประชุมวิชาการ (Proceeding) สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรและผลงานที่ได้นาไปใช้ต่อชุมชน ซึ่งคณะได้
กระตุ้นให้นักวิจัยให้ทราบโดยทั่วกันในการไปลงบันทึกผลงานวิจัยในระบบนี้

รายการหลักฐาน
-
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 คะแนน

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

3 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การวิจัย
เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้น
ไปต่อคน

เกณฑ์การประเมิน

เชิงปริมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินของคณะ กรรมการปีที่แล้ว
เปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
ไม่ได้ประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
จานวนงบประมาณต่อคน
จานวน 329:263.33
ได้ 3.29 คะแนน

5 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
4.85 คะแนน

บรรลุเปูาหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

วิธีคานวณ
จานวนเงิน

จานวนเงินสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
= 329:263.33 / 10
= 329:26.33*5
50,000
= 3.29 คะแนน
อาจารย์ประจา ( ผศ. พัชรียา ไชยลังกา , ดร. รอฮานิ เจะอาแซ , ดร. ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ , อ.เจ๊ะยารีเยาะ เจ๊ะโซ๊ะ , อ. ฉมาพร หนูเพชร

, อ นฤมล จีนเมือง , อ. รัตติกาล เรืองฤทธิ์ , อ. สุนิดา อรรถอนุชิต , อ. สุไฮดาร์ แวเตะ , อ. ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.85 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

4.85 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
4.85 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบที่ 2

การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

เกณฑ์การประเมิน

ผลลัพธ์
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ

30 ขึ้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการดาเนินงาน
คณะได้ มีผ ลงานของอาจารย์ ประจาได้ รับการตี พิม พ์ ในวารสารฐานข้ อมู ล TCI กลุ่ ม1 1 เรื่ องคื อการดู แลสุ ขภาพตนเองในการปู องกั นการ
แพร่กระจายเชื้อของผู้ ติดเชื้ อเอชไอวี และผู้ปุวยเอดส์ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (0.80) และนาเสนอในงานประชุมวิ ชาการระดับชาติ เรื่ องผ ลของการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุมุสลิมที่ปุวยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (0.20)
เปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

ร้อยละ 15

ร้อยละ 7.14
1.19 คะแนน

1.19 คะแนน

บรรลุเปูาหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

วิธีการคานวณ

= ผลรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

= (0.2 + 0.8 ) x100
14
= 7.14 %
= 7.14x5/30 = 1.19 คะแนน
อาจารย์ประจา ( ผศ. พัชรียา ไชยลังกา , ดร. รอฮานิ เจะอาแซ , ดร. ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ , อ.เจ๊ะยารีเยาะ เจะโซ๊ะ , อ. ฉมาพร
หนูเพชร , อ นฤมล จีนเมือง , อ. รัตติกาล เรืองฤทธิ์ , อ. สุนิดา อรรถอนุชิต , อ. สุไฮดาร์ แวเตะ , อ. ฮัสณาฐ์
โต๊ะพา , อ. นันทิยา โข้ยนึ่ง , อ. จิตรลดา พิริยศาสน์ , อ. อุบล วรรณกิจ , อ. สุจิรา วิชัยดิษฐ์ )
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 15
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ร้อยละ 7.14
1.19 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
1.19 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการวิจัย โดยกระตุ้นให้อาจารย์ประจาดาเนินการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง นาไปสู่การเสนอขอผลงานทางวิชาการ โดยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย มีการให้คาปรึกษาสาหรับผู้วิจัยใหม่ จากผู้วิจัยที่
มีผลงานตีพิมพ์ โดยมีการนาเสนอให้มีการจัดแผนปฏิบัติการในการทาวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ
เผยแพร่งานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้เสนอผลงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัย
วางแผนกลยุทธ์

- นักวิจัยที่มีผลงานแต่ไม่มีเวลาเขียนผลงานตีพิมพ์ ให้จัดทาแผนเพื่อจัดสรรเวลาในการเขียนผลงานตีพิมพ์
- กลุม่ ที่ทางานวิจัยแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนและหาแนวทางช่วยเหลือในปัญหา
ต่างๆ

- กลุ่มที่ไม่มีงานวิจัย กระตุ้นให้ขอทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ใน 3 ปี เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัย

41

องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ
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องค์ประกอบ 3

การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการแก่สังคม

เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

 1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
ภายหลั งมี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ ก ารวิ ชาการและท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ วิท ยาเขตปั ตตานี คณะกรรมการฯจะประชุ มร่ วมกั นเพื่ อ
จัดทาแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลป วัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2557 แต่ไม่มีการ
กาหนดตั ว บ่ งชี้วั ดความส าเร็ จ ในระดั บ แผน จากนั้ นคณะกรรมการฯ มี การประชุ ม เพื่ อ
กาหนดพื้นที่ในการออกบริการวิชาการ และวางแผนการสารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยชุมชนที่คณะกรรมการฯดาเนินการสารวจ ได้แก่
- สารวจพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ ตาบลบ้านน้าบ่อ อาเภอปะนา
เระ และตาบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี
- สารวจปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
40 จังหวัดปัตตานี

- สารวจปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตตาบลตะลุโบะ อาเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
จากนั้นทางคณะกรรมการฯจะนาประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนนาเสนอ
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่ อร่ ว มกั นก าหนดโครงการให้ ส อดคล้ องกั บ ตั ว ชี้ วั ดตาม
แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ ซึ่งกาหนดเป็นโครงการต่างๆดังนี้
- โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานี ประจาปีงบประมาณ 2557
- โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เนื่องใน
วันพยาบาลแห่งชาติประจาปี 2557
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาน 2557
เมื่อกาหนดโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางคณะกรรมการฯจะประชุมเพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิ ดชอบโครงการ จากนั้นผู้ รับผิดชอบโครงการจะดาเนินการเขี ยนโครงการ ก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการฯ พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรม งบประมาณของโครงเพื่อนาเสนอในที่ป ระชุม
คณะกรรมการฯ ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอขออนุ มั ติ จั ด โครงการฯพร้ อ มงบประมาณกั บ
คณะกรรมการฝุายแผนและประกันคุณภาพ เพื่อนาเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะพิจารณาอนุมัติจัดโครงการต่อไป
ภายหลังโครงการได้รับ การอนุมั ติจัดโครงการ พร้อมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทางคณะกรรมการฯจะมีการประชุมเพื่อกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ และวางแผนจัดกิจกรรม

รายการหลักฐาน
1. แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาล
ศาตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2557
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 2557
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจาปี
2557
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
2557

43
บริการวิชาการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนก็
จะมีการประชุมร่วมกับนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม
ผลการดาเนินงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ จะวางแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการในด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจาปี 2557 กับ
การเรียนการสอนรายวิชาสุขภาวะกายและจิต ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณารูปแบบการ
จัดกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับความต้องการของ
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา

รายการหลักฐาน
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจาปี
2557

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการที่คณะกรรมการฯ จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประ
มาน 2557 เป็นโครงการที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานี ประจาปีงบประมาณ 2557
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เนื่องใน
วันพยาบาลแห่งชาติประจาปี 2557
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาน 2557
4. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่เด็กวัยรุ่น (ไม่ท้องก่อนวัย
ห่างไกลยาเสพติด)
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพชุมชน

รายการหลักฐาน
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 2557
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจาปี
2557
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาน
2557

4. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่
เด็กวัยรุ่น(ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด) ปีงบประมาณ
2557
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2557

 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
ภายหลังดาเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะทาการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการตามตัวบ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและโครงการ นาเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา จากนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาสรุปโครงการนาเสนอ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงการ
จัดโครงการครั้งต่อไป

รายการหลักฐาน
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ปี 2557
2. สรุปโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 2557
- โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจาปี
2557
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาน 2557
- โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่
เด็กวัยรุ่น(ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด) ปีงบประมาณ
2557
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2557

 5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะกรรมการฯ ประจาปีงบประมาณ 2558 นาผลการประเมินโครงการจาก ข้อ 4 มา แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุง
พัฒนาปรับปรุงการบริการวิชาการ โดยนาผลการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558
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พัฒนาของคณะกรรมการฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะฯ ร่วมกับผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับบริการวิชาการ เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาน 2558 จานวน 3 โครงการ
ดังนี้
1. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่เด็กวัยรุ่น (ไม่ท้องก่อนวัย
ห่างไกลยาเสพติด) ปีงบประมาณ 2557

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เนื่องใน
วันพยาบาลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557
***โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ มีการกาหนดโครงการบริการวิชาการที่มีส่วน
ร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ง
รูปแบบของกิจกรรมบริการวิชาการจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดซุ้ม และกิจกรรมต่างๆในนามของคณะ ได้แก่
1. โครงการ ม.อ.วิชาการ ปีงบประมาณ 2557
2. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 คะแนน

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

1. โครงการ ม.อ.วิชาการ ปีงบประมาณ 2557
2. โครงการกิจกรรมวันเด็ก ประจาปี 2557

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

6 ข้อ

5 คะแนน

3 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน
2. บุคลากรมีความรู้และความสามารถ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ควรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย
2. ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทาง และการ
จัดทาแผนการบริการวิชาการ และควรมีเอกสารหรือหลักฐานในการประเมินความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจน
3. จัดทาแผนงานและโครงการที่บูรณาการสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการบริการ การ
วิจัย และการเรียนการสอน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

1. สามารถนาศักยภาพในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
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องค์ประกอบ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบ 4

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการประจาคณะมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายการหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี

 2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะกรรมการฯ จะประชุมร่ วมกันเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการการบริก ารวิชาการและทานุ แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาน บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2557
2557 แต่ ไ ม่ มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ในระดั บ แผน จากนั้ น จะมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันกาหนดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ
เมื่ อก าหนดโครงการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมแล้ ว ทางคณะกรรมการฯจะประชุ ม เพื่ อ
มอบหมายผู้ รับ ผิ ดชอบ เพื่ อดาเนิ นการเขี ยนโครงการ ก าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ตั ว บ่ งชี้ วั ด
ความสาเร็จของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง
กาหนดกิจกรรม งบประมาณของโครงการ เพื่อนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯก่อนที่จะ
นาเสนอขออนุมัติจัดโครงการฯ พร้อมทั้งงบประมาณกับคณะกรรมการฝุายแผนและประกั น
คุณภาพ นาเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติจัดโครงการต่อไป
ภายหลังได้รับการอนุมัติจัดโครงการ พร้อมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทางคณะกรรมการฯจะมีการประชุมเพื่อ
กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ และวางแผนจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง

 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกาหนดให้มีการจัดประชุม 2
เดือนต่อครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดโครงการรายงานแผนการจัดโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดโครงการให้ที่ประชุมทราบ

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2557
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 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ได้กาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผน จึงไม่สามารถประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้

รายการหลักฐาน
กิจกรรมทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ได้แก่ วันปีใหม่
วันครู วันตรุษจีน วันเมาลิดสัมพันธ์ วันมาฆบูชา วัน
สงกรานต์ วันมหิดล วันสารทไทย เทศกาลกิจเจ วันออก
พรรษา วันลอยกระทง วันอาซูรอ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ ปี 2557

 5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
-

รายการหลักฐาน
-

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
ภายหลังดาเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะรวบรวมภาพการทา
กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

http://nur.pn.psu.ac.th

รายการหลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

3 คะแนน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

4 ข้อ

3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. หน่วยงานเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทาให้มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่
แตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ควรมีการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ เช่น ห้อง
ละหมาด ห้องพระ เป็นต้น
2. ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อนามาพัฬนาและปรับปรุงปฏิบัติกิจกรรมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

1. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะอย่าง
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ
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องค์ประกอบ 5

การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิท ยาเขตปัตตานี มี การจัดทาแผนกลยุท ธ์ ระยะยาว ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 1. สรุปผลโครงการจั ดทาระบบประกันคุ ณภาพและ
2556-2560 และแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ยและ การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิท ยาเขตปัตตานี โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่ว นร่วมในการวางแผน 2. สรุ ป ผลโครงการสัม มนาแผนปฏิ บัติก ารประจ าปี
เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
2559
ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
3. แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ นประจ าปี งบประมาณ
1. คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพรับผิดชอบเสนอโครงการสัมมนาแผนกลยุทธ์ประจาปี
2556 - 2560
2556-2560 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อให้
4. แผนปฏิบั ติก ารคณะพยาบาลศาสตร์ วิ ทยาเขต
ความเห็นชอบ
ปัตตานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. ขออนุมัติจัดโครงการฯ โดยเสนอผู้บริหารอนุมัติ
3. ดาเนินการจัดโครงการสัมมนาแผนกลยุทธ์ประจาปี 2556-2560 และแผนปฏิบัติการประจาปี 5 . แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาเขต
2556 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยนาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของวิทยา ปัตตานี ปี 2556-2560
เขต มากาหนดแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและนาไปสู่การ 6.รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ
กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 พร้อมกับ มีก ารกาหนดแผนกลยุ ทธ์ ทาง ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง รับรอง
การเงิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี 2556 – 2560
4. นาแผนกลยุท ธ์ข องคณะฯ มาจั ดทาแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ 255 7 โดยให้ 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนและประกัน
คณะกรรมการแต่ละฝุายของคณะฯ มีการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละฝุาย คุณภาพ ปี 2557
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และนาแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ 8. รายงานการประชุมสรุป แผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาคณะเพื่อรับรองแผนปฏิบัติการประจาปี
2557

 2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุ คลากร
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจัดทาโดย 1. หนั ง สื อ การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ซึ่งมีการจาแนกค่ าใช้จ่า ยต่อหั วนักศึก ษาจากรายจ่ายจริ งหมวดงบดาเนินการ งบ ประจาปีงบประมาณ 2557
บุ ค ลากร และงบดาเนิ นงาน เป็ นแนวทางในการวางแผนบริ หารจั ดการการพิ จ ารณาจั ดสรร 2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจาคณะฯ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และ ทุกเดือน เรื่องการกากับติดตามการใช้งบประมาณของ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึ กษาให้มีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร ฝุายแผนและประกัน
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ทางการเงินโดยแยกงบประมาณออกเป็นพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ด้านบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจาปีโดยมีคณะกรรมการแต่ละฝุาย มีก ารประชุมเพื่อวางแผนและสรุปผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝุายทุกเดือน และมีการกากับติดตามการดาเนินงานโดย
คณะกรรมการฝุายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาทุกเดือนและรายงานผลการดาเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุกเดือนเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นคณะใหม่เพิ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี
การศึกษา 2556 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไม่ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยงที่จัดเจน โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้จัดให้มีโครงการระบบประกันคุณภาพและการ
บริหารความเสี่ยง เป็น 2 ระยะเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 และในวันที่ 27-29 สิงหาคม
2556 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยให้อาจารย์และ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยงต่องานที่รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบและกลไก การประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง
2. สร้างความเข้าใจนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรและผู้บริหารงานทุกฝุาย และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นแนวทางการจัดทา self-assessment report รายงานประจาปี

รายการหลักฐาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. สรุป ผลโครงการจัดท าระบบประกั นคุณ ภาพและ
การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

4. เพื่อกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2557
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ
6. เพื่อให้คณะฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้
7. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
ทั้ง 10 ประการ ดังนี้
2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจาคณะฯ
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารบริ ห ารงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2557 โดย ทุกเดือน เรื่องการกากับติดตามการใช้งบประมาณของ
คณะกรรมการฝุายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการแผน ฝุายแผนและประกัน ปีงบประมาณ 2557
และประกั น คุ ณ ภาพ คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการและท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ 3. แผนปฏิ บัติก ารคณะพยาบาลศาสตร์ วิ ทยาเขต
คณะกรรมการวิจั ยและวิเทศสัมพั นธ์ ได้ดาเนินการบริหารโครงการตามกรอบวงเงินที่ได้รับการ ปัตตานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2557 ให้แล้วเสร็ จ ตามแผนที่กาหนดไว้ใ นแผนปฏิบัติการประจาปี 4. สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศั กยภาพ อสม. ใน
2557
การดูแลสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2557
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการคณะกรรมการแต่ ล ะฝุ า ยจั ด ท ารายงานและน าเสนอที่ ป ระชุ ม 5. สรุ ปผลการจั ดโครงการวั ยใส เลื อกได้ รัก ให้เป็ น
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงการครั้งต่อไป
เห็นคุณค่า พัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2557
2. หลักประสิทธิภาพ คณะฯ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฝุายต่างๆ ดาเนินการจัดโครงการ 6. สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญ
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ประจาปีภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายงานของแต่ละ พันธุ์ในจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2557
โครงการ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง
3. หลั กการตอบสนอง คณะฯ ได้ ส ร้ างช่ องทางการให้บ ริ ก ารแก่นัก ศึ กษาและผู้ ใ ช้บ ริ ก ารจาก
ภายนอก สามารถสื่ อ สารกั บ คณะได้ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม เช่ น เว็ ป ไซต์ ข องคณะ
Facebook โทรศัพท์ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริการได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว
4. หลั กการรับ ผิดชอบ ผู้ บริ หารมี การติ ดตามผลดาเนินงานของคณะกรรมการฝุ ายต่า งๆ โดย
คณะกรรมการแต่ละฝุายจะนาผลการดาเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุก
เดื อน เพื่ อเป็ นแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา ปรั บ ปรุ งผลการดาเนิ นงานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
5 . ค วา ม โ ป ร่ ง ใ ส ค ณ ะ มี กา ร ด าเ นิ น ง าน ที่ โ ป ร่ ง ใ ส ส า ม า รถ ต ร วจ ส อ บ ไ ด้ เ ช่ น
5.1 คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพ มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรภายในคณะสามารถสอบถามเมื่อมีข้อสงสัย
5.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ต ามรอบระยะเวลาการประเมิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เนื่องจาก
คณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้ ว ย คณบดี เป็ นประธาน รองคณบดี เป็ นรองประธาน
ประธานคณะกรรมการแต่ละฝุาย เป็นกรรมการ ตัวแทนอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณบดี
ได้กาหนดให้บุคลากรอื่นๆทุกคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเข้าร่วมประชุม
ทุ กครั้ งและมี สิ ท ธิ์ ออกเสี ยงในการเลื อกคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน และมี ก าร
ผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงานและโปร่งใสใน
การประเมินผล
5.3 การรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรแต่ละคนสามารถซักถามข้อสงสัยผลการ
ประเมินต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนทุกข้อสงสัย
6. หลักการมีส่วนร่วม คณะฯ มีการแต่งตั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการแต่ละ
ฝุ า ยซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการดาเนิ น ภารกิ จ ด้ า นต่ า งๆ และน าผลการดาเนิ น งานเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ทาให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วม
เสนอข้อคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ
7. หลักการกระจายอานาจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการมอบอานาจให้คณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และคณบดีมีการมอบอานาจรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนเมื่อคณบดี
ติดภารกิจอื่นภายนอกคณะ
8. หลั กนิ ติธ รรม คณะฯได้ นาแนวปฏิบั ติ ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ ต่ างๆ
ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ดการราชการของคระฯ ให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัยและไม่เลือกปฏิบัติ
9. ความเสมอภาค คณะฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมเน้นความต่างทางวัฒนธรรม ไม่
แบ่งแยกศาสนา เพศ วัฒนธรรม
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะแต่ละเดือนคณะกรรมการแต่ละ
ฝุายมีส่วนร่วมในการนาเสนอวาระประชุมต่อที่ประชุม เพื่อหาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีแผนการพัฒ นาบุคลากรประจาปี ทุกคน โดยคณะฯ มี การสนั บสนุนงบประมาณให้
อาจารย์คนละ 15,000 บาท และบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยใช้งบประมาณของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางแนบ โดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้พิจารณาหรือคณบดีเป็นผู้มอบหมาย แต่คณะฯ ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้

รายการหลักฐาน
1. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
ประจาเดือน ปี 2557
2. สรุปผล/ความรู้ที่ได้จากการพัฒนางาน

3. เว็ป ไซต์ค ณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการเผยแพร่
ความรู้ KM
4. โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นความต่ า งทาง
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2557

 6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ฝุ า ยวิ ช าการและพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาน าเสนอแผนและน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
1. รายงานการเดิ
และ
นทางไปราชการเพื่อพัฒนางานของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีแผนการพัฒนาอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการ
บุคลากร ปีงบประมาณ 2557
บริหารหลักสูตรได้กาหนดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร ดังนี้
2. แผนการพั ฒ นาอาจารย์ แ ละแผนการพั ฒ นา
1 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม
บุคลากรสายสนับสนุนประจาปีงบประมาณ 2557
2 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย
3. ส รุ ป ผ ล / ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก ก าร พั ฒ น า ง า น
3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
ปีงบประมาณ 2557
4 การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5 การพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะฯ มีนโยบายและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับพัฒนางานตามสายงานที่
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการเงิน งบประมาณ
2. ด้านพัสดุ
3. ด้านธุรการ
4. ด้านสารสนเทศ
5. ด้านห้องปฏิบัติการพยาบาล
6. ด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา
และคณะฯ มี ง บประมาณสนั บ สนุ นการพั ฒ นางานของอาจารย์ แ ละสายสนั บ สนุ นในทุ ก
ปีงบประมาณ และคณะฯ มีการกาหนดติดตามผลการพัฒนาจากการสรุปผลการพัฒนาว่าได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 7. ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
7.1 คณะฯ มีการดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิ ทยาลัยในด้านการประกันคุณภาพภายในที่ 1. รายงานการประชุ ม อนุ ค ณะกรรมการประกั น
ครอบคลุมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านผลิตบัณฑิต คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 เรื่อง
ด้านการวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ด้านบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและอนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพ การศึกษา 2557
การศึกษาเพื่อดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ อีกทั้งเพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในงาน 2. รายงานการประชุ ม อนุ ค ณะกรรมการประกั น
ประกันคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้การดาเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม คุณภาพ เรื่องก ากับติดตามผลการดาเนินงานทุก 6
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ในทุกพันธกิจ คณะฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการทุกฝุายมี เดือน ปี 2557
ส่วนร่วมในการควบคุมและกากับติดตามงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่แต่ละฝุายรับผิดชอบ 3. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
โดยแยกไว้ ตามแผนปฏิ บัติการประจ าปี ของแต่ล ะฝุ าย เพื่อง่า ยต่อการดาเนินงาน การควบคุ ม
ประจาปีงบประมาณ 2557 แยกตามพันธกิจ
คุณภาพ การกากับ ติดตาม การตรวจสอบคุ ณภาพ และการประเมินคุณ ภาพ อี กทั้ งคณะฯ ยั ง
แต่งตั้งให้ตัวแทนของคณะกรรมการแต่ละฝุายเป็นอนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพด้วยเช่นกั น 4. การ Commit KPIs ระดับคณะประจาปี 2557
5. รายงานประจ าปี ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพประจ าปี
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารประสานงาน การดาเนิ น งาน การก ากั บ ติ ด ตาม งานประกั น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกันทั้งองค์กร
7.2 คณะฯ มีการ Commit KPIs ระดับคณะ ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ เพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
7.3 คณะฯ มีการจัดทาแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปี

7.4 อนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพของคณะฯ มีการกากับติดตาม การควบคุมคุณภาพ การ

การศึกษา 2557
6. บันทึกข้อความขอส่งรายงานประจาปีการประเมิน
คุณภาพประจาปีการศึกษา 2557
7. การเผยแพร่รายงานรายงานประจาปีการประเมิน
คุณภาพประจาปีการศึกษา 2557 ในเว็ บไซต์ของ
คณะ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝุายทุก 3
เดือน โดยพิจ ารณาผลตามตัวบ่ งชี้แ ละเปูาหมายของแผนกลยุท ธ์ อิ งตามเปู าหมายที่ คณะฯ ได้
Commit KPIs ต่อมหาวิทยาลัย

7.5 อนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพของคณะฯ รวบรวมผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแต่
ละฝุาย โดยสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2557
แยกตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ด้าน
บริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.6 คณะฯ มีการจัดทารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557 / ปีงบประมาณ

2557 ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ รับรองและเสนอ
ต่อคณะฯ กรรมการประเมิน ตามกาหนดเวลา และลงในเว็บไซต์ของคณะฯ หลังจากประเมินเสร็จ
สิ้นเรียบร้อย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คณะยังไม่ได้ประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

6 ข้อ

1 คะแนน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 คะแนน

1 ข้อ

1 คะแนน

4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 5

การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. มีระบบและกลไกการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกากับติดตามการดาเนินงานระดับ 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง
หลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการทุก 1 เดือน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียน
พิจารณา การมอบหมายงานและแผนการจัดการ
การสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้สาหรับ เรียนการสอน ปี 2557
นักศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
1.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตรทุก เรือ่ ง เห็นชอบมอบหมายภาระงาน ปี 2557
ปีการศึกษา และดาเนินการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่ อ 4. แฟูมรายวิชา รายละเอียดการวิพากษ์ มอค. 3
ปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณา
และ มคอ. 4 และ การวิพากษ์แผนการสอน ปี
ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
การศึกษา 2557
1.3 จัดสัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและ 5. แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
อุปสรรคในการดาเนินงานของหลักสูตรในปีที่ผ่านมาและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงการดาเนินงาน
6. แผนการพัฒนาอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ
ในปีถัดไป รวมถึ งการจัดท าแผนการดาเนินงานของหลั กสูตรในปี ถัดไปและเสนอคณะกรรมการ
2557
ประจาคณะเห็นชอบ
7. แผนปฏิบัติการประจาปี 2557

 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มี การกากับ ติ ดตามหลั ก สู ตรโดยสภาวิ ชาชี พ การพยาบาล คื อคณะฯ ดาเนิ นการจั ดท า
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ของสภาวิชาชี พ การพยาบาลเพื่ อรั บ รองการเปิ ดหลั กสู ตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ในทุ ก ปี และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานภายในคณะฯ โดย
คณะกรรมการประจาคณะจะดาเนินการก ากับติดตามการดาเนินงานของคณะฯ ทุก เดือน โดยให้
คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุ ม และคณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนานักศึกษามีการทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยการทบทวนการ
ดาเนินงานระดับรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
สาขาที่เกี่ยวข้องทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงานของรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาค
การศึกษาและเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ระหว่างการดาเนินงานของรายวิชา
หากพบว่า มีปัญหาและอุ ปสรรคที่ ไม่ส ามารถจั ดการเรี ยนการสอนตามแผนที่ กาหนดผู้ รับผิ ดชอบ
รายวิชาเสนอแผนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนการการดาเนินงานของรายวิชามายังคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรเพื่ อพิ จ ารณาทบทวนการดาเนิ นงานของรายวิ ชา และรายงานผลการปรั บ ปรุ งการ

รายการหลักฐาน
1. รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556)

2. รายละเอียด มคอ. 3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
ปีการศึกษา 2557
3. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

(SAR) ประจาปีการศึกษา 2557
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ดาเนิ นงานของรายวิ ชาไปยั งคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่ อรั บรองผลการปรับ ปรุ ง ส่ ว นการ
ทบทวนการด าเนิ น งานของหลั ก สู ตรจะด าเนิ น การทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการฯ

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์ 1. รายการวัสดุครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาสารวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา และมอบหมายให้
อาจารย์ประจาชั้นปีสารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง และ
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจั ดทาแผนการจัด หาสิ่ งสนั บ สนุน การเรีย นรู้แ ละเสนอต่ อ
คณะกรรมการแผนงานฯ จัดทาแผนปฏิบัติการคณะฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
3. คณะกรรมการแผนงานฯ เสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบและขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรงบประมาณประจาปี
4. เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาความ
เร่งด่วนของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบการจัดหา
5. ฝุายพัสดุดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระเบียบฯ

พยาบาล
2. แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติประจาปี
งบประมาณ 2557
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนฯ เรื่อง
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2557
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
เรื่องพิจารณาเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณ
ประจาปี 2557
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนฯ เรื่อง
แจ้งเพื่อทราบผลการพิจาณาอนุมัติงบประมาณ
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับ ติดตาม การจัดหาและการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการ ประจาปี 2557 จากมหาวิทยาลัย
เรียนรู้ รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อ 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
คณะกรรมการประจาคณะทราบ
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบผลการพิจาณาอนุมัติ
7. ประเมินกระบวนการของระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และผลการของการ งบประมาณประจาปี 2557 จากมหาวิทยาลัย
ปรับปรุง ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ประเมินความพึงพอใจของการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในแง่ของความพอเพียง และความทันเวลา

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจาปีการศึกษา 2557
เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีการนาเสนอรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา ก่อนส่งให้
คณะกรรมการประเมิน และคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

รายการหลักฐาน
1. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

(SAR) ประจาปีการศึกษา 2557 ปี 2557
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
การดาเนิ นการเขี ย นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา 2557
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะก่อนส่งไปยังคณะกรรมการ
ประเมิน
และคณะฯ ได้นาผลจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อทราบและหาแนวทางการปรับปรุงรายงานและปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการประเมินเพื่อให้หลักสูตรมีประสิท ธิภาพเพิ่มมากขึ้นและคณะฯ มีการดาเนินการจั ด
โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ต่อไป

รายการหลักฐาน
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วาระการเสนอข้อปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
2. โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรพบว่าผลการดาเนินงานหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1 เพราะจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คณะยังไม่ได้ประเมิน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
-

รายการหลักฐาน
-

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5 คะแนน

3 ข้อ

3 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4 คะแนน

5 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกาหนดนโยบายเพื่อให้
หลักสูตรและคณะฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและครอบคลุม
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ในการดาเนินการควบคุมคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และนาผลการประกันคุณภาพที่ปรากฏไปพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะให้ชัดเจน

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
การพัฒนานักศึกษาด้าน Active learning และ ความต่างทางวัฒนธรรม
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
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องค์ประกอบ 6

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

1. คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดาเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผล
การประเมินของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

√ 1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็น ชอบจากสภาสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ดังเปูาประสงค์ที่ 1.4
คือนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ โดยมีกลยุทธ์ 3
ข้อ ได้แก่ 1.ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณที่คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์ 2.ส่งเสริมพฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด และ 3.ปลูกฝังจิตสานึกประชาธิปไตย
คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความสาคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และปฏิบัติ
มาอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้มีจิตอาสาให้กับนักศึกษา และบุคลากร ตาม
ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจ ที่หนึ่ง" โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีก ารจัดโครงการเพื่อสั งคม ได้แ ก่
โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติน้าท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ,โครงการ

รายการหลักฐาน
- โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้า
ท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ปี 2557
- กลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560

สร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษาชีวิตแก่เด็กวัยรุ่น (ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด) ,
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ,โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สตรีวัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานี ,โครงการกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและบาเพ็ญประโยชน์
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ,โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

√ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดาเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาให้กับนักศึกษา
โดยการติดประกาศประชาสั ม พั นธ์ กิ จกรรมของมหาวิ ทยาลั ย เพื่อให้ นัก ศึก ษาได้ ทราบข้ อมู ล
ข่าวสาร และสามารถสมัค รเข้า ร่วมได้อย่ างรวดเร็ว ,มีก ารจัดทาโครงการพัฒ นาจิตอาสาให้กั บ
นักศึกษาในภาคปฏิบัติทั้งโดยส่วนกลาง (กองพัฒนานักศึกษา) ซึ่งบางโครงการเป็นการดาเนินงาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างกองพัฒนานักศึกษากับคณะ เช่น โครงการวันรูสะมิแล ,โครงการ
กีฬาเก้า สนเกมส์ โดยเป็ นโครงการความร่ ว มมื อจากคณะรั ฐศาสตร์ กั บ คณะทุ กคณะในมาหา
วิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทด้วยกีฬา
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 – 22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี และโครงการที่ จั ดขึ้ น ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ แ ก่ โครงการจิ ตอาสาเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จัดโดยคณะกรรมการฝุายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา

รายการหลักฐาน
- โครงการวันรูสะมิแล ปีงบประมาณ 2557
- โครงการกีฬาเก้าสนเกมส์ ปีงบประมาณ 2557
- โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้า
ท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ปีงบประมาณ
2557
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การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตอาสาแก่นักศึกษาและ
อาจารย์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลต่างวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและอาจารย์ และเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งภายหลังการจัดโครงการ
พบว่ า นั กศึ กษาและอาจารย์ ไ ด้ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นคุณ ธรรม จริ ยธรรม สมรรถนะด้ า นการ
บรรเทาสาธารณภัย และสมรรถนะด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเข้า
ร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ การสะท้อนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากจัดกิจกรรม
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

√ 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
จากโครงการติดตามคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล ในปี 2557 ได้มีการประเมินความพึงพอใจโดย - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากโครงการ
นักศึกษา จานวน 73 คน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะคุณธรรม ติดตามคุณลักษณะบัณฑิต ปีงบประมาณ 2557
จริยธรรมจานวน 6 ข้อ เฉลี่ย 4.25 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก และตามแบบ
ประเมินพฤติกรรมจริยธรรม จานวน 31 ข้อ เฉลี่ย 3.85 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่
ดี

 4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3 คะแนน

3 ข้อ

3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4 คะแนน

3 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 6

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)

เกณฑ์การประเมิน

ผลผลิต
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

“๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีที่คณะดาเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินของสถาบัน
เชิงปริมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

ผลการดาเนินงาน
-

ผลการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีการประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

0 คะแนน

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน(มหาวิทยาลัยวิจัย และการพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม บรรเทาสาธารณภัย )
ผลผลิต
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

๑ เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีที่คณะดาเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผล
การประเมินของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

√ 1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบั น
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยวิจัย และได้รับ 1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจั ยแห่งชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิสั ยทัศน์ ที่สอดคล้องกั บ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิ ท ยาลั ยคื อ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นคณะที่ มุ่ งเน้ นผลิ ตพยาบาลที่ มี ส มรรถนะด้ า นการ 2. แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2556พยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยตามเปูาประสงค์ที่ 1.5 คือนักศึกษามี 2560
ความรู้ และทักษะการพยาบาลต่ า งวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ การพั ฒ นานัก ศึ ก ษาให้ มี สมรรถนะการ
พยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมทักษาการอยู่ร่วมกันภายใต้ความต่างทาง
วัฒนธรรม โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ ความรู้ด้าน
การส่งเสริมปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพสูง
ระดับสากล เน้นความร่ วมมือทางวิ ชาการจากหลายสหสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญ หาสุขภาพทั้ ง
ระดับท้องถิ่นและสากล โดยแผนกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจา
คณะฯ ,โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม รัฐก
ลันตัน ประเทศมาเลเซีย

√ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดาเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มี ร ะบบบริ ห ารและส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ จั ย และระบบบริ ห ารและส่ ง เสริ ม
บัณฑิตศึกษา สาหรับสนับสนุนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การ
ส่งเสริ มให้มีการสร้ างเครื อข่ายวิจัย ส่ งเสริม การท าวิจัยต่ างประเทศ การจัดประชุ มวิจัย การไป
เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิ ชาการต่างๆ เป็ นต้น ,มี หน่วยงานสนับสนุ นวิจัย เช่น กองบริการ
การศึกษา และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละท่านจะมีผลงานการวิจัย และโครงการวิจัย ดังนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและภาษาอังกฤษระยะที่ 2 ,โครงการเสวนาวิจั ย

รายการหลักฐาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและ
ภาษาอังกฤษระยะที่ 2ปีงบประมาณ 2557
- โครงการเสวนาวิจัย journal club

- โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และ ปีงบประมาณ

2557
- แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจาปีงบประมาณ
journal club ,โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2557
2557 ,โครงการวิจัยทางการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม และโครงการศูนย์วิจัย และ - โครงการวิจัยทางการพยาบาลภายใต้ความต่างทาง
วั ฒ นธรรม และโครงการศู นย์ วิ จั ย และพั ฒ นา เด็ ก
พัฒนา เด็ก เยาวชนและครอบครัว
และในส่วนการพยาบาลต่างวัฒนธรรม และบรรเทาสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัด เยาวชนและครอบครัว ปีงบประมาณ 2557
โครงการเตรี ยมความพร้ อมด้ านทั กษะการเรี ยนในมหาวิ ทยาลัยและทัก ษะชี วิตระยะเวลา 2 - มคอ. 3 รายวิชา ๙๙๓-๒๒๖ การพยาบาลบรรเทาสา
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สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรเตรียมความพร้อมประกอบด้วย
1. การให้ค วามรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย แหล่งทุนการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดังนี้
- การเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ มารยาทในการอยู่ร่วมกัน การเคารพ และการบาเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมรับ
น้องซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
- การเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะการหาความรู้ โดยจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการเรียนรู้ใน

ธารณภัย (Disaster Nursing) ปีการศึกษา 2557

- มคอ. 3 รายวิชา ๙๙๓-๒๒๔ การพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม (Trans-cultural Nursing) ปี
การศึกษา 2557

ศตวรรษ 21 และบทบาทของผู้ เรียน มุ่ งเน้นให้ นัก ศึ ก ษามี ทั กษะในการสืบ ค้ นหาข้ อมูล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของนักศึกษาในการเรียนรู้
- การเตรียมความพร้อมด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การฝึกทักษะการคิดรวบยอด และ
การเขียน concept mapping แก่นักศึกษา
- การเตรี ยมความพร้ อมด้ า นการสื่ อ สารและความสั ม พั นธ์ ระหว่ า งบุ ค คล มุ่ งเน้ นให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียน มารยาทในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยการจัดทากิจกรรมกลุ่ม
ระหว่างกิจกรรมเตรียมความพร้อม
- การเตรียมความพร้อมทักษะทางตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
การสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ การฝึกการคิดรวบยอดจากสถิติ
- การเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้ชีวิตในสังคม
พหุวัฒนธรรม ทักษะการดูแลตนเองในสถานการณ์เหตุความไม่สงบฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
ภาพกว้างของวัฒนธรรมและสาธารณภัย ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานที่ผู้เรียนการเรียนในหลักสูตร
ควรเข้าใจ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวให้กับนักศึกษาระหว่า ง
การศึกษาตลอดหลักสูตร
รวมไปถึงการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับมโนทัศน์
พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลต่างวัฒนธรรมอธิบายหลักการดูแลสุขภาพในสังคม
ที่มี ค วามต่ า งทางวั ฒ นธรรม และหลั ก กาพยาบาลต่ า งวั ฒ นธรรม อธิ บายการนากระบวนการ
พยาบาลไปใช้ในการพยาบาลต่างวัฒนธรรม นาเสนอการตัดสินใจเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
และในรายวิชาบรรเทาสาธารณภั ย จะอธิบายแนวคิ ด ชนิดของสาธารณภั ย หลักการพยาบาล
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจาก อุบัติภัย ภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย ทั้งระยะฉุกเฉิน เร่งด่วน
และระยะฟื้นฟู การส่งต่อ การฟื้นฟูด้าน จิตใจผู้ได้รับสาธารณภัย ประเด็นทางวัฒนธรรม ความ
เชื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ พยาบาลบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการก่ อ
วินาศกรรม และความขัดแย้ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาธารณ
ภัยขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์สมมติได้

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-
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√ 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการทาวิจัย (โดยอาจารย์) จานวน 5 เรื่องด้วยกัน โดย
แบ่งเป็นภายในประเทศ และต่างประเทศ และมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
(Publications) ได้แก่บทความวิจัยของอาจารย์ดังนี้
- อาจารย์สุไฮดาร์ แวเตะ เรื่อง ผลกระทบของการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อเอชไอวี
แก่คู่สมรสต่อการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- ดร.รอฮานิ เจะอาแซ เรื่อง โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
และยังมีโครงการวิจัยโดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติมอีก ดังนี้
- อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต เรื่อง การจัดการตนเองของผู้ปุวย
เบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปุวยและผู้ดูแล ซึ่ง
จานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนคือ 85,000 บาท ปีงบประมาณ 2557
และมีโครงการวิจัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
- อาจารย์ฮัสณา โต๊ะพาฐ์ เรื่อง พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์มุสลิม
จังหวัดปัตตานี ซึ่งใช้งบประมาณปี 2554 จานวน 300,000 บาท

รายการหลักฐาน

,การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์ ซึ่งใช้งบประมาณปี
2556 จานวน 200,000 บาท
- อาจารย์อุบล วรรณกิจ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการพยาบาลต่างวัฒนธรรมของอาจารย์
พยาบาลในสถาบันการศึกษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งใช้งบประมาณปี 2555 จานวน 100 ,000
บาท

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3 ข้อ

3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน

3 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 6

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

คะแนน 1

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

-

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
4-5 ข้อ

คณะส่วนใหญ่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ยกเว้นคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

√ 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริ ม
สุขภาพให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยการร่วมมือกับคณะหน่วยงานอื่นๆ เช่น โครงการคัด
กรองความเสี่ยงบุ คลากรในมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปัตตานี ซึ่ งจั ดโดยสานัก งาน
อธิการบดีเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว คานวณ BMI
คัดกรองโรคเบาหวาน และความดั นโลหิ ตสู ง ใหความรู้ ด้า นสุข ภาพเกี่ยวกั บ การออกกาลั งกาย
อาหารสร้างเสริมสุขภาพ โรคอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง เบาหวานพร้อมแจกเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ให้คาปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต
แม้ ว่ าคณะพยาบาลศาสตร์ไ ด้ มี การท ากิ จ กรรมดังกล่า ว ( Do)มาตลอด แต่ ทางคณะพยาบาล
ศาสตร์ไม่ได้มีแผนในการทางานในส่วนนี้อย่างชัดเจน จึงไม่สามารถตอบโจทย์การดาเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ได้

รายการหลักฐาน
-

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

สืบเนื่องจากข้อที่ 1 เพราะคณะพยาบาลศาสตร์ได้ดาเนินการในส่วนของ Do เพียงอย่างเดียว จึง
ไม่สามารประเมินข้อนี้ได้

-

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

1 ข้อ

2 คะแนน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบ 6

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5

ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ

คะแนน 1

-

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
4-5 ข้อ

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่ าง หรือส่งผลกับ มาตรการส่ งเสริม ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่า นความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดาเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผล
การประเมินของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง

√ 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน โดยการจัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ
และวันพยาบาลสากล ในการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดั นโลหิตสูง ให้ความรู้ ในการดูแ ล
สุขภาพ ให้คาปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต และมีกิจกรรมการออกกาลังกาย, รวมถึงโครงการวันเด็ก
ซึ่งส่ งเสริ ม ความรู้แ ละความสนุ ก สนานให้ แ ก่ เด็ ก และครอบครั ว นอกจากนี้ มี ก ารสนั บ สนุ นให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตปัตตานี) ได้แก่ กีฬาเก้าสนเกมส์ และ
กีฬาเฟรชชี่ และโครงการภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่
โครงการวั ยรุ่ น วัยใส เลือกได้ รั กให้เป็น เห็นคุณ ค่า พั ฒนาตนเอง โดยโครงการเริ่ มจากใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อายุของผู้
ได้รับเชื้อติอต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉลี่ยลดต่าลง พบว่าร้อยละ 81.49 วัยรุ่ นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกตอนอายุ 12 ปี ส่วนในวัยรุ่นชาย คือ อายุ 13 ปี โดยอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของ
วัยรุ่นหญิงและชาย คือ ประมาณ18 ปี สาหรับการมีเพศสัมพันธ์ พบว่าเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกของ
วัยรุ่น มีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
และมี ผ ลกระทบให้ เกิ ดการตั้ งครรภ์ โดยไม่ ตั้งใจ นอกจากนี้ วั ยรุ่ นเกิ น กว่ า ครึ่ งมี วิ ธี ปู องกั นการ
ตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม คือ ใช้วิธีคุมกาเนิดไม่เหมาะสม เช่น การนับระยะปลอดภัย หรือการใช้ยาเม็ด
คุมกาเนิดฉุกเฉิน ซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาอันตราย ต้องใช้ภายใต้คาแนะนาของแพทย์หรือเภสัชกร และ
ใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน รวมถึงไม่สามารถปูองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ อีกทั้งแนวโน้ม
จานวนแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์และคลอด อายุต่ากว่า 20 ปี มีมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลต่อเนื่องด้านสุขภาพ
ของแม่วัยรุ่นและทารกที่คลอดจากมารดาอายุน้อย มีอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิต เพราะไม่ได้รับข้อมูล
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เพียงพอ ขณะนี้ประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์จานวนสูง
กว่ าเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดถึ ง 71 จังหวัด ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ องค์ การอนามั ยโลก ( WHO)
กาหนดไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งในปี 2552 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย
เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมหลายฝุายกาลังให้ความสนใจและเร่งทาการปูองกันแก้ไข การจัดกิจกรรม
เพื่ อส่ งเสริ ม ความรู้ ด้า นเพศ ปลู ก ฝั งค่ า นิ ยมรั ก นวลสงวนตั ว การให้ เกี ยรติ การปู อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร การปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และการสอนทักษะชีวิตแก่วัยรุ่น ภายหลังจากการจัดโครงการได้ผลว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้
เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นจากการประเมิน

รายการหลักฐาน

1. แผนปฏิบัติ การคณะพยาบาลศาสตร์ วิท ยาเขต
ปัตตานี ประจาปีงบประมาณ 2557

2.ปฏิทินแผนการจัดกิจกรรมของกองกิจการนักศึก ษา
สาหรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
3.โครงการวัยรุ่น วัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า
พัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2557
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ความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังอบรมได้ 18.15 สูงกว่าก่อนอบรมคือ
15.48 เมื่อนาไปทดสอบทางสถิติพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และผู้เข้าอบรมมีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จากการประเมิน
ทัศนคติก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม และความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการอยู่ ใ นระดั บ พึ งพอใจมากที่ สุ ด ทางคณะพยาบาลศาสตร์ไ ด้ เล็ งเห็ นถึ ง
ความสาคัญของโครงการ และผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยกระจายไปตามสถานที่ หรือชุมชนๆต่างๆ
และคณะพยาบาลศาสตร์ยังมีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ยั่งยืนโดยมีการประสานกับ
โรงพยาบาลต่างๆทั้งในอาเภอเมืองปัตตานี และนอกพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ และเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป

√ 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ภายหลังจากการจัดโครงการวัยรุ่น วัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า พัฒนาตนเองได้ผลว่าผู้เข้า - สรุปการดาเนินการโครงการในข้อ 1
อบรมมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นจาก
การประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังอบรมได้ 18.15 สูงกว่า
ก่อนอบรมคือ 15.48 เมื่อนาไปทดสอบทางสถิติพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความรู้หลังอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และผู้เข้าอบรมมีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอั นควร
จากการประเมินทัศนคติก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่ าเฉลี่ยทัศ นคติหลังอบรมสูงกว่ าก่อนอบรม
และความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

√ 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
กิจกรรมหรือโครงการที่คณะดาเนินการส่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนดังนี้
- หนังสืออนุญาตให้ใช้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึก
1.สตรีในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ มีความคิดเชิงบวกและมีความรู้ใน ปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
การดูแลสุขภาพของตนเอง
2. เด็กวัยรุ่นมีค่านิยมที่ดีในการรักนวลสงวนตัว การปูองการการมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3.เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ความรู้ทางด้านสุขภาพ ความสนุกสนาน
4.แหล่งฝึกได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการทาหน้าที่ร่วมสอน ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน
อานวยความสะดวก และจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สาหรับการเป็นแหล่งฝึกให้นักศึกษาพยาบาล
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป

√ 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
1.สร้างบัณฑิตพยาบาลภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
2.โครงการวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “วัยใสรุ่นวัยใสเลือกได้รักเป็น เห็นคุณค่า พัฒนา

รายการหลักฐาน

-

ตนเอง”

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3 คะแนน

2 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 6
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.
2.
3.
4.

อาจารย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบ่มเพาะนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ส่วนใหญ่มุ่งมั่นในการทาวิจัย และได้รับทุนวิจัยเกินร้อยละ 60
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน
บุคลากรมีความรู้และความสามารถ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ควรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย
2. ควรจัดโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา จัดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3. ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทาง
และการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการ และควรมีเอกสารหรือหลักฐานในการประเมินความต้องการของชุมชน
อย่างชัดเจน
4. จัดทาแผนงานและโครงการที่บูรณาการสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
5. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภายนอกอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการบริการ
การวิจัย และการเรียนการสอนมากขึ้น
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องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
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องค์ประกอบ 7

องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1
40

คะแนน 2
50

คะแนน 3
60

คะแนน 4
80

คะแนน 5
100

เกณฑ์มาตรฐาน

สาหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดให้ใช้เกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

สูตรการคานวน

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

หมายเหตุ

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กาหนด x 100
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

-

-

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3 คะแนน

77.5

3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
ภาษาอังกฤษ

จานวนนักศึกษาที่เข้า
สอบ

จานวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ (คะแนนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60)

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน
เปรียบเทียบเกณฑ์

40

31

77.5

3.88

คณะ/วิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์

*หมายเหตุ : นับเฉพาะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค และมีผลการเรียนสมบูรณ์ (ไม่ติด I)
รายการหลักฐาน
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1. รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 417-101 English Reading and Writing ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

3 คะแนน

77.50

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
3 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 7
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม Tell me more เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง
แนวทางเสริมจุดแข็ง : คณะพยาบาลศาสตร์มีการสนับสนุนรหัสในการเข้าใช้โปรแกรม Tell me more แก่นักศึกษา และทางคณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้มีการติดตามผลการใช้โปรแกรม Tell me more ของนักศึกษาตามรอบการประเมินของคณะพยาบลศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงโปรแกรม Tell me more ของนักศึกษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาได้มากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

1. ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการบูรณาการรายวิชา กับภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ (เกี่ยวกับการพยาบาล) เป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาไทย
2. กาหนดคะแนนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ร้อยละ 20
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องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่า งประเทศ หรื อเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย (มีโครงการ
รองรับ หรือมีโครงการร่วม)
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน

1. จานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ (นับตามปีการศึกษา) ไม่ว่าจะไปเรียนตามหลักสูตร/โครงการ อื่นๆ โดยให้มี การ

เกณฑ์มาตรฐาน

ทาหนังสือขออนุมัติไปต่างประเทศ
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (นับตามปีการศึกษา) สามารถนับได้ทุกกรณี ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นผู้จัดหรือ
นักศึกษาเข้าร่วม
เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

จานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

13.64

5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างประเทศที่จั ดในประเทศ
ไทย มีจานวนทั้งสิ้น 12 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67
รายการหลักฐาน
1. รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Backpacking Asean Tour จานวน 2 คน

2. รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จานวน 10 คน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

5 คะแนน

13.64

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ระดับความสาเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย

เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน

1. การนับจานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
2. การนับจานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

จานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5.80

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
งานรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน โดยไม่ต้องมีการรับนักศึกษาแอดมิชชั่นรอบสอง เนื่องจากคณะฯเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เปูาหมาย 44 คน ผลการดาเนินงาน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 102.27
รายการหลักฐาน
1. รายชื่อรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 และ 2558

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

5 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

5.80

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.3

สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 9 เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

1. การนับจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
3. การนับจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
0 คะแนน

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4

สัดส่วนจานวนหลักสูตรนานาชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

1. การนับจานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
2. การนับจานวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

จานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
จานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
0 คะแนน

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่เปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

85
องค์ประกอบ 8

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 8.5

จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. อาจารย์ชาวต่างประเทศต้องมาทาการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา
2. ให้นับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (โดยยึดตามการถือสัญชาติของอาจารย์ที่ระบุไว้ในPassport)
3. กรณีเป็นอาจารย์ค นไทยแต่ทางานและสังกัดที่มหาวิท ยาลัยต่างประเทศ มาช่วยทาการสอน จะสามารถนับ เป็น
อาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1 รายวิชา
4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทางานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาช่วยทาการสอน จะสามารถ
นับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1 รายวิชา
5. การนับจานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจานวนอาจารย์ทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
จานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

0 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

86
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
0 คะแนน

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังไม่มีแผนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

87
องค์ประกอบ 8

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 8.6

จานวน Visiting Professor

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ปัจจัยนาเข้า
ระดับคณะ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

จานวน 1 ท่าน

จานวน 2 ท่าน

จานวน 3 ท่าน

จานวน 4 ท่าน

จานวน 5 ท่านขึ้นไป

ระดับมหาวิทยาลัย
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ จานวน 30 ท่าน = 5 คะแนน
หมายเหตุ

1. ให้ทาการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน (นับตามปีการศึกษา) เช่น สัมมนา บรรยาย
ฯลฯ ไม่ทาการนับกรณีที่เชิญมาเพื่อเยี่ยมชม/ดูงาน
2. กรณี Visiting Professor มาหลายครั้ง สามารถนับซ้าได้ (นับได้ทั้งจานวนคนและจานวนครั้ง) ให้นับตาม
จานวนครั้งของการมา เช่น 2 คน มา 2 ครั้ง นับ 4 โดยให้คณะรายงานข้อมูล จานวนคน/จานวนครั้ง
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ ม.อ. จะ
สามารถนับเป็น Visiting Professor ได้

4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทางานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้
5. นับเฉพาะที่มีตาแหน่งทางวิชาการที่เป็น full Professor หรือ Emeritus Professor
6. นับ ทั้ง Visiting Professor ที่มาทางานใน ม.อ. และ Professor ของ ม.อ. ที่ไ ด้รับ เชิญเป็น Visiting
Professor ในต่างประเทศ
6. หลักฐานต้องมีเป็นจดหมายเชิญเป็น Visiting Professor เป็นทางการ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

0 คะแนน
ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
-

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

88
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
0 คะแนน

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังไม่มี Visiting Professor

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

89
องค์ประกอบ 8

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 8.7

จานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

1. การนับจานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ โดยให้นับตามปีงบประมาณ
2. ตัวหารของตัวบ่งชี้ คือ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน โดยนับตามปีการศึกษา

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

จานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน
จานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

0 คะแนน

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปี 2557 คณะฯ มีจานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ จานวน 1 โครงการ โดยมีอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงาน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10
รายการหลักฐาน
1. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร ช่วงปีการศึกษา 2555-2557
2. ข้อมูลโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
0 คะแนน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

0 คะแนน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย

90
การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 8
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. คณะฯ มี mou กับต่างประเทศ
2. มีนักวิจยั ที่มีประสบการณ์กับต่างประเทศ
3. ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. อาจารย์ประจาคณะฯ หลายท่านมีภาระงานบริหารจานวนมาก
2. ภาษาต่างประเทศของอาจารย์ประจาคณะฯ ยังขาดความชานาญ
3. คณะฯ บริหารจัดการบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี

