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ค าน า 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  เป็นคณะท่ีเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มีการ
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีก าหนด  ได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยใช้แนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวนรวม                
8 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 26 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นเอกสารสรุปผลการด า เนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 และในรอบ
ปีงบประมาณ  2557 และผลการประเมินตนเองตามวงจรของประกันคุณภาพ (PDCA) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 
 คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 2557 เล่มนี้ 
จะเป็นกระจกสะท้อนภาพท่ีชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่ง ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และระดับคุณภาพท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเทียบกับเปูาหมายท่ีวางไว้ 
รวมท้ังพัฒนาการในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทบทวนระบบ และกลไก การบริหารจัดการและการ
ด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานของคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งต่อไป 
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1. ส่วนน า SAR 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ในองค์ประกอบท่ี 1 คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาท าหน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการ

หลักสูตรของคณะวิชา ภายใต้การก ากับจากคณะคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  ซึ่ง

คณะมีระบบกลไลการในการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และเกณฑ์การรับรองสถาบันจากสภาวิชาชีพ  แต่อย่างไรก็ตาม คณะวิชามีจุดท่ี

ต้องพัฒนา ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าคณะ เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

2. การก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสามารถประเมินผลการ

ด าเนินงานของแผนในภาพรวมได้ 

3. ก าหนดแนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ 

ท้ังนี้ ในองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ได้ 0 คะแนน โดยหลักสูตรฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในหัวข้อ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และไม่ได้

เป็นอาจารย์ประจ าคณะ 1 ท่าน ส่งผลให้ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าประชุมน้อยกว่าร้อยละ 80  

  องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จากการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 2 อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากคณะฯ ยัง
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ชัดเจน  เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกอยู่ในระดับ  
3.29  คะแนน ระดับดี และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย มีจ านวน 1 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 7.14 อยู่ใน
ระดับ  1.19 คะแนน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

   ผลการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
โดยคณะมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผน โดยเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการจัดโครงการ ซึ่งในโครงการมี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  โดยเป็น
โครงการท่ีบริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ และมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมพร้อมน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา อีกท้ังคณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบันด้วย 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการประเมนิระดับคณะฯ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 3 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในแต่และกิจกรรม แต่ยังไม่มีการก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ อีกท้ังมีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อติดตามความ
คืบหน้าในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีก าหนดการประชุม 2 เดือนต่อครั้ง และให้ผู้รับผิดชอบโครงการท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการรายงานความคืบหน้าการจัดโครงการให้ท่ีประชุมทราบ หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมจะมีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของคณะฯ 
 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
ผลการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 5 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดย

คณะมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการการวิเคราะห์ SWOT  มีการจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและหาแนวทางการปูองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  มีการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ  คณะได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของ  ซึ่งประกกกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 ด้วยคณะเป็นคณะใหม่มีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนบุคลากรท าให้บุคลากรท างานหลายมิติ เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ครอบคลุมในทุกมิติของการบริหาร
จัดการต่อไป 

 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ได้  4  คะแนน    
 
องค์ประกอบที่ 6 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
จากการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 6 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเนื่องจากไม่มีมี

การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และไม่มีการก าหนดผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/
หรือสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 7 : องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
จากการประเมินระดับคณะฯ พบว่า การด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 7 อยู่ในระดับพอใช้เนื่องจากคณะฯ  ได้มี

การบูรณาการรายวิชากับภาษาอังกฤษ และก าหนดคะแนนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีร้อยละ 20 
 
องค์ประกอบที่ 8 : ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษามา 3 ปีการศึกษา ซึ่งยังต้องปรับปรุงตัวบ่งช้ีหลายด้าน 
เช่น จ านวน Professor Visitor, ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น ส่งผลให้ผลการประเมินระดับคณะฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง อย่างไรก็ตามคณะฯ มีการพัฒนากิจกรรมท่ีจัดร่วมกับต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
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ร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง งานรับนักศึกษา
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับนักศึกษาได้ตามเปูาหมายท่ีวางไว้อย่างสม่ าเสมอ  

   
1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษาท้ังหมด 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาการส่ือสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดต้ังขึ้นภายใต้ความต้องการของชุมชนเพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สั งคมและความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใ ต้ โดยในปี  พ .ศ.  2551 
มหาวิทยา ลัยสงขลานคริ นทร์  ไ ด้แต่ ง ต้ั งคณะกรรมการด า เนินการ โครงการ จัด ต้ั งคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เพื่อด าเนินการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี (ค าส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 50314/2551  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 255 1)  และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 0485/2552  ลงวันท่ี 30 
มีนาคม 2552 และแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคณะพยาบาลศาสตร์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 
50417/2552 ลงวั น ท่ี  10  สิ งหาคม 2552  และ ค า ส่ั งแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ จัดท าห ลัก สูตร   ตามค า ส่ั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒  ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อด าเนินการจัดท าหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จ านวน 34 คน  และ สภามหาวิทยาลัยได้ให้
ความเห็นชอบจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 352(8/2556) เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2556  ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี มีนักศึกษา 3 ช้ันปี 
จ านวน 118  คน 

  
1.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ปรัชญาองค์กร 
“คณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” 

 วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากล ท่ีมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภายใต้ความต่างทาง
วัฒนธรรม” 
 ปณิธาน 
“มุ่งผลิตพยาบาลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” 
 พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพระดับสากลท่ีมุ่งการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม 
2) ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน 
3) บริการวิชาการด้านการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

2.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

อธิการบดี 

รองคณบดี 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

คณบดี 

คณะกรรมการ
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ
วิชาการและ

พัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการ
วิจัยและวิเทศน์

สัมพันธ์ 

ส านักงานคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

และท านุฯ 

สภามหาวิทยาลัย 
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1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
ผู้บริหารระดับคณะวิชา 

ชือ่: นางสาวพัชรียา ไชยลังกา  
ต าแหน่งปัจจุบัน:  รักษาในต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ผู้บริหารระดับรองคณะวิชา 
ชื่อ: นางสาวรอฮานิ  เจะอาแซ   
ต าแหน่งปัจจุบัน:  รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่จัดต้ังใหม่ในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
ในปีการศึกษา 2556  และ 2557 

 
1.7 จ านวนนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555  ในปีการศึกษา 2556  และ 2557 จ านวน 33 คน และ 43 คน ตามล าดับ ในปีการศึกษา  2557 มีนักศึกษา
ท้ังส้ิน 76 คน 

 
1.8 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา 2557  มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรดังนี้ 
- อาจารย์ประจ าท้ังหมด 14 คน  

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 10 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน และคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 8 คน 
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
- อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก จ านวน 4 คน  
- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5 คน 
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1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ 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   บาท   
ด้านการบริการวิชาการ   172,000   บาท 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          3,000   บาท 

ด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา  310,700   บาท 

ด้านแผนและประกันคุณภาพ   251,800   บาท 

รวมทั้งสิ้น                    1,107,500   บาท 

 

รายละเอียดอาคารสถานที ่
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาล

ศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2554 – 2556   วงเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยประกอบด้วยอาคาร

เรียนและอาคารปฏิบัติการแบบ คสล. 6 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย 5,244  ตารางเมตรและพื้นท่ีประกอบ 4,623  ตารางเมตรและ

พื้นท่ีประกอบ (พิเศษ) 257  ตารางเมตร รวมพื้นท่ีท้ังหมด 9,777 ตารางเมตร 

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ใช้อาคารชั่วคราว อาคาร 4 โดย มีห้องเรียน 2 ห้อง ห้องท างานอาจารย์ 1   

ห้อง ห้องบุคลากรสายสนับสนุน 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล 3 ห้อง  และมีแผนท่ีจะย้ายไปอาคารเรียนคณะ

พยาบาลศาสตร์  ปี 2559 
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ผลการประเมินตนเอง
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑติ 
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนที่ได้ =  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  

   
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร = 0 

ตัวหาร จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ = 1 

ผลลัพธ ์ 0 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย   ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0 คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = ร้อยละ 20  

ตัวหาร ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 40 
ผลลัพธ ์ 2.5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.68 คะแนน 1.79 คะแนน 1.79 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 14  คน โดยมีอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ านวน 2 คน คือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ และ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยนับอาจารย์ประจ าคณะและอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่ปฏิบัติงานจริงและไม่ได้ลาศึกษาต่อ  
อธิบายการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก/จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด) x 100  
 = (2/14)x100  
 = ร้อยละ 14.29 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณจากข้อ1 เป็นคะแนนเต็ม 5  
(ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก/ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5) x 5  
 = (14.29/40) x 5  
 = 1.79 

รายการหลักฐาน : รายช่ืออาจารย์ประจ าคณะและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าคณะ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.68 คะแนน 1.79  คะแนน 1.79  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  = 10 

ตัวหาร ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการรวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60 
ผลลัพธ ์ 0.83 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1.19 คะแนน 0.60  คะแนน 0.60 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มีอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 14 คน โดยมีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการจ านวน 1 คน คือ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา คิดเป็นร้อยละ 7.14 โดยนับอาจารย์ประจ าคณะและอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่

ปฏิบัติงานจริงและไม่ได้ลาศึกษาต่อ 
 ทั้งน้ีทางคณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ เพื่อเตรียมการขอพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
อธิบายการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด) x 100  
 = (1/14)x100  
 = ร้อยละ 7.14 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณจากข้อ1 เป็นคะแนนเต็ม 5  
(ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5) x 5  
 = (7.14/60) x 5  

 = 0.60 

 
รายการหลักฐาน 

- รายช่ืออาจารย์ประจ าคณะและต าแหน่งทางวิชาการ  
- เอกสารการแต่งต้ังและการให้ได้รับเงินเดือนต าแหน่งตามข้อ11(ก) แห่งกฎทบวงฉบับที่ 2 (2519) ผศ.พัชรียา ไชยลังกา 
- แผนพัฒนาอาจารย์ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1.19 คะแนน 0.60  คะแนน 0.60 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า กับเกณฑ์มาตรฐานและน ามาเทียบกับค่าความ
ต่างทั้งด้านสูงกว่า หรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี 

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็น 5 คะแนน 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 20 ก าหนดเป็น 0 คะแนน 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามา

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  
ผลลัพธ ์ 5  คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 0 คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะวิชาจัดท าภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมกาวิชาการฯ และพิจารณารับรองในคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 2. คณะวิชาด าเนินจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 รายวิชาตลอดปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดการเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
  1) ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวน 7 รายวิชา 
  2) ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวน 6 รายวิชา 
   3) ภาคฤดูร้อน          จ านวน 4 รายวิชา 

 ในปีการศึกษาศึกษา 2557 คณะวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 รายวิชา มีนักศึกษารหัส 56 จ านวน 33 คน และ
นักศึกษารหัส 57 ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทั้งหมด 43 คน โดยภาคการศึกษาที่ 2 มีนักศึกษาลาออก ส่งผลให้ ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดู
ร้อนมีนักศึกษารหัส 57 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 40 คน  

ทั้งน้ี ผลรวมคณะวิชาได้ด าเนินการการค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) เท่ากับ 1,469 โดยมีหน่วยกิตในปีการศึกษา 2557   

เท่ากับ 41 โดยสามารถค านวณ ค่า SCH ดังตาราง 
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ที่ รายวิชา หน่วยกิต จ านวนนศ.ลงทะเบียน หน่วยกิตxจ านวนนศ.

ลงทะเบียน 
1  993-101  สุขภาวะกายและจิต 3(2-1) 43 129.00 

2  993-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0) 43 86.00 

3  993-121  มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล 2(2-0) 40 80.00 
4  993-122  หลักการกระบวนการพยาบาล 3(2-1) 40 120.00 

5  993-123  เทคนิคการพยาบาล 3(2-1) 40 120.00 

6  993-171  กิจกรรมประกอบหลักสูตร 1(0-1) 43 43.00 
7  993-211  พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 3(3-0) 33 99.00 

8  993-212  โภชนาการและโภชนบ าบัดส าหรับพยาบาล 2(2-0) 33 66.00 

9  993-214  หลักวิทยาการระบาด 2(2-0) 33 66.00 
10  993-221  กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล 2(2-0) 33 66.00 

11  993-222  การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(3-0) 33 99.00 

12  993-223  การพยาบาลผู้ปุวยผู้ใหญ่ ๑ 3(3-0) 33 99.00 
13  993-224  การพยาบาลต่างวัฒนธรรม 3(3-0) 33 99.00 

14  993-225  การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0) 33 66.00 

15  993-226  การพยาบาลสาธารณภัย 3(2-1) 33 99.00 
16  993-291  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2(0-2) 33 66.00 

17  993-292  ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2(0-2) 33 66.00 

 ค่า SCH 1,469.00 
 
 ดังน้ัน หาค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาประจ าปีการศึกษา 2557 (FTES) เท่ากับ 1,469/41 = 35.83 

  1) สัดส่วนอาจารย์ประจ าคณะ : FTES = 1: 3.583  (จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 10 คน)  
  2) สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ = 8 : 1    

3) ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = (3.583 - 8)/8*100 = - 55.2125 %  
  4) ค่าที่ค านวณได้มากกว่าร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
  
รายการหลักฐาน 

 

 

- เอกสารภาระงานสอนประจ าปีการศึกษา 2557  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
- มคอ.3-6 ทุกรายวิชา 
- บันทึกข้อความการแจ้งเปิดสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 0  คะแนน 0   คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  
ผลลัพธ ์ 3  คะแนน  
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 ผลการประเมินตนเองและรายการหลักฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. จัดให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ  และการใ ช้ ชีวิ ตแก่
นักศึกษาในคณะ 

  
 

1. ระบบกลไกการด าเนินงาน 
คณะวิชามีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและแนวแนว

แก่นักศึกษาดังน้ี 
    1) คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งต้ังและ

ก าหนดบทบาทหน้าที่ อาจารย์ประจ าช้ันปี ทุกช้ันปี อาจารย์ด้าน
จิตวิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  

    2) การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่
นักศึกษาทุกคน โดยเฉลี่ยอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์
เท่ากับ 9:1  โดยคณะกรรมการวิชาการฯ ได้ประชุมเพื่อก าหนด
หน้าที่  บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามี
บทบาทให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษา การ
ให้การปรึกษาและแนะแนวด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอด
หลักสูตร ติดตามสัมฤทธิผลทางการเรียนทุกภาคการศึกษา ให้
การปรึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตเบื้องต้นแก่นักศึกษาและการดูแล
นักศึกษาเฉพาะรายที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  

3) คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม  โดยมีบทบาทในการวางแผนด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรร่วมกับนักศึกษา ใ ห้การปรึกษาในด้านการ
ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ร่วมกับนักศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ   

4) คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์

ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา โดยมีหน้าที่ในการให้การปรึกษาแก่
นักศึกษาด้านจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและแก้ปัญหา
ของตนเองได้ 

5) อาจารย์ที่ป รึกษาก าหนดให้มีตารางการพบ
นักศึกษาทุกวันพุธบ่ายเวลา 15.00-17.00 น.  

 
 
 
ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางการพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 
 

2. กระบวนการการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
จิตวิทยาลาศึกษาต่อ ไม่ได้แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
ใหม่ในปีการศึกษา 2557 และได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านวิชาการดุแลอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่นักศึกษา
เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต จะมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการพยาบาลจิตเวช หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาด้านจิตวิทยา 

 
บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
1)  จากการเก็บข้อมูลโดยใ ช้แบบสอบถามใน

โครงการวิจัยติดตามคุณลักษณะบัณฑิตฯ จากนักศึกษา 2 ช้ันปี 
จ านวน 73 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้การ
ปรึกษาของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.13 จากก
คะแนนเต็ม 5   

2) การประเมินด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาและ

 
ผลการประเมินแบบสอบถามในโครงการวิจัยติดตาม
คุณลักษณะบัณฑิตฯ  ปีการศึกษา 2557 
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อาจารย์ พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาขาดทักษะการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาส่งผลต่อการให้ประสิทธิภาพในการให้การปรึกษา  

3) ข้อจ ากัดเร่ืองสถานที่ที่ให้การปรึกษา และมีการ
จัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงให้บริการปรึกษาท าให้นักศึกษาไม่
สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาในเวลาที่ก าหนดได้  

4) ขาดการบันทึกผลการให้การปรึกษาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 2. มีการให้ข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เ ต็ ม เ วล า แ ล ะน อ ก เ ว ล า แ ก่
นักศึกษา 

1.ระบบกลไกการด าเนินงาน 
คณะวิชาจะด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ ด้านการศึกษา การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร  การดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทุนการศึกษา โดยรับข่าวสารจากคณะและ
มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายนอกคณะฯ ได้แก่ 
สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารดังน้ี (1) เค รือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook, Line เป็นต้น  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ

พยาบาล หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้าเว็บไซต์
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น 

 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook เป็นต้น 

2.กระบวนการด าเนินงาน 
คณ ะ วิ ชา มี ป ร ะช า สั มพั น ธ์ ข้ อมู ล ผ่ า น บ อ ร์ ด

ประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
- เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook เป็นต้น 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน 
1) คณะวิชาประเมินผลความพึงพอใจคุณภาพการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามใน
โครงการวิจัยติดตามคุณลักษณะบัณฑิตฯ พบว่า จากนักศึกษา 2 

ช้ันปี จ านวน 73 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.00 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินแบบสอบถามในโครงการวิจัยติดตาม
คุณลักษณะบัณฑิตฯ  ปีการศึกษา 2557 

  3. จัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา - 

  4. ประเมินคุณภาพของ

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะกรรมการฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัด
โครงการวิจัยติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2557)  โดยมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อ
การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต  
 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.09 โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินดังน้ี 

1. ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา  
4.13 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

2 คุณภาพการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  4.07  คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3. คุณภาพการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับทักษะการใช้ชีวิต 

ผลการประเมินจาก แบบสอบถามวิจัยติดตามบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 2 (ปีการศึกษา 
2557) 
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การให้ก าลังใจแก่นักศึกษา = 4.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
4. คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

 4.00  คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 5. น าผลการประเมินจาก

ข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อ
ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี ได้ด าเนินการ
พัฒนาแนวทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ในปีการศึกษา 2558  โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินความพึง

พอใจต่อการให้การปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 และข้อมูล

เชิงคุณภาพทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ดังน้ี 
    1. จัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการให้การปรึกษาทางวิชาการ
แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย
คณะกรรมการวิชาการฯ  
    2. การน าเสนอปัญหาการเรียนของนักศึกษาในคณะกรรมการ
วิชาการฯ และคณะกรรมการประจ าคณะข้อเสนอแนะในการ
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะราย 
    3. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาโดยประเมินผลการลงทะเบียนเรียน 
และการส ารวจความพึงพอใจในการให้การปรึกษาโดยนักศึกษา
และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การปรึกษาโดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ 4.03 ตามล าดับ โดยคะแนนความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้การปรึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 
ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.78  

4.  คณะกรรมการวิชาการ ฯ ได้ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษาด้านจิตวิทยา เพื่อให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาส าหรับ
นักศึกษาทุกช้ันปี 

5. คณะกรรมการวิชาการ ฯ  ได้ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์

ฝุายพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมจ านวน 2 คน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 

2558  คณะวิชามีอาจารย์ผู้ดูแลฝุายพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 3 
ท่าน 

 
 
 
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ  ปีการศึกษา 
2557 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ปีการศึกษา 
2557 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่

เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ไม่มีการด าเนินการ เน่ืองจากปีการศึกษา 2557 คณะยังไม่มีศิษย์
เก่า 

- 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 4  ข้อ 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 4 ข้อ 3   คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  
ผลลัพธ ์ 4 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองและรายการหลักฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

1. ระบบกลไกการด าเนินงาน 
1)    อาจารย์ฝุายพัฒนานักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรม 

และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณา  

2)  เมื่อแผนการจัดกิจกรรมผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฝุายวิชาการฯ แล้วนั้น จึงก าหนดโครงการ
ตามแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และน าเสนอพิจารณารับรอง
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ  
ปีการศึกษา 2557 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ปี 2557 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
          อาจารย์ฝุายพัฒนานักศึกษามีบทบาทหลักในการจัดท าแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในส่วนของนักศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่คณะวิชาจัด เป็นผู้ร่วม
จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการประเมินการจัด
กิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ และการสะท้อนคิดในการจัด
โครงการต่าง ๆ เท่านั้น 

 
- แผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 
-  แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 

2557 
-  เอกสารรายละเอียดโครงการ 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังน้ี 
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2557 
   โครงการข้างต้นจะด าเนินการในช่วงเวลาก่อนเปิดภาค

การศึกษา โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
ดังน้ี 

1.1 รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประกันคุณภาพ 
 1.2  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.3  การเตรียมความพร้อมด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

ได้แก่  การฝึกทักษะการคิดรวบยอด และการเขียน concept 
mapping แก่นักศึกษา 
 1.4  การเตรียมความพร้อมทักษะทางตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ 
การฝึกการคิดรวบยอดจากสถิติ  

1.5  การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ผ่านกิจกรรม อภิปราย “การใช้ชีวิตในสังคมภายใต้

ความต่างทางวัฒนธรรม”  
2. คณะวิชาได้ด าเนินจัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น โครงการเวทีสุขภาพ โครงการจิตอาสาผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม 
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2. การพัฒนาทักษะ ความรู้ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2557 
- โครงการเวทีสุขภาพ  
- โครงการจิตอาสาผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม 
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ปีการศึกษา 
2557 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี
การศึกษา 2557 
- กิจกรรมการพยาบาลต่างวัฒนธรรม  ปี
การศึกษา 2557 
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คณะวิชาได้ด าเนินการจัดโครงการที่มีการบูรณาการใน
รายวิชาต่างๆ เช่น กิจกรรมการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ระยะที่1 และ 
ระยะที่ 2 เป็นต้น 
3. การพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ในส่วนของทักษะข้างต้น นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะ
จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม และการจัดกิจกรรม 
โดยสามารถประเมินผลผ่านผลการจัดกิจกรรม แบบประเมิน และการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา 

 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

1. การเตรียมความพร้อมด้านความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี มีการด าเนินการ
ให้ความรู้และการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยก าหนดเป็นกิจกรรม

การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ”การประกันคุณภาพการศึกษา” ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ช้ันปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557  

2. การพัฒนาทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิชาได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 993-

171 กิจกรรมประกอบหลักสูตร  ซึ่งให้ความรู้ด้าน PDCA- PAR และ

พัฒนาทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา
อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม 

 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 
1 ประจ าปีการศึกษา 2557  

 
- เอกสารการสรุปโครงการเวทีสุขภาพ ปี
การศึกษา 2557 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 

มีการประเมินผลความ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

1. การประเมินผลกิจกรรม 
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมหรือโครงการน้ัน 

นักศึกษาหรือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมน้ันๆ จะมีการประเมินด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
และในบางกิจกรรมจะมีการประเมินผ่านการสังเกตการณ์ของอาจารย์
และคณะด าเนินงาน  นอกจากน้ีคณะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสะท้อน
คิดหลั งจากเส ร็จสิ้ นการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่ าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสิ่งทีนักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการแสดงความคิดเห็น และเพื่อประเมินผลของการจัดกิจกรรม 

2. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
คร้ังต่อไป 

คณะวิชาได้ด าเนินการจัดโครงการภายใต้กระบวนการ PDCA โดย

หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินโดยนักศึกษาแล้ว ผู้ รับผิดชอบจะ
ด าเนินการสรุปโครงการ และบันทึกข้อมูลจากการประเมินในส่วนของ 

C-check และ A-act เพื่อน าข้อมูลจากการประเมินดังกล่าวไป

พัฒนาในการจัดโครงการคร้ังต่อไป 

 
ตัวอย่างเอกสารสรุปผลการจัดโครงการจิต
อาสาผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม รัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา 2557 

 5. ประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการวิชาการฯ จัดโครงการฝุายพัฒนานักศึกษาด าเนินการ
ตามแผนทุกโครงการ และมีการด าเนินการประเมินผลการจัดโครงการ
ในทุกโครงการ แต่ไม่มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เน่ืองจากไม่มีวัตถุประสงค์
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี
การศึกษา 2557 
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 6. น าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

1. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาจิตวิทยา 
คณะกรรมการวิชาการฯ ด าเนินการขออนุมัติค าสั่งแต่งต้ัง

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา  โดยมีบทบาทในการดูแลนักศึกษาทุกช้ัน
ปี 
2. ด้านอาจารย์ฝุายพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการวิชาการฯ  ด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ฝุาย
พัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม โดยในปีการศึกษา 2558  มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบฝุายพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 3  คน  
3. การน าเสนอผลการสรุปโครงการ 

หัวหน้าโครงการด าเนินการน าเสนอผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ   

 
ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา 
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
ปีการศึกษา 2557  
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 
ปีการศึกษา 2557  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 5  ข้อ 4  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 3  ข้อ 3   คะแนน  บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการฯและพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในบริหารจัดการการด าเนินการของ
หลักสูตร  ส่งผลให้คณะมีขั้นตอนการด าเนินงานของหลักสูตรที่ชัดเจน  

2. คณะวิชาได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2557  เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานหลักสูตร และน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เสนอให้มีแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบร้อยละ 80 ส่งผลให้การด าเนินการของหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

ซึ่งคณะได้ด าเนินการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- ไม่มี -  
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ผลลัพธ์ 

ผลการประเมินตนเอง 

 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. คณะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย  (PRPM) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เร่ิมต้ังแต่ขั้นตอนการ

เสนอโครงการขอรับทุน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และปิดโครงการด้วยผลงานวิจัย เพื่อให้ทุก
คณะฯหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมหาวิทยาลัยจะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน 
วางแผนการด าเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย  
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยฐานข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีระบบการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) ส าหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย ได้แก่ ผลงาน/

บทความวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสาร (Publication) ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

(Proceeding) สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรและผลงานที่ได้น าไปใช้ต่อชุมชน 
1. คณะได้ใช้แหล่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังน้ี 

- มีส านักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการให้ค าปรึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนและการสร้าง
งานวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นผลการวิจัยส าหรับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัยได้จาก

ห้องสมุดซึ่ง online ได้ทั้ง 5 วิทยาเขต นอกจากน้ีคณะยังจัดให้มีห้องอ่านหนังสือที่จะสามารถ

ค้นคว้าวารสารต่างประเทศเพื่อการอ้างอิง 
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดบรรยากาศ 
รวมทั้งกระตุ้นให้คณาจารย์ที่ ยังไม่มีผลงานวิจัย ด าเนินการท าวิจัย  โดยเชิญผู้เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยายและแลกเปลี่ยนการท าวิจัยและเขียนบทความ 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆให้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ 
และพนักงาน เพื่อท าวิจัย ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเชิงพัฒนา และการวิจัย
สถาบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  ส าหรับคณาจารย์ที่จบใหม่ไม่เกิน 
5 ปีไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อนมีทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านวิจัย อาจารย์ที่จบปริญญา
เอกมีทุน ดรุณาจารย์เพื่อส่งเสริมการท าวิจัย  ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ประกอบด้วย  

o ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
o ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

-ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย PRPM 

เว็บไซต์ https://research.psu.ac.th/Rdo/ 
-ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) 

เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-https://research.psu.ac.th/Rdo/ 
 
 
 
-http://tanee.psu.ac.th/ 
 

https://hrmis.psu.ac.th/
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o ทุนวิจัยเงินกองทุนวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลส าหรับตีพิมพ์ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ และในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน (TCI ) 
กลุ่ม 1  และมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศโดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (คณะใช้งบส่วนของวิทยาเขต) 
5. คณะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณด้านวิจัยแก่อาจารย์ประจ าดังน้ี  
5.1  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยผู้วิจัยได้รับการ

ปฐมนิเทศด้านจริยธรรมการวิจัยในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (มหาวิทยาลัยจัดให้ทุกปี) 
5.2  มีการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังน้ี 

o ผู้ได้รับบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์ โดยใช้วุฒิปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ภายใน 6 ปี 

o ผู้ได้รับบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์ โดยใช้วุฒิปริญญาโท ต้องเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปี 

o ผู้ได้รับบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์ โดยใช้วุฒิปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ภายใน 2 ปี 

o ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องเป็นรองศาสตราจารย์ ภายใน 5 ปี 
5.3  มีการก าหนดให้อาจารย์ที่บรรจุใหม่ต้องสอนและท าวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
5.4  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ด าเนินการจัดโครงการ ดังน้ี 

- จัดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

 -  จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและการ เขียนบทความทาง
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2557  

- จัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย Journal club  จ านวน   3 

คร้ัง ปีงบประมาณ 2557 
5.5  คณะได้ส่งอาจารย์  เข้าพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และ

ปฐมนิเทศการท าวิจัย  
  

-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
-ประกาศทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 

-โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  ปี 2557 
-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม
ของการวิจัย  
 
-โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปี 2557 

 
-หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
-เอกสารสรุปโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย 

Journal club ปีงบประมาณ 2557   
  โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และติดตามอาจารย์
ใหม่ ปีที่ 2 วันที่ 17-18 ก.ค. 57  ปี 2557 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี  
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- คณะใช้หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยในการขอค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยขอปรึกษาจากส านักวิจัยและพัฒนา 
และส านักวิจัยให้ความช่วยเหลือในการเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศ  เป็นต้น 

- มีห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนด้ี รวมทั้งมีการเช่ือมโยงการใช้งานห้องสมุดอ่ืนๆในทุกวิทยาเขต 

เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

-เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัย 
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
-เอกสารสรุปโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
และการเขียนบทความทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
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- จัดให้มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
1. จัดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ

2557 
ผลการด าเนินโครงการ คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน 
ผลการด าเนินการพบว่า มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2557 
และจัดท าแผนกลยุทธ์ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2558 โดยคณาจารย์และบุคลากรมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  โดยมีแผนการขับเคลื่อน
งานวิจัยดังน้ี  

- นักวิจัยที่มีผลงานแต่ไม่มีเวลาเขียนผลงานตีพิมพ์  ให้จัดท าแผนเพื่อจัดสรรเวลาใน
การเขียนผลงานตีพิมพ์ 

- กลุ่มที่ท างานวิจัยแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
เพื่อให้การสนับสนุนและหาแนวทางช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ 

- กลุ่มที่ไม่มีงานวิจัย กระตุ้นให้ขอทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ใน 3 ปี เพื่อพัฒนาโครงร่าง
วิจัย 

2. ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
      ผลการด าเนินงานโครงการ มีการจัดกิจกรรมการบรรยาย เร่ือง การเขียนบทความวิชาการ โดย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักด์ิ  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนบทความ
ทางวิชาการ โดย ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ  ซึ่งมี คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
ผู้สนใจ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
      การเขียน บทความทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนบทความทางวิชาการ 
จ านวน 30 คน และมีความ ต้องการให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและเขียน บทความ
ทางวิชาการทุกปี  ส าหรับปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่ได้บทความทางวิชาการ   เช่น ภาระงานสอนมาก   
      ส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย ไม่มีประสบการณ์ในการเขียน  เสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
ให้มีการวิพากษ์โครงการวิจัย มีระบบพี่เลี้ยง   เพื่อให้ค าปรึกษางานวิจัย   

3. มีการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย Journal club ปีงบประมาณ 

2557 
      ผลการด าเนินงานโครงการ  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 10 คน  

มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารสรุปโครงการเสวนาทางวิชาการด้านการวิจัย 

Journal club ปีงบประมาณ 2557   
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 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่มีเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 
ส าหรับผู้วิจัยที่ประสงค์ด าเนินการท าวิจัย ให้เสนอขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย 
           ปีงบประมาณ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจากทุนมหาวิทยาลัย จ านวน 233,333.33 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และวพส จ านวน 95,930 บาท  ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากทุนมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 
- การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นต้ังครรภ์ งบประมาณ 

จ านวน  133,333.33 บาท 
- การจัดการตนเองของผู้ปุวยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้โดยการมี

ส่วนร่วมของผู้ปุวยและผู้ดูแล งบประมาณ จ านวน  85,000 บาท 
- ติดตามคุณลักษณะบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ งบประมาณ จ านวน  15,000บาท 
2. งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 1 โครงการ คือ 

งานวิจัยพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นต้ังครรภ์มุสลิม จังหวัดปัตตานีงบประมาณ 
จ านวน  62,500 บาท 
และ จาก วพส. คือ งานวิจัยการประเมินผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบเร่ืองการพัฒนาภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการเด็ก งบประมาณ จ านวน 95,930  บาท 

1. เอกสารหนังสือสัญญาขอรับทุสนับสนุนการ
วิจัย ปี 2557 

4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

        ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเผยแพร่

งานวิจัย  แต่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเอง 15,000 บาท/คน ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้

งบประมาณในส่วนน้ีไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ ปี 2557 ได้น าเสนอ 

ผลงาน 2 เร่ือง คือ  Becoming a yoga master: experience of Thai yoga master ใน
การประชุม 1st Asian Congress in Nursing Education  
      และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณหรับส าหรับตีพิมพ์ผลงานในวารสาร และมีการ
สนับสนุนให้คณาจารย์ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ซึ่งคณะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย แต่ยัง ไม่มีการให้รางวัล
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เพียงแต่ เชิดชูผู้มีผลงานวิจัย โดยแจ้งให้บุคลากรทราบและได้แจ้งให้นักวิจัย
ทราบหากมีผลงานการตีพิมพ์สามารถย่ืนขอรับเงินรางวัลจากวิทยาเขตได้  

 
 
 
 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยฐานข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลผลงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ โดยมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) ส าหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการด้าน

การวิจัย ได้แก่ ผลงาน/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publication) ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่

ประชุมวิชาการ (Proceeding) สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรและผลงานที่ได้น าไปใช้ต่อชุมชน ซึ่งคณะได้

กระตุ้นให้นักวิจัยให้ทราบโดยทั่วกันในการไปลงบันทึกผลงานวิจัยในระบบน้ี 

- 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3  คะแนน 4  ข้อ 3  คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  บรรลุเปูาหมาย 
ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 

การวิจัย 
เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000  บาท ขึ้น

ไปต่อคน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินของคณะ กรรมการปีท่ีแล้ว 
 
 

 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปูาหมาย 
  

ไม่ได้ประเมิน 
   บรรลุเปูาหมาย 
  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปูาหมาย 

5 คะแนน 
จ านวนงบประมาณต่อคน 

จ านวน 329:263.33 
ได้ 3.29 คะแนน 

4.85 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย 
  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนเงิน   จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
                   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
        =    329:263.33 / 10 
        =    329:26.33*5 
       50,000 
        =    3.29  คะแนน 

 อาจารย์ประจ า ( 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 ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4.85 คะแนน 4.85 คะแนน 4.85 คะแนน  บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ ์

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
30 ขึ้นไป 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้มีผลงานของอาจารย์ประจ าได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่ม1 1 เร่ืองคือการดูแลสุขภาพตนเองในการปูองกันการ

แพร่กระจายเช้ือของผู้ติดเช้ือเอชไอวี และผู้ปุวยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (0.80) และน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ืองผ ลของการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุมุสลิมที่ปุวยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (0.20)  
 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปูาหมาย 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 7.14 
1.19  คะแนน 

1.19  คะแนน 
  บรรลุเปูาหมาย 
  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

วิธีการค านวณ   

                             =   ผลรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย X 100 

                                                      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                              =  (0.2 + 0.8 ) x100  

                                       14  

                              = 7.14 % 

                              = 7.14x5/30   = 1.19  คะแนน   
     อาจารย์ประจ า ( 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     โข้ยน่ึง   ,   อ. จิตรลดา    พิริยศาสน์    ,   อ. อุบล     วรรณกิจ  ,  อ. สุจิรา     วิชัยดิษฐ์ )     

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 7.14 
1.19  คะแนน 

1.19  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการวิจัย โดยกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าด าเนินการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง น าไปสู่การเสนอขอผลงานทางวิชาการ โดยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย มีการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้วิจัยใหม่ จากผู้วิจัยที่
มีผลงานตีพิมพ์ โดยมีการน าเสนอให้มีการจัดแผนปฏิบัติการในการท าวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ
เผยแพร่งานวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ควรมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้เสนอผลงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัย 
วางแผนกลยุทธ์ 

- นักวิจัยที่มีผลงานแต่ไม่มีเวลาเขียนผลงานตีพิมพ์  ให้จัดท าแผนเพื่อจัดสรรเวลาในการเขียนผลงานตีพิมพ์ 
- กลุ่มที่ท างานวิจัยแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนและหาแนวทางช่วยเหลือในปัญหา

ต่างๆ 
- กลุ่มที่ไม่มีงานวิจัย กระตุ้นให้ขอทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ใน 3 ปี เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัย 
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องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    ภายหลังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะกรรมการฯจะประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2557 แต่ไม่มีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน จากน้ันคณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อ
ก าหนดพื้นที่ในการออกบริการวิชาการ และวางแผนการส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยชุมชนที่คณะกรรมการฯด าเนินการส ารวจ ได้แก่  
   - ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ ต าบลบ้านน้ าบ่อ อ าเภอปะนา
เระ และต าบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี  
   - ส ารวจปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
40 จังหวัดปัตตาน ี
   - ส ารวจปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตต าบลตะลุโบะ อ าเภอ

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
     จากน้ันทางคณะกรรมการฯจะน าประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนน าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ ซึ่งก าหนดเป็นโครงการต่างๆดังน้ี 
    - โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์ุจังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2557 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองใน
วันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 2557 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาน 2557 
    เมื่อก าหนดโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางคณะกรรมการฯจะประชุมเพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ จากน้ันผู้รับผิดชอบโครงการจะด าเนินการเขียนโครงการ ก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการฯ พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม งบประมาณของโครงเพื่อน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ก่อนที่จะน าเสนอขออนุมัติจัดโครงการฯพร้อมงบประมาณกับ
คณะกรรมการฝุายแผนและประกันคุณภาพ เพื่อน าเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาอนุมัติจัดโครงการต่อไป 
    ภายหลังโครงการได้รับการอนุมัติจัดโครงการ พร้อมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ทางคณะกรรมการฯจะมีการประชุมเพื่อก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และวางแผนจัดกิจกรรม

1. แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2557 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2557 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์ุจังหวัดปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 
2557 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 
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บริการวิชาการร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนก็
จะมีการประชุมร่วมกับนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ  
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ

สังคม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ จะวางแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการในด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 2557 กับ
การเรียนการสอนรายวิชาสุขภาวะกายและจิต ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณารูปแบบการ
จัดกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับความต้องการของ
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 
2557 
 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

     โครงการบริการวิชาการที่คณะกรรมการฯ จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประ
มาน 2557 เป็นโครงการที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์ุจังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2557 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองใน
วันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 2557 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาน 2557 

4. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่เด็กวัยรุ่น (ไม่ท้องก่อนวัย 

ห่างไกลยาเสพติด) 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพชุมชน  
 
 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์ุจังหวัดปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 
2557 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาน 
2557 

4. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่

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

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

     ภายหลังด าเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและโครงการ น าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา จากน้ัน
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าสรุปโครงการน าเสนอ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงการ
จัดโครงการคร้ังต่อไป 
 

 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ปี 2557 
2. สรุปโครงการดังต่อไปน้ี 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์ุจังหวัดปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 40 เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี 
2557 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาน 2557 

- โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่

เด็กวัยรุ่น(ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด)  ปีงบประมาณ 
2557 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพชุมชน  ปีงบประมาณ 2557 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

    คณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 น าผลการประเมินโครงการจาก  ข้อ 4 มา
พัฒนาปรับปรุงการบริการวิชาการ โดยน าผลการสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2558  
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พัฒนาของคณะกรรมการฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ร่วมกับผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับบริการวิชาการ  เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาน 2558 จ านวน 3 โครงการ 
ดังน้ี 
1. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตแก่เด็กวัยรุ่น (ไม่ท้องก่อนวัย 
ห่างไกลยาเสพติด) ปีงบประมาณ 2557 

 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ 2557 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  40 เน่ืองใน

วันพยาบาลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 
***โดยมีการเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ มีการก าหนดโครงการบริการวิชาการที่มีส่วน
ร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ง
รูปแบบของกิจกรรมบริการวิชาการจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดซุ้ม และกิจกรรมต่างๆในนามของคณะ ได้แก่ 
      1. โครงการ ม.อ.วิชาการ ปีงบประมาณ 2557 
      2. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2557 
 

1. โครงการ ม.อ.วิชาการ ปีงบประมาณ 2557 
2. โครงการกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2557   
 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- -  
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 6  ข้อ 5  คะแนน  บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

 
 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 3  ข้อ 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 3 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
2.  บุคลากรมีความรู้และความสามารถ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
2.  ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง และการ

จัดท าแผนการบริการวิชาการ และควรมีเอกสารหรือหลักฐานในการประเมินความต้องการของชุมชนอย่างชัดเจน 
3. จัดท าแผนงานและโครงการที่บูรณาการสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
4. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการบริการ การ

วิจัย และการเรียนการสอน 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1.  สามารถน าศักยภาพในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
   คณะกรรมการประจ าคณะมีการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้

สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

     คณะกรรมการฯ จะประชุมร่วมกันเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปีงบประมาน 
2557 แต่ไม่มีการก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน จากน้ันจะมีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันก าหนดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ 
   เมื่อก าหนดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ทางคณะกรรมการฯจะประชุมเพื่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการเขียนโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์    ตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง
ก าหนดกิจกรรม งบประมาณของโครงการ เพื่อน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯก่อนที่จะ
น าเสนอขออนุมัติจัดโครงการฯ พร้อมทั้งงบประมาณกับคณะกรรมการฝุายแผนและประกัน
คุณภาพ น าเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติจัดโครงการต่อไป 
    ภายหลังได้รับการอนุมัติจัดโครงการ พร้อมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทางคณะกรรมการฯจะมีการประชุมเพื่อ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และวางแผนจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับผู้ที่
เก่ียวข้อง  

แผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2557 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

    คณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก าหนดให้มีการจัดประชุม 2 
เดือนต่อคร้ัง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการรายงานแผนการจัดโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการจัดโครงการให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2557 
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 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

    ในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ได้ก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน จึงไม่สามารถประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ 
 

 

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

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- 
 

- 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

    ภายหลังด าเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะรวบรวมภาพการท า
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

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

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- - 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 4  ข้อ 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4  ข้อ 4  ข้อ 3   คะแนน  บรรลุเปูาหมาย 
ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  หน่วยงานเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท าให้มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่
แตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ เช่น ห้อง
ละหมาด ห้องพระ เป็นต้น  

2.  ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อน ามาพัฬนาและปรับปรุงปฏิบัติกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1.  มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะอย่าง
ต่อเน่ือง โดยส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 
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องค์ประกอบ 5  การบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์  ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง

กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2556-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตปัตตานี โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
1. คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพรับผิดชอบเสนอโครงการสัมมนาแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
2556-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้
ความเห็นชอบ 
2. ขออนุมัติจัดโครงการฯ โดยเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
3. ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2556-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2556 ในวันที่  29 ตุลาคม 2555 โดยน าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของวิทยา
เขต มาก าหนดแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันและน าไปสู่การ

ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556 พร้อมกับมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน 

4. น าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยให้

คณะกรรมการแต่ละฝุายของคณะฯ มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละฝุาย 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และน าแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อรับรองแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

1. สรุปผลโครงการจัดท าระบบประกันคุณภาพและ
การบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ  2557 
2. สรุปผลโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2559 
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 

2556 - 2560 
4. แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
5. แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขต

ปัตตานี  ปี 2556-2560 
6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คร้ังที่ 9/2555  วันที่ 2  ตุลาคม 2555  เร่ือง รับรอง

แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี 2556 – 2560 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนและประกัน

คุณภาพ  ปี 2557 

8. รายงานการประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2557 
 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุ คลากร 

การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจัดท าโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจ าแนกค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาจากรายจ่ายจริงหมวดงบด าเนินการ งบ
บุคลากร และงบด าเนินงาน เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร

1. หนังสือการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2557 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ทุกเดือน เร่ืองการก ากับติดตามการใช้งบประมาณของ
ฝุายแผนและประกัน 
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ทางการเงินโดยแยกงบประมาณออกเป็นพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านผลิตบัณฑิต 
ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมีคณะกรรมการแต่ละฝุาย มีการประชุมเพื่อวางแผนและสรุปผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝุายทุกเดือน และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการฝุายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาทุกเดือนและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือนเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ   

 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เน่ืองจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นคณะใหม่เพิ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี
การศึกษา 2556 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไม่ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยงที่จัดเจน โดยคณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้จัดให้มีโครงการระบบประกันคุณภาพและการ
บริหารความเสี่ยง เป็น 2 ระยะเมื่อวันที่  25-26 กรกฎาคม 2556 และในวันที่ 27-29  สิงหาคม 
2556 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี โดยให้อาจารย์และ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยงต่องานที่รับผิดชอบ   มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
1. เพื่อร่วมก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบและกลไก การประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง  
2. สร้างความเข้าใจนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรและผู้บริหารงานทุกฝุาย และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เพื่อเป็นแนวทางการจัดท า self-assessment report รายงานประจ าปี  
4. เพื่อก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2557 
5. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยง

กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ 
6. เพื่อให้คณะฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดความเสียหายที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้ 
7. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. สรุปผลโครงการจัดท าระบบประกันคุณภาพและ
การบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2557 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ  ดังน้ี  
1. หลักประสิทธิผล มีการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบั ติการประจ าปี 2557 โดย 
คณะกรรมการฝุายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการแผน
และประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริการวิชาการและท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม และ
คณะกรรมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการบริหารโครงการตามกรอบวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2557 ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2557 
   เมื่อเสร็จสิ้นโครงการคณะกรรมการแต่ละฝุายจัดท ารายงานและน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการคร้ังต่อไป 
2. หลักประสิทธิภาพ  คณะฯ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฝุายต่างๆ ด าเนินการจัดโครงการ

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ทุกเดือน เร่ืองการก ากับติดตามการใช้งบประมาณของ
ฝุายแผนและประกัน  ปีงบประมาณ 2557 

3. แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
4. สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใน
การดูแลสุขภาพชุมชน  ปีงบประมาณ 2557 
5. สรุปผลการจัดโครงการวัยใส เลือกได้ รักให้เป็น 
เห็นคุณค่า พัฒนาตนเอง  ปีงบประมาณ 2557 
6. สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญ
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ประจ าปีภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายงานของแต่ละ
โครงการ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่าหน่ึงอย่าง  
3. หลักการตอบสนอง คณะฯ ได้สร้างช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการจาก
ภายนอก สามารถสื่อสารกับคณะได้ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น  เว็ปไซต์ของคณะ  
Facebook  โทรศัพท์ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริการได้อย่างทั่วถึงและ

รวดเร็ว 
4. หลักการรับผิดชอบ ผู้บริหารมีการติดตามผลด าเนินงานของคณะกรรมการฝุายต่างๆ  โดย
คณะกรรมการแต่ละฝุายจะน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก
เดือน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
5 .  ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  ค ณ ะ มี ก า ร ด า เ 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
คณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรภายในคณะสามารถสอบถามเมื่อมีข้อสงสัย   
5.2 การประเมินผลการปฏิบั ติงานประจ าปีตามรอบระยะเวลาการประเมิน การแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เน่ืองจาก
คณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดี เป็นรองประธาน  
ประธานคณะกรรมการแต่ละฝุาย เป็นกรรมการ ตัวแทนอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณบดี
ได้ก าหนดให้บุคลากรอ่ืนๆทุกคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเข้าร่วมประชุม
ทุกคร้ังและมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการ
ผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงานและโปร่งใสใน
การประเมินผล 
5.3 การรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรแต่ละคนสามารถซักถามข้อสงสัยผลการ

ประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถช้ีแจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนทุกข้อสงสัย 
6. หลักการมีส่วนร่วม คณะฯ มีการแต่งต้ังให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการแต่ละ
ฝุายซึ่งรับผิดชอบการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ และน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
เสนอข้อคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ 
7. หลักการกระจายอ านาจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการมอบอ านาจให้คณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และคณบดีมีการมอบอ านาจรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนเมื่อคณบดี
ติดภารกิจอ่ืนภายนอกคณะ  
8. หลักนิติธรรม คณะฯได้น าแนวปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ต่างๆ               ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการราชการของคระฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
9. ความเสมอภาค  คณะฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมเน้นความต่างทางวัฒนธรรม ไม่
แบ่งแยกศาสนา เพศ  วัฒนธรรม 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแต่ละเดือนคณะกรรมการแต่ละ
ฝุายมีส่วนร่วมในการน าเสนอวาระประชุมต่อที่ประชุม เพื่อหาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

พันธุ์ในจังหวัดปัตตานี  ปีงบประมาณ 2557 
 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
    คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีทุกคน โดยคณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณให้
อาจารย์คนละ 15,000 บาท และบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 10,000 บาท  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยใช้งบประมาณของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังตารางแนบ โดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาหรือคณบดีเป็นผู้มอบหมาย แต่คณะฯ ยังไม่มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ประจ าเดือน  ปี 2557 

2. สรุปผล/ความรู้ที่ได้จากการพัฒนางาน  
3. เว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ เร่ืองการเผยแพร่

ความรู้ KM 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความต่างทาง
วัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 2557 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ฝุายวิชาการและพัฒนานักศึกษาน าเสนอแผนและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีแผนการพัฒนาอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ก าหนดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร ดังน้ี 
1 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม 
2 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย 
3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
4 การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
5 การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     คณะฯ มีนโยบายและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับพัฒนางานตามสายงานที่
รับผิดชอบ  ดังน้ี 
1. ด้านการเงิน  งบประมาณ 
2. ด้านพัสดุ 
3. ด้านธุรการ 
4. ด้านสารสนเทศ 
5. ด้านห้องปฏิบัติการพยาบาล 
6. ด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
    และคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานของอาจารย์และสายสนับสนุนในทุก
ปีงบประมาณ และคณะฯ มีการก าหนดติดตามผลการพัฒนาจากการสรุปผลการพัฒนาว่าได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

1. รายงานการเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนางานของ
บุคลากร  ปีงบประมาณ 2557 

2. แผนการพัฒนาอาจารย์และแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2557 
3 .  ส รุ ป ผ ล / ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร พั ฒ น า ง า น  
ปีงบประมาณ  2557 
 

 7. ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.1 คณะฯ มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการประกันคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านผลิตบัณฑิต 
ด้านการวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการฝุายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและอนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ อีกทั้งเพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้การด าเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม
ตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ในทุกพันธกิจ คณะฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการทุกฝุายมี
ส่วนร่วมในการควบคุมและก ากับติดตามงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่แต่ละฝุายรับผิดชอบ 
โดยแยกไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละฝุาย เพื่อง่ายต่อการด าเนินงาน การควบคุม
คุณภาพ การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ อีกทั้งคณะฯ ยัง
แต่งต้ังให้ตัวแทนของคณะกรรมการแต่ละฝุายเป็นอนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพด้วยเช่นกัน 

1.  รายงานการประชุมอนุคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เร่ือง

การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี

การศึกษา 2557 
2. รายงานการประชุมอนุคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ เร่ืองก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุก 6 
เดือน  ปี 2557 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2557 แยกตามพันธกิจ 

4. การ Commit KPIs ระดับคณะประจ าปี 2557 

5. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปี
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ทั้งน้ีเพื่อให้การประสานงาน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม งานประกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกันทั้งองค์กร  

7.2 คณะฯ มีการ Commit KPIs  ระดับคณะ  ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี เพื่อเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 
7.3 คณะฯ มีการจัดท าแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7.4 อนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพของคณะฯ มีการก ากับติดตาม การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝุายทุก 3 
เดือน โดยพิจารณาผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ อิงตามเปูาหมายที่คณะฯ ได้ 

Commit KPIs ต่อมหาวิทยาลัย 
7.5 อนุกรรมการฝุายประกันคุณภาพของคณะฯ รวบรวมผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่

ละฝุาย โดยสรุปเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2557 

แยกตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ด้าน

บริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
7.6 คณะฯ มีการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557 / ปีงบประมาณ 

2557 ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อรับรองและเสนอ

ต่อคณะฯ กรรมการประเมิน ตามก าหนดเวลา และลงในเว็บไซต์ของคณะฯ หลังจากประเมินเสร็จ
สิ้นเรียบร้อย 

 

การศึกษา 2557  
6.  บันทึกข้อความขอส่งรายงานประจ าปีการประเมิน

คุณภาพประจ าปีการศึกษา 2557 
7. การเผยแพร่รายงานรายงานประจ าปีการประเมิน

คุณภาพประจ าปีการศึกษา 2557 ในเว็บไซต์ของ

คณะ 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

 คณะยังไม่ได้ประเมิน - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
 

   

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 6  ข้อ 1 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4  คะแนน 1 ข้อ 1  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับติดตามการด าเนินงานระดับ

หลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการทุก 1 เดือน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียน

การสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษา 

1.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตรทุก

ปีการศึกษา และด าเนินการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณา
ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

1.3 จัดสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและ

อุปสรรคในการด าเนินงานของหลักสูตรในปีที่ผ่านมาและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีถัดไป รวมถึงการจัดท าแผนการด าเนินงานของหลักสูตรในปีถัดไปและเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเห็นชอบ 
 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เร่ือง
พิจารณา การมอบหมายงานและแผนการจัดการ
เรียนการสอน  ปี 2557  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เร่ือง เห็นชอบมอบหมายภาระงาน  ปี 2557 

4. แฟูมรายวิชา รายละเอียดการวิพากษ์ มอค. 3 
และ มคอ. 4 และ การวิพากษ์แผนการสอน  ปี

การศึกษา 2557 

5. แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  
6. แผนการพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 

2557  
7. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ มีการก ากับ ติดตามหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพการพยาบาล คือคณะฯ ด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรับรองการเปิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในทุกปี  และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานภายในคณะฯ โดย
คณะกรรมการประจ าคณะจะด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะฯ ทุกเดือน โดยให้
คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม  และคณะกรรมการ
วิชาการและพัฒนานักศึกษามีการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยการทบทวนการ
ด าเนินงานระดับรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
สาขาที่เกี่ยวข้องทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาค
การศึกษาและเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ระหว่างการด าเนินงานของรายวิชา
หากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเสนอแผนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนการการด าเนินงานของรายวิชามายังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการปรับปรุงการ

1. รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2556) 
2. รายละเอียด มคอ. 3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา  
ปีการศึกษา 2557 

3. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ด าเนินงานของรายวิชาไปยังคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อรับรองผลการปรับปรุง ส่วนการ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรจะด าเนินการทุกภาคการศึกษา  โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาส ารวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา และมอบหมายให้

อาจารย์ประจ าช้ันปีส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของนักศึกษาปีละ 1 คร้ัง และ

เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอต่อ

คณะกรรมการแผนงานฯ จัดท าแผนปฏิบัติการคณะฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
3. คณะกรรมการแผนงานฯ เสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและขอ

อนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
4. เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาความ 
เร่งด่วนของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบการจัดหา  
5. ฝุายพัสดุด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระเบียบฯ  
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม การจัดหาและการใช้ประโยชน์ของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  
7. ประเมินกระบวนการของระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และผลการของการ

ปรับปรุง ได้แก ่ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ประเมินความพึงพอใจของการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในแง่ของความพอเพียง และความทันเวลา  

1. รายการวัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 
2. แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. รายการวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติประจ าปี
งบประมาณ 2557 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนฯ เร่ือง
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 2557 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เร่ืองพิจารณาเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปี 2557 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนฯ เร่ือง 
แจ้งเพื่อทราบผลการพิจาณาอนุมัติงบประมาณ
ประจ าปี 2557 จากมหาวิทยาลัย 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เร่ือง แจ้งเพื่อทราบผลการพิจาณาอนุมัติ
งบประมาณประจ าปี 2557 จากมหาวิทยาลัย 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 
เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีการน าเสนอรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา ก่อนส่งให้
คณะกรรมการประเมิน และคณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557  ปี 2557 

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร 
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การด าเนินการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อนส่งไปยังคณะกรรมการ
ประเมิน 
 และคณะฯ ได้น าผลจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อทราบและหาแนวทางการปรับปรุงรายงานและปรับปรุงหลักสูตรตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมินเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและคณะฯ มีการด าเนินการจัด
โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ต่อไป 
 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระการเสนอข้อปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรพบว่าผลการด าเนินงานหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1 เพราะจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

- 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

 คณะยังไม่ได้ประเมิน - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
 

   

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3  ข้อ 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4  คะแนน 5  ข้อ 4  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดนโยบายเพื่อให้ 
หลักสูตรและคณะฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและครอบคลุม 
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ในการด าเนินการควบคุมคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่าง 
ต่อเน่ือง และน าผลการประกันคุณภาพที่ปรากฏไปพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

         1. ควรมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะให้ชัดเจน 
 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

การพัฒนานักศึกษาด้าน Active learning  และ ความต่างทางวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบ 6  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

1. คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผล

การประเมินของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
√ 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ดังเปูาประสงค์ที่ 1.4 
คือนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ โดยมีกลยุทธ์ 3 
ข้อ ได้แก่ 1.ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณที่ค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์ 2.ส่งเสริมพฤติกรรมการปูองกันการใช้สารเสพติด และ 3.ปลูกฝังจิตส านึกประชาธิปไตย 
  คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม และปฏิบัติ
มาอย่างต่อเน่ืองในการปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้มีจิตอาสาให้กับนักศึกษา และบุคลากร ตาม

ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง" โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการเพื่อสังคม ได้แก่ 

โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ,โครงการ

สร้างเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาและทักษาชีวิตแก่เด็กวัยรุ่น (ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด) ,
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ,โครงการส่งเสริมสุขภาพ

สตรีวัยเจริญพันธ์ุจังหวัดปัตตาน ี,โครงการกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและบ าเพ็ญประโยชน์

ของคณะพยาบาลศาสตร์ ,โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

- โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ า
ท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ปี 2557 
- กลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

√ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาให้กับนักศึกษา 
โดยการติดประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล

ข่าวสาร และสามารถสมัครเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็ว ,มีการจัดท าโครงการพัฒนาจิตอาสาให้กับ

นักศึกษาในภาคปฏิบัติทั้งโดยส่วนกลาง (กองพัฒนานักศึกษา) ซึ่งบางโครงการเป็นการด าเนินงาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างกองพัฒนานักศึกษากับคณะ เช่น โครงการวันรูสะมิแล ,โครงการ

กีฬาเก้าสนเกมส์ โดยเป็นโครงการความร่วมมือจากคณะรัฐศาสตร์กับคณะทุกคณะในมาหา
วิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทด้วยกีฬา 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 – 22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี และโครงการที่จัดขึ้นภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ โครงการจิตอาสาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จัดโดยคณะกรรมการฝุายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา 

- โครงการวันรูสะมิแล ปีงบประมาณ 2557 

- โครงการกีฬาเก้าสนเกมส์  ปีงบประมาณ 2557 

- โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ า
ท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ปีงบประมาณ 
2557 
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การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตอาสาแก่นักศึกษาและ
อาจารย์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลต่างวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและอาจารย์ และเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งภายหลังการจัดโครงการ
พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย และสมรรถนะด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเข้า
ร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ การสะท้อนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากจัดกิจกรรม
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
√  3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากโครงการติดตามคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล ในปี 2557 ได้มีการประเมินความพึงพอใจโดย
นักศึกษา จ านวน 73 คน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะคุณธรรม 
จริยธรรมจ านวน 6 ข้อ เฉลี่ย 4.25 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก และตามแบบ
ประเมินพฤติกรรมจริยธรรม จ านวน 31 ข้อ เฉลี่ย 3.85 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่
ดี 
 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จากโครงการ
ติดตามคุณลักษณะบัณฑิต  ปีงบประมาณ  2557 

 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 
 
 

 
- 

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 

 

 
- 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 3  ข้อ 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4  คะแนน 3  ข้อ 3  คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ 

“๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้

ผลการประเมินของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด - 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

 
ผลการค านวณ 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

  

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
 

   

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0 คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีการประเมิน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0 คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน(มหาวิทยาลัยวิจัย และการพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม บรรเทาสาธารณภัย ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 
 

๑ เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งน้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
๒. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผล

การประเมินของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
√  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยวิจัย และได้รับ
การคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยคือ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะด้านการ
พยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยตามเปูาประสงค์ที่ 1.5 คือนักศึกษามี
ความรู้ และทักษะการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการ
พยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมทักษาการอยู่ร่วมกันภายใต้ความต่างทาง
วัฒนธรรม  โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การส่งเสริมปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพสูง
ระดับสากล เน้นความร่วมมือทางวิชาการจากหลายสหสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้ง
ระดับท้องถิ่นและสากล โดยแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ,โครงการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม รัฐก

ลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2556-
2560 
 
 
 
 

√ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบบริหารและส่งเสริมด้านวิจัย และระบบบริหารและส่งเสริม
บัณฑิตศึกษา ส าหรับสนับสนุนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การ
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายวิจัย ส่งเสริมการท าวิจัยต่างประเทศ การจัดประชุมวิจัย การไป

เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น ,มีหน่วยงานสนับสนุนวิจัย เช่น กองบริการ

การศึกษา และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แต่ละท่านจะมีผลงานการวิจัย และโครงการวิจัย ดังน้ี 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและภาษาอังกฤษระยะที่ 2 ,โครงการเสวนาวิจัย 

journal club ,โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

2557 ,โครงการวิจัยทางการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม และโครงการศูนย์วิจัย และ

พัฒนา เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
และในส่วนการพยาบาลต่างวัฒนธรรม และบรรเทาสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัด

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยและทักษะชีวิตระยะเวลา  2 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและ
ภาษาอังกฤษระยะที่ 2ปีงบประมาณ 2557 

- โครงการเสวนาวิจัย journal club 
- โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และ  ปีงบประมาณ 

2557 
- แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2557 
- โครงการวิจัยทางการพยาบาลภายใต้ความต่างทาง

วัฒนธรรม และโครงการศูนย์วิจัย และพัฒนา เด็ก 
เยาวชนและครอบครัว  ปีงบประมาณ 2557 
- มคอ. 3 รายวิชา ๙๙๓-๒๒๖ การพยาบาลบรรเทาสา
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สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรเตรียมความพร้อมประกอบด้วย  

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย แหล่งทุนการศึกษา และการ

ประกันคุณภาพ  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ดังน้ี  
- การเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน 

ความรับผิดชอบ มารยาทในการอยู่ร่วมกัน การเคารพ และการบาเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมรับ
น้องซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
- การเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะการหาความรู้ โดยจัดกิจกรรมอบรมเร่ืองการเรียนรู้ใน

ศตวรรษ 21 และบทบาทของผู้ เรียน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นหาข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของนักศึกษาในการเรียนรู้ 
- การเตรียมความพร้อมด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การฝึกทักษะการคิดรวบยอด และ

การเขียน concept mapping แก่นักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถสื่อสารกับเพื่อนในช้ันเรียน มารยาทในการสื่อสารที่เหมาะสม โดยการจัดทากิจกรรมกลุ่ม
ระหว่างกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
- การเตรียมความพร้อมทักษะทางตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
การสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ การฝึกการคิดรวบยอดจากสถิติ 
- การเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้ชีวิตในสังคม
พหุวัฒนธรรม ทักษะการดูแลตนเองในสถานการณ์เหตุความไม่สงบฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
ภาพกว้างของวัฒนธรรมและสาธารณภัย ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานที่ผู้เรียนการเรียนในหลักสูตร
ควรเข้าใจ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวให้กับนักศึกษาระหว่าง
การศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
รวมไปถึงการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับมโนทัศน์
พื้นฐาน และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพยาบาลต่างวัฒนธรรมอธิบายหลักการดูแลสุขภาพในสังคม
ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม และหลักกาพยาบาลต่างวัฒนธรรม อธิบายการน ากระบวนการ
พยาบาลไปใช้ในการพยาบาลต่างวัฒนธรรม น าเสนอการตัดสินใจเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม  
และในรายวิชาบรรเทาสาธารณภัย จะอธิบายแนวคิด ชนิดของสาธารณภัย หลักการพยาบาล
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจาก อุบัติภัย ภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย ทั้งระยะฉุกเฉิน เร่งด่วน 
และระยะฟื้นฟู การส่งต่อ การฟื้นฟูด้าน จิตใจผู้ได้รับสาธารณภัย ประเด็นทางวัฒนธรรม ความ
เช่ือ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ พยาบาลบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการก่อ
วินาศกรรม และความขัดแย้ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาธารณ
ภัยขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์สมมติได้ 
 

ธารณภัย (Disaster Nursing)  ปีการศึกษา 2557 

- มคอ. 3 รายวิชา ๙๙๓-๒๒๔ การพยาบาลต่าง

วัฒนธรรม (Trans-cultural Nursing)  ปี

การศึกษา 2557 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 
 
 

 
- 
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√  4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในปี 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการท าวิจัย (โดยอาจารย์) จ านวน 5 เร่ืองด้วยกัน โดย
แบ่งเป็นภายในประเทศ และต่างประเทศ และมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

(Publications) ได้แก่บทความวิจัยของอาจารย์ดังน้ี 
- อาจารย์สุไฮดาร์ แวเตะ เร่ือง ผลกระทบของการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลการติดเช้ือเอชไอวี
แก่คู่สมรสต่อการดูแลสุขภาพของผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
- ดร.รอฮานิ เจะอาแซ เร่ือง โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด  
และยังมีโครงการวิจัยโดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติมอีก ดังน้ี 
- อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และอาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต เร่ือง การจัดการตนเองของผู้ปุวย
เบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปุวยและผู้ดูแล ซึ่ง

จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนคือ 85,000 บาท ปีงบประมาณ 2557 

และมีโครงการวิจัยต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 
- อาจารย์ฮัสณา โต๊ะพาฐ์ เร่ือง พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นต้ังครรภ์มุสลิม 

จังหวัดปัตตานี ซึ่งใช้งบประมาณปี 2554 จ านวน 300,000 บาท  
,การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นต้ังครรภ์ ซึ่งใช้งบประมาณปี 

2556 จ านวน 200,000 บาท 
- อาจารย์อุบล วรรณกิจ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนการพยาบาลต่างวัฒนธรรมของอาจารย์

พยาบาลในสถาบันการศึกษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งใช้งบประมาณปี 2555 จ านวน 100,000 

บาท 

 

 

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 
 

 
- 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 3 ข้อ 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 3  ข้อ 3  คะแนน 
  บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 



70 

 
 

องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๑ ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 
 

 

คณะส่วนใหญ่ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ยกเว้นคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
√  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
   คณะได้ด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยการร่วมมือกับคณะหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โครงการคัด
กรองความเสี่ยงบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจัดโดยส านักงาน

อธิการบดีเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ค านวณ BMI 
คัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ใหความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  
อาหารสร้างเสริมสุขภาพ  โรคอ้วนลงพุง  ความดันโลหิตสูง  เบาหวานพร้อมแจกเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต  

   แม้ว่าคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการท ากิจกรรมดังกล่าว (Do)มาตลอด แต่ทางคณะพยาบาล

ศาสตร์ไม่ได้มีแผนในการท างานในส่วนน้ีอย่างชัดเจน จึงไม่สามารถตอบโจทย์การด าเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ PDCA ได้  

- 

    2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   สืบเน่ืองจากข้อที่ 1 เพราะคณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการในส่วนของ Do เพียงอย่างเดียว จึง

ไม่สามารประเมินข้อน้ีได้ 

 
- 

   3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 

 
- 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 

 
- 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 

 
- 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 1  ข้อ 2 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๒ ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรท่ียั่งยืน) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้ ทั้งน้ีต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผล

การประเมินของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
√ 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     คณะได้ด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน โดยการจัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ
และวันพยาบาลสากล ในการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพ ให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต และมีกิจกรรมการออกก าลังกาย, รวมถึงโครงการวันเด็ก 

ซึ่งส่งเสริมความรู้และความสนุกสนานให้แก่เด็กและครอบครัว  นอกจากน้ีมีการสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตปัตตานี) ได้แก่ กีฬาเก้าสนเกมส์ และ
กีฬาเฟรชช่ี และโครงการภายในคณะพยาบาลศาสตร์  ได้แก่  
     โครงการวัยรุ่น วัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า พัฒนาตนเอง โดยโครงการเร่ิมจากใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อายุของผู้
ได้รับเช้ือติอต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉลี่ยลดต่ าลง พบว่าร้อยละ 81.49 วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์คร้ัง
แรกตอนอายุ 12 ปี ส่วนในวัยรุ่นชาย คือ อายุ 13 ปี โดยอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกของ
วัยรุ่นหญิงและชาย คือ ประมาณ18 ปี ส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ พบว่าเพศสัมพันธ์ในคร้ังแรกของ
วัยรุ่น มีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ 
และมีผลกระทบให้เกิดการต้ังครรภ์โดยไม่ต้ังใจ นอกจากน้ีวัยรุ่นเกินกว่าคร่ึงมีวิธีปูองกันการ
ต้ังครรภ์ไม่เหมาะสม คือ ใช้วิธีคุมก าเนิดไม่เหมาะสม เช่น การนับระยะปลอดภัย หรือการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉิน ซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาอันตราย ต้องใช้ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร และ
ใช้ได้ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน รวมถึงไม่สามารถปูองกันการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ได้ อีกทั้งแนวโน้ม
จ านวนแม่วัยรุ่นต้ังครรภ์และคลอด อายุต่ ากว่า 20 ปี มีมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลต่อเน่ืองด้านสุขภาพ
ของแม่วัยรุ่นและทารกที่คลอดจากมารดาอายุน้อย มีอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิต เพราะไม่ได้รับข้อมูล
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุที่เพียงพอ ขณะน้ีประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่นต้ังครรภ์จ านวนสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดถึง 71 จังหวัด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งในปี 2552 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย 
เร่ืองน้ีเป็นประเด็นที่สังคมหลายฝุายก าลังให้ความสนใจและเร่งท าการปูองกันแก้ไข การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเพศ ปลูกฝังค่านิยมรักนวลสงวนตัว การให้เกียรติ การปูองกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร การปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปูองกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และการสอนทักษะชีวิตแก่วัยรุ่น ภายหลังจากการจัดโครงการได้ผลว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นจากการประเมิน

1. แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขต

ปัตตานี  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
2.ปฏิทินแผนการจัดกิจกรรมของกองกิจการนักศึกษา

ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

3.โครงการวัยรุ่น วัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า 

พัฒนาตนเอง  ปีงบประมาณ 2557 
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ความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังอบรมได้ 18.15 สูงกว่าก่อนอบรมคือ 
15.48 เมื่อน าไปทดสอบทางสถิติพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และผู้เข้าอบรมมีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จากการประเมิน
ทัศนคติก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม และความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของโครงการ และผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
โดยกระจายไปตามสถานที่ หรือชุมชนๆต่างๆ 
   และคณะพยาบาลศาสตร์ยังมีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ย่ังยืนโดยมีการประสานกับ
โรงพยาบาลต่างๆทั้งในอ าเภอเมืองปัตตานี และนอกพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ และเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
    

√ 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ภายหลังจากการจัดโครงการวัยรุ่น วัยใส เลือกได้ รักให้เป็น เห็นคุณค่า พัฒนาตนเองได้ผลว่าผู้เข้า
อบรมมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นจาก
การประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังอบรมได้ 18.15 สูงกว่า
ก่อนอบรมคือ 15.48 เมื่อน าไปทดสอบทางสถิติพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความรู้หลังอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผู้เข้าอบรมมีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
จากการประเมินทัศนคติก่อนและหลังอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม 
และความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

- สรุปการด าเนินการโครงการในข้อ 1 
 

√  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

กิจกรรมหรือโครงการที่คณะด าเนินการส่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนดังน้ี 
1.สตรีในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ มีความคิดเชิงบวกและมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. เด็กวัยรุ่นมีค่านิยมที่ดีในการรักนวลสงวนตัว การปูองการการมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
3.เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ความรู้ทางด้านสุขภาพ ความสนุกสนาน 
4.แหล่งฝึกได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่ร่วมสอน ช้ีแนะ ส่งเสริม สนับสนุน 
อ านวยความสะดวก และจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ส าหรับการเป็นแหล่งฝึกให้นักศึกษาพยาบาล 
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
 

- หนังสืออนุญาตให้ใช้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

√ 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.สร้างบัณฑิตพยาบาลภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  
2.โครงการวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง “วัยใสรุ่นวัยใสเลือกได้รักเป็น เห็นคุณค่า พัฒนา

ตนเอง” 
 
 

 
 

- 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
- 

 
- 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 4 ข้อ 5  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 2  ข้อ 3 คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 6 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบ่มเพาะนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. อาจารย์ส่วนใหญ่มุ่งมั่นในการท าวิจัย และได้รับทุนวิจัยเกินร้อยละ 60  
3. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
4. บุคลากรมีความรู้และความสามารถ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย  
2. ควรจัดโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม

ของนักศึกษา จัดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
3. ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง 

และการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ  และควรมีเอกสารหรือหลักฐานในการประเมินความต้องการของชุมชน
อย่างชัดเจน 

 4. จัดท าแผนงานและโครงการที่บูรณาการสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
5. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น เครือข่ายชุมชน  หน่วยงานภายนอกอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการบริการ 

การวิจัย และการเรียนการสอนมากขึ้น 
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องค์ประกอบ 7  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
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องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40 50 60 80 100 

 

หมายเหตุ ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
สูตรการค านวน  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

 

 
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ก าหนด x 100 

จ านวนนักศึกษาที่เขา้สอบทั้งหมด 
 

  

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 77.5   3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย 
 

ภาษาอังกฤษ 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า

สอบ 
 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์ (คะแนนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60) 

 

 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถ 

 

 
ผลการประเมิน

เปรียบเทียบเกณฑ์ 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 40 31 77.5 3.88 

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

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 77.50 3  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 7 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม Tell me more เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : คณะพยาบาลศาสตร์มีการสนับสนุนรหัสในการเข้าใช้โปรแกรม Tell me more แก่นักศึกษา และทางคณะ

พยาบาลศาสตร์ ได้มีการติดตามผลการใช้โปรแกรม Tell me more ของนักศึกษาตามรอบการประเมินของคณะพยาบลศาสตร์ 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงโปรแกรม Tell me more ของนักศึกษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาได้มากขึ้น 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1.  ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการบูรณาการรายวิชา กับภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ (เก่ียวกับการพยาบาล) เป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาไทย  

2. ก าหนดคะแนนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ร้อยละ 20 
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องค์ประกอบ 8  ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 จ านวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติท่ี จัดในประเทศไทย (มีโครงการ
รองรับ หรือมีโครงการร่วม) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 1. จ านวนนักศึกษาไปต่างประเทศ (นับตามปีการศึกษา) ไม่ว่าจะไปเรียนตามหลักสูตร/โครงการ  อ่ืนๆ  โดยให้มีการ

ท าหนังสือขออนุมัติไปต่างประเทศ 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้ัน (นับตามปีการศึกษา) สามารถนับได้ทุกกรณี ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นผู้จัดหรือ

นักศึกษาเข้าร่วม 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง จ านวนนักศึกษาไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติท่ีจัดในประเทศไทย 
ตัวหาร จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
ผลลัพธ ์

 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 13.64 5  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างประเทศที่จัดในประเทศ
ไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67 
 
รายการหลักฐาน 

1. รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Backpacking Asean Tour จ านวน 2 คน 
2. รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จ านวน 10 คน 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 13.64 5  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

จ านวนนักศึกษาไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติท่ีจัดในประเทศไทย 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับความส าเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 1. การนับจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 

2. การนับจ านวนนักศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง จ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวในปีการศึกษา 
ตัวหาร จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา 
ผลลัพธ ์

  
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 5.80 5  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

งานรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน โดยไม่ต้องมีการรับนักศึกษาแอดมิชช่ันรอบสอง เน่ืองจากคณะฯเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เปูาหมาย 44 คน ผลการด าเนินงาน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 102.27 
 
รายการหลักฐาน 
1. รายช่ือรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 และ 2558 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 5.80 5  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวในปีการศึกษา 
 
          จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 9 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 1. การนับจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 

3. การนับจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวหาร จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
ผลลัพธ ์

 

 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

- 
 
รายการหลักฐาน 

- 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 สัดส่วนจ านวนหลักสูตรนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 1. การนับจ านวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 

2. การนับจ านวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง จ านวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวหาร จ านวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
ผลลัพธ ์

 

 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0 คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

- 
 
รายการหลักฐาน 
-  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่เปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

จ านวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 



85 

 
 

องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 1. อาจารย์ชาวต่างประเทศต้องมาท าการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา  

2. ให้นับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (โดยยึดตามการถือสัญชาติของอาจารย์ที่ระบุไว้ในPassport) 
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ท างานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาช่วยท าการสอน จะสามารถนับเป็น

อาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาท าการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1 รายวิชา 
4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ท างานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาช่วยท าการสอน จะสามารถ

นับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาท าการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1 รายวิชา 
5. การนับจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจ านวนอาจารย์ทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการค านวณ  
ตัวต้ัง จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ตัวหาร จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
ผลลัพธ ์

 

 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 
 

   

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

- 
รายการหลักฐาน 
-  
 
 
 
 
 

จ านวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังไม่มีแผนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6 จ านวน Visiting Professor 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน 1 ท่าน จ านวน 2 ท่าน จ านวน 3 ท่าน จ านวน 4 ท่าน จ านวน 5 ท่านขึ้นไป 

ระดับมหาวิทยาลัย 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ จ านวน 30 ท่าน = 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. ให้ท าการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน (นับตามปีการศึกษา)  เช่น สัมมนา บรรยาย 

ฯลฯ ไม่ท าการนับกรณีที่เชิญมาเพื่อเย่ียมชม/ดูงาน 
2. กรณี Visiting Professor มาหลายคร้ัง สามารถนับซ้ าได้ (นับได้ทั้งจ านวนคนและจ านวนคร้ัง) ให้นับตาม

จ านวนคร้ังของการมา เช่น 2 คน มา 2 คร้ัง นับ 4 โดยให้คณะรายงานข้อมูล จ านวนคน/จ านวนคร้ัง 
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ท างานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ ม.อ. จะ

สามารถนับเป็น Visiting Professor ได้ 
4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ท างานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ 

ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้ 
5. นับเฉพาะที่มีต าแหน่งทางวิชาการที่เป็น full Professor หรือ Emeritus Professor 
6. นับทั้ง Visiting Professor ที่มาท างานใน ม.อ. และ Professor ของ ม.อ. ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting 

Professor ในต่างประเทศ 
6. หลักฐานต้องมีเป็นจดหมายเชิญเป็น Visiting Professor เป็นทางการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

- 

 
รายการหลักฐาน 
- 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังไม่มี Visiting Professor 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7 จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 1. การนับจ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศ โดยให้นับตามปีงบประมาณ 

2. ตัวหารของตัวบ่งช้ี คือ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน โดยนับตามปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการค านวณ  
ตัวต้ัง จ านวนโครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับต่างประเทศ 
ตัวหาร จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ ์

 

 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2557 คณะฯ มีจ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ โดยมีอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงาน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
รายการหลกัฐาน 
1. ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ช่วงปีการศึกษา 2555-2557 
2. ข้อมูลโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0  คะแนน 0  คะแนน 0  คะแนน 
 บรรลุเปูาหมาย 
 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

 
 

 
 

จ านวนโครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับต่างประเทศ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 8 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะฯ มี mou กับต่างประเทศ 
2. มีนักวิจัยที่มีประสบการณ์กับต่างประเทศ 
3. ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. อาจารย์ประจ าคณะฯ หลายท่านมีภาระงานบริหารจ านวนมาก  
2. ภาษาต่างประเทศของอาจารย์ประจ าคณะฯ ยังขาดความช านาญ 
3. คณะฯ บริหารจัดการบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


